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NEJBLIŽŠÍ KURZY
23. ledna 2016 PRAHA

6. ledna 2016 LIBEREC

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér

Milan Holenda:
Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné

více na

fotografie, ZAČÍNÁME

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.

Mistrovství práce s DSLR, 9.vydání
„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.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 49 360 odběratelům

více na
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KURZY

Rekvalifikační kurz 2016 – Fotoreportér
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

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
23. ledna 2016 PRAHA

více na

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie, ZAČÍNÁME
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.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
6. ledna 2016 LIBEREC
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

Nový Canon 1DX Mark II
Nedávno byly zveřejněny další informace o novém fotoaparátu
Canon 1DX Mark II.
Canon říká, že nový fotoaparát bude mít fullframe snímač
24 megapixelů vyrobený společností Canon.
Podívejte se na více informací o Canon 1DX Mark II:
• 24mp full frame snímač Canon
• 80 + AF Points
• Nová technologie procesorů
• 14+ zastaví dynamického rozsahu
• Téměř 15fps
• 4K video (max snímková frekvence neznámá)
• Dual CFast
• Mírně větší LCD
více na

Pentax CASHBACK
Firma PenTec, která je výhradním
distributorem značky Pentax a Ricoh pro
Českou a Slovenskou republiku, spouští
pro zákazníky v ČR a SR cashback neboli
zpětný bonus při nákupu fotoaparátů K-3
II a K-S2.
více na
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Minolta zvýhodnila služby pro nadnárodní
zákazníky
Česká Konica Minolta vytvořila nový
obchodní koncept pro mezinárodní
skupiny se sídlem v tuzemsku. Prvním
zákazníkem je skupina Kofola, pro niž
Konica Minolta zajistí tiskové služby ve
čtyřech zemích Evropy
Minolta začala nabízet zvýhodněné
obchodní
podmínky
tuzemským
firmám, které podnikají na zahraničních
trzích. Nový obchodní model garantuje
stejné ceny i služby pro všechny země,
ve kterých zákazníci Konica Minolta
působí. První zakázkou z této oblasti
je dodání sta tiskových zařízení
včetně monitorovacího softwaru pro
společnosti skupiny Kofola v České
republice, na Slovensku, ve Slovinsku a
v Polsku.
„Mezinárodním firmám garantujeme
stejnou úroveň služeb ve všech
pobočkách. Nabízíme rovněž výhodnější

obchodní podmínky oproti těm, na
které by dosáhly při samostatných
objednávkách v jednotlivých zemích,“
řekl Michal Vyjídák, obchodní ředitel
oblasti Konica Minolta Business Solutions
Czech, a dodal: „Segment SMA (Strategic
Major Account) cílí na nadnárodní firmy
ze střední a východní Evropy a navazuje
na koncept GMA (Global Major Account),
jenž je určený globálním zákazníkům.“
Zakázka pro skupinu Kofola zahrnuje
kompletní
outsourcing
tiskových
zařízení, zajištění jejich provozu a dodání
bezpečnostního
a
monitorovacího
systému SafeQ.

tisku a zkvalitnění reportingu tiskových
nákladů.
„Zaujala nás garance jednotné úrovně
služeb, které nám Konica Minolta v
České republice poskytuje již od roku
2009. Specifická nabídka SMA nám
umožnila na každém z našich trhů využít
stejného dodavatele namísto uzavírání
několika samostatných smluv. Tím jsme
ušetřili především čas a náklady spojené
s vypisováním více tendrů,“ informoval
Milan Zmarzlák, Head of ICT Kofola
ČeskoSlovensko.

Nově bude Konica Minolta pro
Kofolu zajišťovat tiskové služby také
ve Slovinsku. Součástí zadání je i
optimalizace
tiskového
prostředí.
Výsledkem spolupráce bude snížení
provozních nákladů, úspora času pro
zaměstnance,
zvýšení
zabezpečení

— inzerce —

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .

více na
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VÝSTAVY

Zdeněk Pluhař: Fotografie
Přijďte si prohlédnout výstavu fotografií Zdeňka Pluhaře, který je známý především
jako autor psychologických románů a barrandovský dramaturg, který vyšel vstříc
požadavkům na společenský, tj. výrobní román a pokusil se napsat apoteózu
pracovního nadšení, obraz morální proměny člověka-budovatele.
Stal se významným členem Českého klubu fotografů amatérů v Brně a věnoval
se hned několika tematickým okruhům. Nevšední jsou jeho zátiší z běžných
domácích předmětů; fotografoval architekturu, ocelové konstrukce ale i krajinu
předválečného Slovenska a Švédska. Zvláštní pozornost Zdeněk Pluhař věnoval
automobilům a jejich detailům. Jeho práce se vyznačuje přísnou kompozicí,
ovlivněnou funkcionalismem a precizním technickým provedením.
Výstava se koná od 5. listopadu 2015 do 29. ledna 2016 v Galerii Josefa Sudka, Úvoz
24, 118 00 Praha 1, a je přístupná vždy od středy do neděle mezi 11 a 17 hodinou.

více na

Štěpánka Šimlová - Léta levitace
Nenechte si ujít výstavu fotografií Štěpánky Šimlové, která patří k dynamické generaci devadesátých let, v níž se důrazně přihlásily o slovo mladé
umělkyně. Šimlová sama je osobností neokázalou, spíše introspektivní, „operující“ ve vlastní „tranzitní“ zóně, kde nejde ani tak o vytvoření
definitivního okázalého „art worku“, jako o citlivou reflexi reality. Hybnou silou, která působí ve smyslu vnitřní sevřenosti a kontinuity jejích
prací, je autorčino „úporně těkavé“ hledání úhlu vnímání.
Výstava v Colloredo-Mansfeldském paláci, která představí převážně nové práce autorky, se zaměří jak na užší privátní témata vycházející z
osobní zkušenosti a vlastní „ženské pozice“, tak na náměty z reality dneška.
Výstava se koná od 20. 11. 2015 do 20. 3. 2016 v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1 (út-ne 10.00–18.00)

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .

více na
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz

HLEDÁM PRÁCI

který pořádá IDIF.






Soutěžní otázka:
Kdy začíná rekvalifikační kurz pořádaný IDIFem?
a) 12. 1. 2016
b) 23. 1. 2016
c) 20. 2. 2016

G
 rafik, DTP operátor
G
 raphic Designer / Art Director
D
 TP/GRAFIK
H
 ledám práci jako grafik/dtp | 21 let
praxe

NABÍZÍME PRÁCI

Sponzorem soutěže je:

p
 rodukční/kalkulant
K
 ODÉR – WEB DESIGNER pro
společnost web-revolution.cz
nápověda

 F oodstylista
g
 rafik/DTP operátor

Výherce soutěže z minulého čísla:

DOTAZ ČTENÁŘŮ

BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Odpověď:

Mám na objektivu UV filtr a na něj jsem
nasadil ještě polarizační filtr, když jsem
chtěl odšroubovat polarizační filtr, nešel
oddělit od UV filtru a odšroubovali se
oba. Nejdou od sebe oddělit. Co s tím?

Kombinace více filtrů na objektivu není
úplně šťastné řešení. Když už se Vám stal
popsaný problém, doporučujeme pořídit
si držák (kleště na filtr). V podstatě se
jedná o dva platové kroužky s vnitřním
ozubeným otvorem, kterým uchopíte
každý filtr zvlášť a otáčíte proti sobě.
Filtry spolehlivě a bezpečně oddělíte.
Tuto jednoduchou pomůcku zakoupíte
např. ve Foto Škoda.

 Tiskárna Epson Styllus PRO 4800
 Latexová tiskárna Mimaki JV400-160
 Válce
 MacBook 13“ Core duo 2.4,SSD
120,4GB RAM 2008

BAZAR - KUPUJI
A
 dobe Creative Suite (CS 4 a vyšší)
 Canon EOS 500D + příslušenství
 Monitor MacBook Pro 15“ model

OHLASY
Super recenze na zrcadlovky a příslušenství.
Pokaždé bych si něco vybral. Díky za ně.
Petr/ Ústí nad Labem

2010

 Creative Suit Adobe CS5

Vždy úžasné novinky a vše v jednom magazínu!
Paráda, Stačí si přečíst iZIN a hned jsem v obraze.
Lucie/ Nymburk

— inzerce —

Skvělý magazín! Novinky, recenze a výstavy na
jednom místě. Aspoň to nemusím nikde složitě
hledat.
Jan/ Praha

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Vlkova 7, 130 00 Praha 3
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