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Toto číslo bylo distribuováno 49 321 odběratelům

23. ledna 2016 PRAHA

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér

6. ledna 2016 LIBEREC  

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 

fotografie, ZAČÍNÁME
více na více na

Osobnost české fotografie 2015
Asociace profesionálních fotografů již po třinácté vyhlašuje cenu
„Osobnost české fotografie“.

IDIF jako mediální partner této již tradiční akce zve k účasti širokou fotografickou 
veřejnost a svou mediální podporou bude propagovat tento prestižní a vysoce 
odborně ceněný počin v oblasti fotografování.

Asociace profesionálních fotografů v těchto dnech připravuje vyhlášení 13. ročníku ceny „Osobnost české fotografie 2015“.

 

Smyslem ceny je upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie, veřejně ocenit jejich autory

a tím posilovat prestiž fotografie ve společnosti a zvyšovat zájem o dění v oboru.

 

V předchozích ročnících získali toto ocenění naši přední fotografové a teoretici:

Josef Koudelka, Jaroslav Anděl, Vladimír Birgus, Jan Mlčoch, Jiří Stach, Anna Fárová, Jindřich Štreit, Miroslav

Vojtěchovský, Dana Kyndrová, Pavel Dias, Jan Reich, Jiří Všetečka, Antonín Dufek, Viktor Kolář, Jan Pohribný,

Jiří Hanke, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Karel Kerlický, Eva Fuková, Antonín Kratochvíl a Jovan Dezort. více na

více na

„Jediná kniha, která vás krok pro kroku provede fotografováním s digitální 
zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce. Jediná kniha, která vás provede 
limity nejrůznějších automatik a umožní si jejich chování otestovat pro váš 
fotoaparát.

Mistrovství práce s DSLR, 9.vydání

http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167702cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/rekvalifikacni-kurz-2016-fotoreporter-171409cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/osobnost-ceske-fotografie-2015-171539cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Práce v oblasti portrétní, technické, reportážní a reklamní fotografie.
Možnost financování z úřadu práce.

Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu office@idif.cz. Zašleme vám závaznou přihlášku, 
rozpis hodin a vyučovaných témat. Informace o možnosti financování s úřadem práce. 
Počet rekvalifikantů je omezený. Prosíme pro operativní domluvu o zaslání i telefonického 
čísla.

Další informace a podmínky přijetí najdete také na našich webových stránkách 
www.idif.cz -rekvalifikace

Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? 
Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho 
všeho s ním budete schopni? Přijďte na kurz fotografie pro 
začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu 
vše zvládnete.
 
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl 
doporučený jako kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním začnou 
fotit, ale výsledek není takový jaký by očekávali. Zkouší to 
znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu se mění v 
rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili peníze za fotoaparát, 
který prostě dobrou fotku neumí.

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
23. ledna 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
6. ledna 2016 LIBEREC

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/rekvalifikacni-kurz-2016-fotoreporter-171409cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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HP představuje nejdostupnější a 

nejkompaktnější MFP.

Rozšířené portfolio HP DesignJet 

zjednodušuje tisk, skenování a 

kopírování z kanceláře na stavbu.

Společnost HP Inc. dnes odhalila pět 

nových modelů technických tiskáren, 

včetně vlajkového modelu multifunkční 

tiskárny (MFP) HP DesignJet T830 a 

tiskárny HP DesignJet T730 Printer. Ty 

umožňují mobilním týmům v oblasti 

architektury, strojírenství a stavebnictví 

(AEC) jednodušší a rychlejší práci -  

zjednodušují tisk, skenování a kopírování 

z kanceláře na stavbu.

Velkoformátový tisk pro profesionály v 

oblasti stavebnictví

HP DesignJet T830 MFP je navržen 

jako ideál pro dnešní pracovníky 

ve stavebnictví, dodavatele a 

týmy počítačem podporovaného 

projektování (CAD). Je to nejdostupnější, 

nejkompaktnější a nejlépe přenosné MFP 

zařízení ve své třídě. S poloviční velikostí 

oproti konkurenčním MFP2 řešením a při 

stejných rozměrech jako HP DesignJet 

T730 Printer nabízí velmi odolný design, 

obsahuje zabudovaný skener a přední 

panel, který může být ovládaný přímo z 

tabletu.

Pro použití v nehostinných podmínkách, 

kde MFP musí odolávat prachu, častému 

přesunu nebo případným nárazům, je 

možné dokoupit HP DesignJet Rugged 

Case, které poskytuje rozšířenou ochranu 

před poškozením. Zesílená kolečka a 

nožičky umožní snadnější použití.

 

Scanner ve velikosti 36 palců umožňuje 

uživatelům upravovat plány, skenovat 

je a sdílet s kanceláří nebo stavbou přes 

mobilní zařízení a dotyková obrazovka s 

intuitivním ovládáním nabízí realistický 

náhled na dokument a snadnou možnost 

ořezu.

Portfolio technických tiskáren HP 

DesignJet zvyšuje produktivitu a 

bezpečnost společností

Portfolio velkoformátových tiskáren 

společnosti HP dále rozšiřují tři 

nové tiskárny řady DesignJet, které 

pracovníkům v AEC oborech zaručují 

vysokou kvalitu, jednoduchost používání 

a mobilitu. 

HP Inc. mění velkoformátový tisk

více na

Canon spustil pro své zákazníky v České 

republice a na Slovensku tříměsíční promoční 

akci na vybrané kompaktní fotoaparáty, 

kamery, zrcadlovky, objektivy, blesky a 

inkoustové tiskárny. Zákazníci tak mohou při 

koupi vybraných spotřebitelských produktů 

získat část peněz zpět. Akce potrvá do 24. 

ledna 2016 včetně.

Canon spouští CashBack na vybrané 
spotřebitelské produkty

více na

http://www.printing.cz/clanky/novinky-v-polygrafii/hp-inc-meni-velkoformatovy-tisk-171515cz
http://www.grafika.cz/rubriky/canon-spousti-cashback-na-vybrane-spotrebitelske-produkty-171456cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Kompaktní kostka, skutečný zvuk - 

Užívejte si až dvanáct hodin 

bezdrátového přenosu hudby a 

dopřejte si intenzivní basy. Přenosný 

minireproduktor SRS-X11 Bluetooth® 

v podobě malé krychle nabízí mohutný 

zvuk. Jeden reproduktor můžete 

uložit k počítači, jeden na poličku ke 

smartphonu a dva do obývacího pokoje, 

kde si můžete užívat stereofonní zvuk a 

dopřát si zábavu naplno.

 

 

Malé rozměry, mohutný zvuk

Poslechněte si hudbu prostřednictvím 

reproduktoru s výkonem 10 W 

vybaveného dvěma pasivními zářiči 

zajišťujícími vyvážené basy.

 

Možnosti bezdrátového připojení

Okamžitě se připojte přes Bluetooth® 

pomocí technologie NFC jedním dotykem 

a sdílejte hudbu bezdrátově.

 

Přenosný design

Vezměte si svou oblíbenou hudbu 

kamkoli s sebou - reproduktor je lehký a 

nabízí 12hodinovou výdrž baterie. 

 

Vytvořeno pro výjimečný zvuk

Vychutnejte si hudbu kdykoli, kdekoli. 

Design ve tvaru krychle poskytuje 

mohutný zvuk díky celkovému 

výstupnímu výkonu 10 W a dvěma 

pasivním zářičům pro hluboké basy.

 

Více basů z menšího reproduktoru

Dva pasivní zářiče vytvářejí hluboké, 

dunivé basy, i když design reproduktoru 

je nápadně kompaktní.

 

Přizpůsobte si zvuk pomocí přídavných 

reproduktorů

Připojením dvou jednotek SRS-X11 přes 

Bluetooth® můžete volit přehrávání 

zvuku mezi stereofonním režimem pro 

zřetelně oddělený stereofonní zvuk, 

nebo dvojitým režimem pro stejný 

výstup z obou jednotek současně2.

Stereofonní režim

Vychutnejte si mohutný zvuk, jaký 

byste získali z oddělených stereofonních 

reproduktorů, použitím dvou jednotek 

SRS-X11 ve stereofonním režimu - každá 

jednotka funguje jako levý nebo pravý 

kanál.

Přenosný bezdrátový reproduktor s technologií 
Bluetooth® od Sony

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/hardware/prenosny-bezdratovy-reproduktor-s-technologii-bluetooth-od-sony-171461cz
www.fotolab.cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

František Drtikol byl první český fotograf, který získal již za svého života světové 
uznání. Jeho dílu byla věnována již řada výstav i odborných publikací, ale dosud 
chyběla stálá expozice autorových prací. Unikátní výstava jeho děl končí po dvou 
letech přesně 30.1.2016.
Návštěvníci galerie mohou shlédnout slavné psychologické portréty, jedinečné akty, 
četné krajinné kompozice i další fotografické žánry a odnést si ucelenou představu 
o rozsahu i hloubce uměleckého odkazu Františka Drtikola.

Dům fotografie
K podzimnímu festivalu pořádanému časopisem Fotograf každoročně na určité sjednocující téma přispěje GHMP výstavou švýcarské fotografky 
Iren Stehli. Ta po třicet let dokumentovala život Libuny z pražské romské komunity. Na výstavu se můžete přijít podívat do 24.1.2016 do 
pražského Domu fotografie.

Příbram - Galerie 
Františka Drtikola

Iren Stehli švýcarská fotografka:
Výstava Libuna a jiné eseje

VÝSTAVY

více na

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/posledni-moznost-shlednout-unikatni-vystavu-frantiska-drtikola-v-pribrami-171537cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/iren-stehli-svycarska-fotografka-vystava-libuna-a-jine-eseje-171538cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kdy začíná rekvalifikační kurz pořádaný IDIFem?

a) 12. 1. 2016
b) 23. 1. 2016
c) 20. 2. 2016

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Grafik, DTP operátor

  Graphic Designer / Art Director

  DTP/GRAFIK

  Hledám práci jako grafik/dtp | 21 let 
praxe

NABÍZÍME PRÁCI

  produkční/kalkulant

  KODÉR – WEB DESIGNER pro 
společnost web-revolution.cz

  Foodstylista

  grafik/DTP operátor

BAZAR - PRODÁVÁM

  Tiskárna Epson Styllus PRO 4800

  Latexová tiskárna Mimaki JV400-160

  Válce

  MacBook 13“ Core duo 2.4,SSD 
120,4GB RAM 2008

BAZAR - KUPUJI

  Adobe Creative Suite (CS 4 a vyšší)

  Canon EOS 500D + příslušenství

  Monitor MacBook Pro 15“ model 
2010

  Creative Suit Adobe CS5

Dotaz:

Ráda bych se dozvěděla více o nastavení 
foťáku. Mohli byste mi doporučit 
nějakou tištěnou publikaci?

Fotografický kurz pro začátečníky mne 
velmi nadchnul, praktická část mě 
naprosto překvapila, vůbec jsem netušila, 
že něco takového dokážu vyfotografovat 
sama. Hned se hlásím na kurz pro 
pokročilé.

Marie/ Brandýs n. Labem

 

Nejvíc mě zajímají fotografické novinky. 
Proto se pokaždé těším na nový iZIN, kde 

najdu vše na jednom místě.

Ladislav/Brno

 

Konečně fotím tak jak jsem se vždycky 
přála. Rekvalifikační kurz v IDIFu  mě 
velmi posunul a umožnil mi dělat práci, 
která mě baví.

Nela/Praha

Odpověď:

Fotografických publikací je na trhu velmi 

mnoho. Kniha, kterou Vám můžeme 

doporučit je Mistrovství práce s DSLR. 

Naleznete v ní tipy a tiky, rady a prakticky 

vše týkající se fotografování a foto 

techniky. Autorem je známý a uznávaný 

fotograf a lektor fotografických kurzů 

Roman Pihan. Tento rok vyšlo již 9.vydání, 

které publikuje naše vydavatelství IDIF 

Publishing.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Lída Machová

nápověda

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/rekvalifikacni-kurz-2016-fotoreporter-171409cz
http://www.grafika.cz/bazar/



