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Toto číslo bylo distribuováno 51 182 odběratelům

11. listopadu 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Rodinné foto

30. října 2016 PRAHA  

Milan Holena:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie - POKRAČUJEME

více na více na

Systém Epson Print Admin 

vytváří bezpečný přístup k tisku s 

ověřením, zjednodušuje postupy 

uživatelů a podporuje snižování 

nákladů a odpovědnost vůči 

životnímu prostředí.

Společnost Epson vstupuje se 

systémem Epson Print Admin do 

světa softwaru pro správu tisku. 

Toto serverové řešení umožňuje 

malým, středním i velkým firmám 

posílit zabezpečení dokumentů 

pomocí ověřování uživatelů na 

zařízeních a řídit náklady na tisk 

a skenování. 

 

Používání systému Epson Print 

Admin je intuitivní, zajišťuje 

snadnou vzdálenou správu a díky 

své kompatibilitě se jednoduše 

integruje do stávající architektury 

a zařízení.

Epson: Nový software přidává 
zabezpečení a zvyšuje výkonnost

více na

http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/epson-novy-software-pridava-zabezpeceni-a-zvysuje-vykonnost-173754cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/rodinne-foto-172542cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 31 | 20162

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

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 a  
správném nastavení dle dané situace
- focení modelky v různých situacích
 
- základy postprodukce

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.

Rodinné foto

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie - POKRAČUJEME

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
11. listopadu 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
30. října 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/rodinne-foto-172542cz
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Společnost BaSys představuje dnes poprvé v České republice 

luxusní televizor Loewe bild 7.

Vlajková loď německého výrobce Loewe s OLED displejem 

tenkým pouhých 7 mm a exkluzivním designem právě vstupuje 

na náš trh. Tento televizor doplní vhodně i nejluxusnější interiéry. 

BaSys, výhradní distributor produktů Loewe pro Českou 

republiku, dnes slavnostně představil v designovém showroomu 

PopUp luxusní Ultra HD televizor Loewe s označením bild 7. Při 

jeho návrhu a výrobě byly použity nové výjimečné technologie 

a nejkvalitnější materiály s exkluzivní povrchovou úpravou. 

Značka Loewe vstupuje tímto svým prvním televizorem s 

displejem OLED do nové etapy.

Společnost SteelSeries, přední světový výrobce herních periferií, představuje produktovou řadu sluchátek Arctis.

Nová vlajková loď značky představuje 3 typy headsetů, které boří zažité představy o tom, jak by měla herní sluchátka vypadat. Nabízejí 

kompletně přepracovaný design a nejmodernější soudobé technologie.

SteelSeries uvádí novou revoluční sérii 
headsetů Arctis

více na

více na

Exkluzivní televizor Loewe bild 7

http://www.grafika.cz/rubriky/zpravy/exkluzivni-televizor-loewe-bild-7-173758cz
http://www.grafika.cz/rubriky/zpravy/steelseries-uvadi-novou-revolucni-serii-headsetu-arctis-173755cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Rollei Actioncam 430 - opravdu ostré 

záběry

Společnost Rollei uvádí na náš trh 

novou outdoorovou akční kameru 

Rollei Actioncam 430. Tento nový model 

je určen pro uživatele, kteří chtějí 

vysokou kvalitu za rozumnou cenu a 

možnost nahrávání až ve 4k rozlišení se 

snímkovací frekvencí 30fps.

 

Rollei Actioncam 430 přináší vysokou 

kvalitu obrazu díky 12MP sensoru 

Sony CMOS a velký výběr rozlišení pro 

natáčení. Kamera umožňuje pořízení 

video záznamu ve 4k rozlišení se 

snímkovací frekvencí 30fps, rozlišení 2k 

pak umožňuje pořízení záznamu s 60fps 

a ve Full HD si může uživatel vybrat z 

nastavení 30, 60 a dokonce 120fps. Při 

snímkovací frekvenci 120fps je obraz 

dokonale plynulí i při opravdu rychle se 

měnící scéně. Při HD rozlišení je možné 

dokonce nastavit snímkovací frekvenci 

na 200fps, což umožňuje uživateli 

následnou práci s videem v podobě 

zpomalených záběrů, které tak budou 

stále dokonale plynulé. Širokoúhlý 

objektiv se záběrem 170° zajistí, že na 

videu bude zachycena opravdu celá 

scéna a nebude nic chybět.

Rollei Actioncam 430

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/design/rollei-actioncam-430-173753cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nenechte si ujít výstavu v prostorách Galerie 1 nazvanou “ET CETERA: 
fotografie”, věnovanou dílům 18 mladých českých fotografů a 
fotografů žijících dlouhodobě v České republice pod věkovou 
hranicí 40 let. Výstava, jejímiž ideovými tvůrci jsou pan Francesco 
Augusto Razetto a Ottaviano Maria Razetto, který se též ujmul 
architektonického ztvárnění, se koná pod dohledem kurátorky 
a kritika umění paní Genny di Bert.  Výstava je dalším kulturním 
počinem v duchu koncepce nadačního fondu ELEUTHERIA, která 
po úspěchu výstavy konané v minulém roce v Muzeu MAXXI v Římě 
(Národní muzeum umění XXI. století) představující nový pohled 
na české figurativní umění za posledních 26 let obrátila dnes svoji 
pozornost na umění současné fotografie.
 
Česká republika byla kolébkou celé řady světově uznávaných fotografů: mezi nejznámější patří taková jména jako Koudelka, Saudek, Drtikol a 
Tichý. Praha je sídlem jedné z nejstarších akademií studie fotografie a kinematografie. Fakulta FAMU si získala ve světě velmi dobré jméno a je 
důkazem toho, jak se umění fotografie dostalo do popředí českého kulturního dění.
 
Et Cetera je projektem, který již od svého prvopočátku vybočuje z početných “kolektivních” výstav a vytváří si rok co rok vlastní osobitý přístup 
s cílem objevit to nejlepší, co nabízí soudobá česká umělecká tvorba a podpořit mladé začínající české umělce. 

Přijďte se podívat do Galerie Josefa Sudka, kde budou k vidění snímky Zdeňka Voženílka, fotografa architektury druhé poloviny 20. 
století. Voženílkovo dílo je dnes velice aktuální nejen pro jeho osobitost, ale protože je dokladem mnohaletého růstu hlavního města a 
jeho jednotlivých sídlištních celků. Snímky jsou také jedinečným zdrojem informací o životním stylu své doby. Výstava bude pro veřejnost 
zpřístupněna 6. října 2016 a potrvá do 15. ledna 2017.
Podstatná část fotografovy pozůstalosti zahrnuje profesionální práce, rozsáhlé konvoluty negativů, kontaktních kopií i autorských zvětšenin 
architektury ze šedesátých až osmdesátých let, sídlištních celků i samostatných budov. Autorský archiv obsahuje rovněž dokumentaci 
sochařských realizací ve veřejném prostoru, soubor prací Evy Kmentové, Valeriána Karouška, Ladislava Kovaříka, Miloše Zeta, Miloslava 
Chlupáče, mobilních plastik Jiřího Nováka a dalších sochařů. Jsou zachyceny nedlouho po osazení, mnohé z nich již dnes neexistují. 
Nejpopulárnější prací se stal prostý snímek Zima v Praze z roku 1960, zachycující lidské hemžení na zasněžené petřínské stráni, který bude na 
výstavě k vidění.
 
Zdeněk Voženílek se narodil 23. ledna 1929 v Běchovicích, které tehdy 
ještě byly samostatnou obcí. V mládí hrál amatérsky divadlo, zabýval 
se výtvarnou tvorbou a toužil se stát kameramanem. Realita však byla 
jiná – vystudoval stavební průmyslovou školu. Vyšší profesionality dosáhl 
později, v letech 1961–1962, při studiích Lidové akademie vědy, techniky 
a umění, kde se věnoval estetice i technice černobílé fotografie. Na 
konci padesátých let získal zaměstnání v Pražském projektovém ústavu. 
Pracoval tam nejprve v ateliéru architekta Josefa Fuchse (spoluautora 
Veletržního paláce) a poté Richarda Podzemného. Zemřel v Praze 22. 
února 1981 ve věku pouhých dvaapadesáti let.
 

Et Cetera - Fotografie

Zdeněk Voženílek - Fotografie

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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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:
Kde se pořádá výstava Marty Jedličkové 2005 - 2016?

a) Galerie 9
b) Centrum současného umění
c) Galerie Rudolfinum 

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Webdesigner - 12 let praxe - externí 
spolupráce

  Grafik - 12 let praxe - externí 
spolupráce

  Nabízím externí Grafické práce + 
Webdesign

  Webdesign na míru

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme ofsetového tiskaře na 
Heidelberg

  HLEDÁME GRAFIKA! – Grafik / DTP 
Praha

  Grafik na částečný úvazek

  PART TIME JOB Praha 5

BAZAR - PRODÁVÁM

  Fotolaborant

  Mimaki UJV-160

  Xerox WorkCentre 176

  jednovřetenová vrtačka papíru

BAZAR - KUPUJI

  Koupím Apple Macbook Pro nebo 
Air

  Koupím kombinovanou tiskárnu s 
ořezem

  Adobe creative suite 10 licenci

  Eco-solventní tiskárna ROLAND/
MUTOH

Dotaz:

Prosím o radu, koupila jsem si externí 
blesk k zrcadlovce a měl by dostatečně 
přisvítit na 7 metrů. Protože to 
nedokázal blesk v zrcadlovce, koupila 
jsem externí, ale víc než na 4 metry mi 
to nedosvítí. Dá se to reklamovat? Nebo 
kde je chyba?

Zuzana

Děkuji moc za všechny ty skvělé novinky  
v iZINu.

Alice/Praha

 

Super, že stale pokračujete! Strašně ráda čtu 
iZIN.

Petra/Turnov

 

Úžasné tipy na výstavy, děkuji za ně.

Tomáš/Ostrava

Odpověď:

Práce s externím bleskem má mnoho pravidel 
a důvodů proč se Vám nedaří dosvítit dál 
je řada. Může to být použití rozptylky 
blesku, focení s odrazem blesku od stropu 
(prodloužení vzdálenosti k odrazné ploše a 
dál k fotografovanému objektu).... Tomuto 
tématu se velmi podrobně věnuje celá 
kapitola v knize Mistrovství práce s DSLR a 
přímo autor této knihy se externím bleskem 
zabývá na specializovaném kurzu, který 
pořádá IDIF (www.idif.cz).

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Jorma

nápověda

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/

