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8. prosince 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie - POKRAČUJEME

2. prosince2016 PRAHA  

Milan Holena:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie, ZAČÍNÁME

více na více na

Zlepšete své fotografické 

výsledky s novým objektivem 

AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E 

FL ED VR.

Společnost Nikon vylepšila 

svůj teleobjektiv se zoomem 

formátu FX, který je stěžejním 

prvkem vybavení profesionálních 

fotografů, a vytvořila rychlejší, 

lehčí a pohotovější objektiv. Nový 

objektiv AF-S NIKKOR 70-200 

mm f/2,8E FL ED VR je vytvořen 

tak, aby poskytoval excelentní 

výsledky, a umožňuje fotografům 

pracujícím s rychlými digitálními 

jednookými zrcadlovkami Nikon 

být o krok před ostatními.

Bez ohledu na to, jestli se používá 

pro fotografování sportů, akčních 

scén, událostí nebo reportáží, 

poskytuje nejnovější verze tohoto 

osvědčeného objektivu množství 

vylepšení, která jsou v praxi velmi 

patrná. Zlepšené AF sledování 

a řízení expozice, stejně jako 

režim redukce vibrací SPORT, 

umožňují v kombinaci výjimečně 

rychlou práci při použití 

sériového snímání. V porovnání s 

předchozí verzí objektivu nabízí 

nový objektiv lepší výkonnost 

až do krajů obrazového pole 

včetně nižšího úbytku osvětlení. 

Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 

je nyní působivých 1,1 m a největší 

měřítko zobrazení se zvětšilo z 

0,11× na 0,21×. Konfigurovatelná 

tlačítka na tubusu objektivu 

umožňují snazší provoz a pozice 

zoomového a zaostřovacího 

kroužku jsou zaměněny pro 

vyváženější ovládání. Díky 

novému tubusu z hořčíkové 

slitiny, optickému členu HRI a 

fluoritovému optickému členu 

je objektiv lehčí než dříve při 

zachování dosavadní odolnosti.

Nikon: nový objektiv AF-S NIKKOR 70–200

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/nikon-novy-objektiv-af-s-nikkor-70-200-174045cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
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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 fotografie pro začínající fotografy POKRAČUJEME. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

Co vám kurz přinese:
- zjistit co vše se dá dělat s vaším fotoaparátem  

a zautomatizovat tuto činnost
- připravit si fotoaparát tak, aby jsme neztráceli čas 

se zaostřením při focení pohyblivých předmětů         
(auto, vlak, kůň a td.)

- vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona 
a ISO

- vyzkoušíme si v praxi jak tyto veličiny správně 
nastavit dle dané situace

- naučíme se fotit ve tmě (bez blesku i s bleskem)
- příprava modelky a samotné focení modelky  

+ správná komunikace

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.
Mohu vás ale ujistit, že umí!

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie - POKRAČUJEME

Kurz pro všechny, kteří 
chtějí mít krásné fotografie, 
ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
8. prosince 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
2. prosince 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
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Fomei pro Vás připravila speciální akci na fi ltry japonské fi rmy Marumi.

Do konce roku 2016 máte možnost pořídit set fi ltrů Marumi UV+CP-L ve 

vybraných průměrech v řadách DHG a EXUS za zvýhodněnou cenu.

Každý objektiv je dobré mít chráněn UV fi ltrem odpovídající kvality. 

Použitím nevhodných fi ltrů se degraduje výkon celé sestavy.

V setu je vždy UV a polarizační CP-L fi ltr, který je vhodný jak pro 

odfi ltrování odlesků, tak pro zvýraznění  bílých oblaků na modré obloze. 

více na

Nová vlajková loď mezi systémovými fotoaparáty značky Canon – EOS M5 aneb velký výkon v malém těle.

Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, dnes představila svůj nový systémový fotoaparát EOS M5, který v 

sobě spojuje úžasné možnosti digitálních zrcadlovek s pohodlím kompaktního těla. Fotoaparát EOS M5 je první ze systému EOS, 

který využívá obrazový procesor DIGIC 7 společnosti Canon. Nový model se může pochlubit řadou špičkových technologií pro 

zpracování obrazu včetně CMOS snímače typu APS-C s rozlišením 24,2 megapixelů nebo automatického zaostřování s duálními 

pixely CMOS. Kompaktní EOS M5 tak umožňuje tvorbu přesných a ostrých fotografi í i dynamických video záznamů a ocení ho tedy 

i špičkoví fotografové. Jako alternativa k digitálním zrcadlovkám střední třídy představuje EOS M5 v produktové řadě systémových 

fotoaparátů značky Canon průlomový model.

Společnost Canon dnes navíc uvedla i další přírůstek do svého systému EOS M - nový objektiv  f/3.5-6.3 IS STM. Díky univerzálnímu 

8,3násobnému optickému zoomu a stabilizátoru obrazu v rozsahu 4 EV je nový objektiv ideální pro focení ve všech situacích - 

výsledné snímky jsou vždy velmi ostré, a to i při fotografování z ruky. Canon EF-M 18-150mm f/3,5-6,3 IS STM nabízí špičkový výkon 

v malém těle a váží pouhých 300 g. Fotografové proto mohou mít nový objektiv neustále při sobě a zachytit s jeho pomocí cokoli 

ve svém dohledu.

Skvělé možnosti, přesnost i výkon 

Canon EOS M5 zaznamenává i velmi drobné rozdíly v jednotlivých 

barvách a světlech - za nádherným podáním výstupů stojí 

obrazový procesor DIGIC 7, který má dostatečný výpočetní výkon 

pro eliminování šumu a vytváření snímků s podrobnými detaily 

i bohatými tóny. Součástí nového fotoaparátu je i technologie 

CMOS AF s duálními pixely, která přináší rychlé a přesné 

zaostřování typické pro digitální zrcadlovky a umožňuje zachytit 

jakýkoli spontánní okamžik. A díky prostředkům procesoru DIGIC 

7 pro sofi stikované rozpoznávání a sledování objektů mohou 

uživatelé předmět svého zájmu udržet v záběru přesněji a po 

delší dobu jak v případě pořizování fotografi í, tak i natáčení 

videí. Vyšší výkon a lepší výstupy dělají z obrazového procesoru 

DIGIC 7 nejlepšího partnera pro všechny autory - od fotografů 

na rodinných dovolených až po fi lmaře usilující o jedinečné 

profesionální snímky.

Canon EOS M5

více na

Předvánoční akce Marumi

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/predvanocni-akce-marumi-174046cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/canon-eos-m5-174056cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Společnost Rollei rozšiřuje svojí nabídku a uvádí na náš trh nové blesky pro fotoaparáty Canon a Nikon s funkcí TTL.

Nové dva modely jsou Rollei Flash Unit 56 a Rollei Flash Unit 58.

Obě nové zábleskové jednotky Rollei umožňují použití v automatickém režimu TTL, nebo v plně manuálním režimu. Ideální 

nastavení blesku lze docílit v režimu TTL kdy blesk získá hodnoty naměřené fotoaparátem a automaticky upraví nastavení pro 

optimální nasvícení zachycované scény. Navíc díky vysokorychlostní synchronizaci umožňuje použití závěrky až do 1/8000. Oba 

nové modely mohou být také použity v režimu master / slave.

Nové blesky Rollei s funkcí TTL

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/nove-blesky-rollei-s-funkci-ttl-174055cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nenechte si ujít výstavu mistra černobílého aktu Jiřího Růžeka. Glamour, akt a erotika. To jsou žánry, které spojují jeho fotografie. Přijďte si 
prohlédnout jeho výstavu a posuďte sami, jak dokonalý cit ve své tvorbě má. Při fotografování aktu je totiž citu zapotřebí notné dávky. Otázkou 
zůstává, kde jsou ony hranice. 
 
„Mám rád ženy, víno, zpěv... a fotografie. A jsem na jednu stranu člověk líný, mé nejbližší okolí však říká, že co miluji a co mě baví, dělám naplno 
a s vášní. S takovou kombinací jsem si nemohl zvolit lepší cestu životem, než stát se uměleckým fotografem.

Umělecký fotograf si totiž může dělat, co chce a jak chce. Nemusí se podřizovat obecným pravidlům, určuje si svá vlastní.

Fotografování je pro mne velice osobní záležitostí. Fotografovanou osobu musím nejdříve poznat, abych ji mohl dobře fotit. Technika mě příliš 
nezajímá, musí mi tiše sloužit, ne rušit při intimním dialogu fotografování.“
 

„Fotografovat jsem začal v roce 2004 a postupně jsem se začal specializovat na 
fotografii architektury. Na fotografiích miluji strohost kompozice, čistotu linií a 
jednoduchost motivu. Upřednostňuji černobílé fotografie, kde linie a struktura 
motivu nejlépe vynikne.

Fotografuji zejména komerční architekturu pro architektonická studia i stavební 
firmy. Ve své volné tvorbě se zaměřuji na fotografii staré Prahy a detaily moderní 
architektury. Od roku 2008 také pravidelně pořádám fotografické workshopy.“ 
 

Jiří Růžek - Z očí do skla

Jiří Šebek - Kouzlo Prahy

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:
Jak se jmenuje výstava Jiřího Růžka pořádaná od 28. 11. do 10. 12. 2016

v Minigalerii Centra Fotoškoda? 

a) Římská civilizace
b) Kouzlo Prahy
c) Z očí do skla

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Grafik/DTP operátor

  Grafik 2D/3D externě

  G R A F I K + DTP - 38let s 15letou 
praxí

  GRAFIK/DTP OPERÁTOR - MÁM 22 LET 
PRAXE

NABÍZÍME PRÁCI

  KREATIVNÍ GRAFIK

  In-house grafik/grafička pro českého 
výrobce elektroniky

  Obchodník z oboru

  Přijmeme tiskaře na HPP

BAZAR - PRODÁVÁM

  Apple Magic TrackPad

  Adobe CS6 Production Premium MAC

  MacBook Pro 13“ Mid 2012, Core i5 
2.5GHz, 16GB RAM, 256GB SSD

  Prodám A2 tiskárnu EPSON STYLUS 
PRO 4000

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS6 na MAC - Design 
Standard či Master Collection

  Koupím display Thunderbolt 27“

  Koupíme TOP stav

  iPhone SE 64GB + iPad Air 2 
64GB/128GB Cellular

Dotaz:

Dobrý den, říkala jsem si, že když začalo 
sněžit tak bych mohla udělat nějaké 
pěkné fotky padajícího sněhu ale sníh 
na fotce nebyl vůbec vidět. Můžete mi 
nějak poradit? Děkuji.

Bára/Liberec

Děkuji za zajímavé a aktuální čtení o 
fotografování.

Pavel/Kolín

iZIN je super týdeník. Kam na ty novinky 
pořád chodíte?

Kristýna/Praha

Hodně dobré a pestré fotografické novinky. 
Těším se na další.

Irena/Opava

Odpověď:

Dobrý den, pokud chcete vyfotografovat 
padající sníh, musíte najít takovou 
kompozici, aby vznikl dostatečný kontrast 
sněhu proti pozadí. Jestli máte někde poblíž 
například stromy, tak ty budou ideální. Proti 
rovnoměrně tmavé ploše jsou pak padající 
vločky vidět mnohem lépe.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Klinský

nápověda

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



