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NEJBLIŽŠÍ KURZY
25. září 2016 PRAHA

30. zaří 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Milan Holena:

Rodinné foto

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít
krásné fotografie - POKRAČUJEME
více na

více na

Fotografická soutěž VVZPO
„Život bez bariér“
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
(VVZPO) vyhlásil 11. července t.r. I. ročník
fotografické soutěže Život bez bariér.

Soutěž je vyhlašována s cílem
upoutat pozornost médií k
tématu zdravotního postižení a
jejich prostřednictvím pozitivně
ovlivňovat mínění a postoje
veřejnosti
vůči
osobám
se
zdravotním postižením.
Do
fotografické
soutěže
mohou být přihlášeny takové
fotografie,
které
nejlépe

zobrazují rovnocenné zapojení
lidí se zdravotním postižením do
společenských aktivit.
Dílo se přihlašuje do soutěže
na sekretariát Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany
(VVZPO), na email fotosoutez@
vlada.cz - a to do 14. října 2016.
Fotografie se zasílají ve formátu
JPG ve velikosti max. 6 MB.

Přihlásit se mohou profesionálové
i amatéři z České republiky.
Do soutěže budou přijaty od
každého autora maximálně 3
snímky.

Toto číslo bylo distribuováno 50 952 odběratelům

více na
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KURZY

Rodinné foto
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 a stanete se rodinným fotografem, který bude schopen nafotit vše!

Cíl kurzu:
- probrat možné situace, aby jsme byli vždy připraveny
pořídit tu nejlepší fotografii
- udržovat fotoaparát v pohotovosti režimu aby nám
žádný snímek neutekl, focení pohyblivých předmětů
(tanec, polibek, skok a td.)
- vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona a ISO
- prozkoušíme si v praxi jak to funguje při nesprávném
správném nastavení dle dané situace
- focení modelky v různých situacích
- základy postprodukce

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
25. září 2016 PRAHA

více na

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie - POKRAČUJEME
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 POKRAČUJEME.
Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
Na kurzu se naučíte, jak pořídit působivé fotografie s
vaším vlastním fotoaparátem. Dokážeme vám, že vy a
fotoaparát se můžete stát harmonickým celkem, a že
fotografie se stane vaší radostí.

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
30. září 2016 PRAHA

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Value Glossy od Epson
Nový papír Value Glossy Photo Paper přináší kvalitu Epson do každodenního života.
Snadný domácí tisk fotografií s mimořádně nízkými náklady.
Nový papír Value Glossy Photo Paper od společnosti Epson nabízí cenově dostupné řešení
každodenního tisku fotografií. Nezáleží na tom, zda chcete tisknout snímky z poslední dovolené,
které si vystavíte na ledničku, obrázky do školního projektu nebo výstřižky na nástěnku. Tento
fotografický papír za skvělou cenu přináší do všech výtisků kvalitu Epson.
Papír Value Glossy Photo Paper byl speciálně vyvinut tak, aby fungoval s řadou inkoustů Epson.
Díky tomu získáte obrázky v maximální možné kvalitě. Je to skvělá zpráva též pro uživatele jiných
značek inkoustových tiskáren se zadním podavačem, protože také oni mohou využívat všech
výhod tohoto cenově dostupného papíru.

více na

Bose SoundTouch
Posloucháte rádi hudbu? Jak by se vám líbilo poslouchat při přecházení z jednoho pokoje do druhého stále stejnou skladbu, kterou jste si
vybrali?
Pokud si myslíte, že takový pocit můžete zažít jen s náročnou instalací, mýlíte se. Ale pěkně od začátku - v zásadě máte několik možností.
Restaurace, jiné komerční a některé soukromé prostory již při architektonickém projektu předpokládají rozvod hudby v rámci celého
prostoru. Pokud se uvažuje kabelový rozvod, je třeba předem stanovit, ve kterém místě bude centrum audio aparatury a kde budou
umístěny jednotlivé reproduktory. Příslušná instalace pak předpokládá zpravidla profesionální zapojení. Výhodou tohoto postupu již od
začátku projektu je například možnost zakomponování reproduktorů do podhledů i v chodbách nebo jiných místnostech.
Většina z nás je však v jiné situaci - již bydlíme a jakékoli stavební úpravy jsou pro nás nepříjemnou komplikací. Právě proto vyvinula
společnost Bose systém SoundTouch. Jedná se o nejjednodušší možné řešení rozvodu hudby s ovládáním pouhým dotykem - ať už
samotného přístroje, nebo displeje smartphonu. Všechny produkty SoundTouch dokážou přehrávat muziku z populárních hudebních
služeb, centrálního domácího úložiště nebo bezdrátově z telefonu či počítače.

více na
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Nová herní myš SteelSeries Rival 500
Společnost SteelSeries, přední světový
výrobce herních periferií, uvádí na trh
revoluční vícetlačítkovou herní myš Rival
500.
Je navržena s důrazem na efektivitu,
přesnost a výkon v MMO/MOBA herních
titulech a nabízí unikátně umístěná
tlačítka okolo palce včetně spínačů,
které se aktivují pohybem prstu směrem
dolů.

individuálně
programovatelných
bočních kláves přináší vyšší jistotu
a přesnost při jejich lokalizaci.
Jednoduchost a inovativní přístup
umocňují také nové spínače umístěné
na spodní hraně myši, které se aktivují
prostým pohybem palce „švihnutím“
dolů. Tyto „flick-down“ tlačítka lze
zamknout přepínačem na spodu myši,
který způsobí jejich znehybnění.

Hmatová zpětná vazba
Myš disponuje i speciální vestavěnou
technologií hmatové zpětné vazby.
Jejím prostřednictvím si mohou hráči
libovolně přizpůsobit nastavení a ve
hře „cítit“ a rychle reagovat na jemné
impulsy upozorňující na prázdný
zásobník, nízkou hodnotu zdraví nebo
jakékoli jiné důležité situace.

„SteelSeries
Rival
500
je
první
vícetlačítkovou herní myší vyvinutou pro
maximální efektivitu při hraní a zároveň
zachovávající maximální hráčův komfort
v pohybu,“ říká Ehtisham Rabbani,
SteelSeries CEO, a dodává: „Navrhli jsme
MMO/MOBA myš, která přesně padne
do ruky, splňuje účel vícetlačítkové myši
a neomezuje pohodlí.“
Intuitivní design
SteelSeries Rival 500 přepracovává
tradiční layout tlačítek umístěných
nepřehledně v mřížce a začleňuje je do
míst přirozenějšího pohybu ruky, resp.
palce. Toto nové rozložení jednotlivých
— inzerce —

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

více na

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

VÝSTAVY

Tazio Nuvolari - Slavný
automobilový závodník
jako fotograf
Zveme Vás na výstavu věnovanou legendárnímu italskému
závodníkovi Taziu Nuvolarimu (1892-1953), která prostřednictvím
více jak 300 fotografií a dobových artefaktů představuje zcela odlišný
pohled tohoto jezdce, který dosáhl v průběhu své více jak třicetileté
závodní kariéry mnoha významných vítězství a úspěchů v historii
motorového sportu.
První část výstavy nazvaná „Nuvolari: závodní jezdec” představuje
strmý start jeho kariéry na počátku 20. let minulého století na
závodních motocyklech, na kterých dosáhl celkem 69 vítězství (stal se
absolutním vítězem 36 závodů a 33 ve své kubatuře).
Ve 30. letech minulého století se jméno Nuvolari stává synonymem
úspěchu, je označován jako legenda, závodí na vozech Bugatti a Alfa
Romeo závodních stájí Ferrari, Maserati a Auto Union.
Během své závodní kariéry automobilového jezdce dosáhl 92 vítězství
(byl absolutním vítězem 55 závodů a 37 ve své kategorii), své umění
potvrdil vítězstvím na Evropském šampionátu v roce 1932, dvakrát
se umístil na 1. místě v celosvětovém žebříčku rychlostních závodů.
více na

Umění na dvoře Karla
IV. ve fotografiích Karla
Neuberta
Přijďte si prohlédnout fotografie Karla Neuberta (1926 – 2003),
uměleckého fotografa a grafika. Autor více než dvou desítek
fotografických publikací např. Československo, Pražský hrad,
Katedrála sv. Víta, Umění na dvoře Karla IV.
25 – 35 autorských fotografií (velikost 50 x 60 cm, materiál
Cibachrome) týkajících se osobnosti Karla IV., významných míst
s ním spojených a uměleckých děl vzniklých za jeho života.
Fotografie zachycují katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě, hrad Karlštejn, katedrálu Notre Dame a SainteChapelle v Paříži, papežský palác v Avignonu, Dóm v Cáchách,
busty z triforia, Vyšebrodský oltář, Liber viaticus Jana ze Středy,
svatováclavskou korunu ad.
více na
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

HLEDÁM PRÁCI

Soutěžní otázka:

 Webdesigner - 12 let praxe - externí

Kde se pořádá výstava s názvem “Sportu zdar!“?

 Grafik - 12 let praxe - externí

spolupráce

a) Galerie Rudolfinum
b) Artwall
c) Centrum současného umění

spolupráce

 Nabízím externí Grafické práce +
Webdesign

 Webdesign na míru

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
H
 ledáme ofsetového tiskaře na

nápověda

Heidelberg

H
 LEDÁME GRAFIKA! – Grafik / DTP
Praha
Výherce soutěže z minulého čísla: paní Čermáková

G
 rafik na částečný úvazek
P
 ART TIME JOB Praha 5

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Dotaz:

Odpověď:

Jak mám nastavit blesk, když ve vysoké
místnosti nedosvítí odrazem, ale přímo
to hází šílené stíny?

Rozumíme a rádi poradíme. Hned několik
výrobců má ve svém portfoliu produktů různé
typy difuzorů, softboxů, odrazných ploch a
dalšího příslušenství pro externí blesky. Je to
zmenšené mobilní řešení toho, co používáme
v ateliéru. Jedná se třeba o značky FOMEI,
Dörr, B.I.G., Sigma, Hama, Sto-Fen, Lumiquest,
Lowepro, Honl Photo, Go Flash, Promax nebo
Gary Fong a další. U nás prodávají FOMEI,
Oehling Cz (hlavně B.I.G.), Hama (Sigma, Hama),
ExcelFoto (Dörr) a další.

OHLASY
Velmi ráda čtu testy a recenze nových
fotoaparátu a příslušenství. Je to pro mě
velká pomoc při výběru. Děkuji,
Zuzka / Jihlava
Moc se těším na letní fotografickou školu
– základy techniky digitální fotografie,
exponometrie, hloubka ostrosti, barvy,

 Fotolaborant
 Mimaki UJV-160
 Xerox WorkCentre 176
 jednovřetenová vrtačka papíru

BAZAR - KUPUJI
 Koupím Apple Macbook Pro nebo
Air

kompozice, výběr objektivů, krajina – těším
se, až se to všechno naučím.
Patrik/Praha
Opět plno novinek. To je fakt každý týden
taková nálož? Fajn, že to sypete na jedno
místo a nemusím to jinde hledat.
Karel / Havl. Brod

 Koupím kombinovanou tiskárnu s
ořezem

A
 dobe creative suite 10 licenci
 Eco-solventní tiskárna ROLAND/
MUTOH
— inzerce —

Dalibor/Ústí n. L

BAZAR - PRODÁVÁM

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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