
IN
ZE

RC
E

NEJBLIŽŠÍ KURZY
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5. listopadu Praha
Martin Hájek:  

Začínáme s DSLR Canon

7. listopadu Praha
Martin Hájek: Poznejte 

dokonale svou DSLR

9. listopadu Brno
Lumír Žemla:  

Kolorování fotografie

Toto číslo bylo distribuováno 47 998 odběratelům

Nové Mistrovství práce s DSLR  
už je dostupné a v prodeji!

Je to jediná kniha, která vás krok za krokem provede 
fotografováním s digitální zrcadlovkou a přesně popíše 
všechny její funkce. Provede vás limity nejrůznějších 
automatik a umožní si jejich chování otestovat pro 
váš fotoaparát. Pomůže vám i s výběrem objektivů, 
blesků i dalšího příslušenství a utřídí vám informace. 
Jedinečný přístup vám v praxi poradí, jak dosáhnout 
profesionálních výsledků vaší fotografické práce. Kniha 
obsahuje i rozsáhlou kapitolu Perspektiva a kompozice 
ve fotografii. Odhaluje desítky praktických tipů a triků, 
jak optimalizovat postup ve všech situacích. Obsahuje 
přes 280 stran textu a více než 500 fotografií ilustrují-
cích probírané postupy a techniky. Obsahuje také přes 
100 kreseb a desítky tabulek pro praktické a pohodlné 
nalezení potřebné informace. Na tuto knihu ještě volně 
navazuje Mistrovství práce se světlem.

VÍCE

VÍCE

VÍCE

Osmé přepracované vydání populárně-odborné 
knihy Mistrovství práce s DSLR si můžete pořídit 
v eShopu IDIF a u vybraných prodejců. Připravte 
si nejkrásnější vánoční dárek už nyní!

PŘÍMÝ ODKAZ NA eSHOP IDIF

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/kurz-kolorovani-fotografie-163967cz
http://www.eshop.fotolab.cz/product/digit-ln-zrcadlovky/nikon/nikon-d7000-18-105-af-s-dx-vr-d-rkov-bal-ek-nikon-1000%2C-poukaz-na-cewe-fotoknihu/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/kurz-kolorovani-fotografie-163967cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/poznejte-dokonale-svou-dslr-1094cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-dslr-canon-1071cz
http://www.idif.cz/knihy/
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Nové rekvalifikační kurzy

© Foto: Jiří Novotný

od 12. 11. v Praze a od 26. 11. v Brně
práce v oblasti portrétní, technické, 
reportážní a reklamní fotografie
Kontaktujte nás na e-mailu kancelar@idif.cz pro Prahu a brno@idif.cz pro Brno. Zašleme 
vám závaznou přihlášku, rozpis hodin a vyučovaných témat. Počet míst je omezený.

podívejte se na web na bližší informace

Začínáme: DSLR Canon

Kolorování fotografií

  Pro pokročilé                         
Vzdělávací kurz                                         
9. listopadu 2013 BRNO

Vyzkoušejte techniku koloro-
vání pod vedením zkušeného 
lektora, fotografa a výtvarníka. 
Zkombinujte fotografický talent 
a navíc v sobě probuďte uměl-
ce-malíře. Protože při použití 
techniky kolorování dochází ke 
kombinaci fotografických vyjad-
řovacích prostředků s prostředky 
čistě malířskými. Fotografie tím 
získává nový rozměr. Barvu. Na 

rozdíl od barevné fotografie, má 
zde fotograf možnost nedržet se 
absolutně barevné reality.

VÍCE

VÍCE
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Digitální zrcadlovka, zkrá-
ceně DSLR, už dávno není 
nástroj jen profesionálních 
fotografů. Nejnižší modely 
zpřístupnily tyto fotoaparáty 
široké veřejnosti a význam-
ně tak posunuly kvalitativní 
možnosti amatérské digitální 
fotografie. Zároveň ale kladou 
i vyšší nároky na fotografa 
po stránce fotografických 

znalostí a zvládnutí nastavení 
a ovládání přístroje. Přineste 
si vlastní DSLR značky Canon 
se základním objektivem, 
nabitou baterií a paměťovou 
kartou. Po předběžné dohodě 
si techniku v ateliéru můžete  
také zapůjčit.

VÍCE

  Vzdělávací kurz         
Pro začátečníky                 
7. 11. 2013 PRAHA

Poznejte dokonale svou 
digitální zrcadlovku
Kurz tématicky a informačně 
rozšiřuje semináře Začínáme 
s DSLR Canon nebo Nikon. 
Cílem je poskytnout praktické 
základy pro úspěšné zvládnutí 
kreativního fotografování 
se zaměřením na technické 
aspekty fotografie, tedy ovlá-

dání a nastavení, ale i využití 
předností DSLR v praxi.

http://www.idif.cz
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/kurz-kolorovani-fotografie-163967cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/poznejte-dokonale-svou-dslr-1094cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-dslr-canon-1071cz
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VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!

IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou 
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!

Podzim barevně i černobíle
třetí roční období je výzva pro fotografy
máme tu proto podzimní fotosoutěž

Fota: Jan Pěnkava

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/
http://www.idif.cz/cz/photo-contest/contest/114/
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Sony Alfa NEX-7 v testu

ŽHAVÁ 
AKTUALITA!

IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vy-
bavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy, 
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v 
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80 
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné 
době má plochu 70 m2.

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně 
zařízeny profesionálním studiovým vyba-
vením značky FOMEI. To obsahuje až šest 
záblesků, stabilní studiová světla, stropní 
systém i přenosné stojany, fotografický stůl, 
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách 
šíře 2,75 m a další příslušenství.

PRONÁJEM ATELIÉRU

 PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!

RECENZE

Alfa NEX-7 s příchodem full-frame modelů Alfa 7 a 7R už sice není nejvyšším kompaktním DSLM přístrojem v nabídce Sony, 
ale v samotné řadě Alfa NEX se snímači formátu APS-C je stále nejvýkonnější a nejlépe vybavený. Je to foto-videoaparát 
všestranně využitelný a díky zvolené koncepci má vcelku pohotové a příjemné ovládání.

Splňuje i vysoké nároky, které mohou na 
svůj fotoaparát klást uživatelé, jimž má 
sloužit pro koncipovanou digitální tvorbu 
a mohou ho používat jako alternativu 
ke svému výkonnému digitálnímu SLT 
nebo SLR fotoaparátu, a to spolu s řadou 

společného, vzájemně kompatibilního 
vybavení a příslušenství. Po základním 
představení spolu s bohatou úrodou 
novinek Alfa SLT i NEX jsme si model Alfa 
NEX-7 představili poté, kdy jsme ho mohli 
poprvé krátce vyzkoušet. A samozřejmě 
následoval test v kombinaci se základním 
kitovým zoomem E 18–55 mm 1:3,5–5,6 

OSS se systémem optické stabilizace 
obrazu Optical SteadyShot, jehož rozsah 
po přepočtu na 35mm formát přibližně 
odpovídá 27–82 mm.

KOMPLETNÍ RECENZE  
SE ZKUŠEBNÍMI SNÍMKY  

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---fotoaparaty/sony-alfa-nex-7-v-testu-164608cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme OHLASY

NOVINKY a TIPY

 DOTAZ: 
Doporučte mi prosím vhodný objektiv na portrétní fotografování (ne pevné 
ohnisko). Na zrcadlovku NIKON. Děkuji Simona

 ODPOVĚĎ REDAKCE: 

Abychom mohli dobře poradit, potřebujeme mít více informací. Minimálně, zda máte 
zrcadlovku plnoformátovou (FX), nebo se snímačem formátu APS-C (DX). Také je 
důležité vědět, proč preferujete zoom a zda chcete kratší, nebo delší ohniska. Pokud 
chcete výrazně rozostřit pozadí, volte nižší základní clonové číslo (typicky 2,8), třeba: 
AF-S Nikkor 2,8/24-70G ED, nebo delší Tokina 2,8/50-135 či Sigma 2,8/50-150, ...         

 Super dílo lidi! Hodně nadupané novinkami ten 
fotomagazín a výběr pro tisk nebo jen čtení je taky 
fajn nápad.  Tomáš/Česká Lípa
 Poděkování všem do IDIFu za šíření světla :-) Izin 
mě pokaždé znovu potěší. Chtělo by to víc pozvánek 
na akce a výstavy.  Eva/Chrudim
 Díky za pravidelnou dávku informací o fotografo-
vání ve vašem newsletteru. Zajímavé dotazy a skvělé 
odpovědi.  Niki/Klatovy

Sony Cyber-shot DSC-RX10
Nový univerzálně použitelný kompaktní fotoaparát je postaven na palcovém sní-
mači BSI-CMOS Exmor R, novém procesoru Bionz X a na výkonném ultrazoomu 
Carl Zeiss Vario-Sonnar T * 24–200 mm 1:2,8 po přepočtu na formát šíře 35 mm. 
Je ideální na cesty i díky odolnému, ale lehkému tělu z hořčíku a kompozitu.

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
www.canon.cz/cashback
https://www.facebook.com/pages/ExcelFOTO-sro/248208318530274
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/sony-cyber-shot-dsc-rx10-s-ultrazoomem-a-wi-fi-164502cz
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	Retušérka, asistentka fotografa, ...
u		Petr Mucha - grafik a ilustrátor; zkuše-

ný veterán nabízí své služby.
u		Návrhy, zlom, DTP, webdesign, ...

 Nabízíme práci
u		Mrkni na sopko.cz a jestli na to máš, 

zašli portfolio na job@sopko.cz. 
u		Grafické studio v Brně hledá grafika.

 Bazar - prodávám
u		Prodám skvělé poloprofi objektivy 

Olympus ZD na 4/3 formát... 
 Digitální zrcadlovku Canon EOS 
1000D. Tělo, 2 objektivy 18-55 mm f/ 
3.5-5.6 a 50 mm f/1.8 a 8GB SD kartu.

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

Hrajeme o DSLR Canon EOS 100D, kterou 
věnuje Canon.  Výherce/výherkyně bude 
vylosován/-a ze správných odpovědí na sou-
těžní otázku. POZOR: Jako vždy soutěžíme 
na webech IDIFu, nikoli zde, a to do 15. 11.

SOUTĚŽ

 Soutěžní otázka: 
Kolik pixelů má snímač CMOS fotoaparátu 
Canon EOS 100D?
a) 20,2 Mpx    
b) 12,2 Mpx    
c) 18 Mpx

Sponzorem soutěže je Canon. 

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

u

ExcelFOTO: Den 
otevřených 
dveří a střední 
formát zblízka
ExcelFOTO pořádá 5. listopadu 2013 od 
10 do 18 hodin ve své prodejně Gočá-
rova 1260-61, Hradec Králové 2, den 
otevřených dveří. V rámci ateliérového 
fotografování představí nejnovější 
digitální techniku MamiyaLeaf: profesi-
onální reprodukční fotoaparát Mamiya 
iXR, novou řadu digitálních stěn Credo 
včetně „vlajkové lodi Leaf Credo 80, 
nejnovější středoformátový fotoaparát 
Mamiya 645DF+, novou řadu LS ob-
jektivů (centrální závěrka, designed by 
Schneider-Kreutznach), ale také bude k 
dispozici speciální nabídka studiového 
vybavení Hensel, příslušenství pro profi 
DSLR videozáznam Genus a LED panely 
(studená ateliérová světla a kompaktní 
přísvit do sáněk). Představeny budou 
také zajímavé produkty dalších značek.

VÝHRA A SOUČASNĚ I NÁPOVĚDA

Secese/Vitální 
umění 1900
Výstavní sály pražského Obecního domu 
od 1. listopadu 2013 do 31. prosince 
2015 nabízejí návštěvníkům možnost 
vychutnat si exkluzivní výběr špičkových 
děl české a evropské secese ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Cílem expozice je ukázat užité secesní 
umění jako reformní umělecký proud, 
který byl součástí převratného moderni-
začního a emancipačního úsilí závěru 19. 
století. Přibližuje proto secesi z hlediska 
uměleckých ambicí tvůrců i z hlediska 
nového životního pocitu, zasahujícího 
celou společnost. Ukázány jsou mimo 
jiné mistrovské práce dekorativního 
umění ze Světové výstavy v Paříži 1900.

Výstava k 90. 
výročí založení 
Českých aerolinií
Výstava na letišti Praha-Ruzyně mapuje i 
díky fotografiím historii Českých aerolinií 
od jejich začátku až po současné fungo-
vání v rámci skupiny Český aeroholding a 
v úzké spolupráci s Korean Air.

u

u

u

u

u
u

u

http://www.idif.cz
http://www.mujmac.cz
http://www.grafika.cz
http://www.printing.cz
http://www.3dscena.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.fotografovani.cz/
http://www.fotografovani.cz/
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/reklamne-bannery-animacie-tv-spoty-logo-design-dtp--161677cz
http://www.grafika.cz/bazar/
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/fotoaparaty-digitalni-a-prislusenstvi/profi-objektivy-olympus-zd-164609cz
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---fotoaparaty/canon-eos-100d-v-testu-163609cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/excelfoto-den-otevrenych-dveri-a-stredni-format-vcera-a-dnes-164616cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-k-90-vyroci-zalozeni-ceskych-aerolinii-164625cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/secese-vitalni-umeni-1900-164624cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/grafik/grafik-brno-164628cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/grafik-164623cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/stylove-navrhy-zlom-dtp-webdesign-ilustrace-a-komiksy-164606cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/petr-mucha-grafik-a-ilustrator-164620cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/retuserka-asistentka-produkcni-164618cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/fotoaparaty-digitalni-a-prislusenstvi/canon-eos-1000d-164613cz

