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NEJBLIŽŠÍ KURZY

Internetový magazín o fotografování pro fotografy  28 | 2013

5. září Praha
Martin Hájek: Poznejte 

dokonale svou DSLR

6. září Brno
Petr Lindner: Digitální 

zrcadlovka pro začátečníky

 6. září Praha
Josef Mašek: Videokurz        

- zrcadlovky i videokamery

A je tu poslední díl série, ve které vám představujeme modelky spolu-
pracující s IDIF a IDIF Education. Petra Stehnová bude  spolupracovat s 
Martinem Hájkem – Začínáme s DSLR, Romanem  Pihanem – Mistrovství 
práce s DSLR a Mistrovství: Externí blesk, Janem  Brančem – Večerní 
škola fotografie. Fotografuje portrét, glamour, spodní prádlo, plavky. 
Narodila se v Praze a je jí 25 let. Už devět let profesionálně tančí latisko-
-americké tance. Trénuje šestkrát týdně 3 až 4 hodiny, má trenéra na 
posilování a aktivně vyučuji taneční kurzy, dává individuální lekce. 

Toto číslo bylo distribuováno 47 714 odběratelům

Představujeme 

Petra Stehnová

DÁREK
v hodnotě*

3 490 Kč

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D 
Adobe Photoshop a Premiere 
Elements 11 ZDARMA!

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D 
Adobe Photoshop a Premiere 

Kupujte od 1. 5. do 31. 8. 2013 vybrané zrcadlovky 
Canon a získejte část svých peněz zpět.

ZA NÁKUP FOTOAPARÁTŮ VÁS ODMĚNÍME
MŮŽETE ZÍSKAT AŽ 1300 Kč ZPĚT

Více informací na www.canon.cz/cashback

Power to 
your next step

*Uvedená cena je doporučená koncová cena včetně DPH. Platí do vyprodání zásob (minimálně do 31. 8. 2013).

modelky IDIF: 

— pokračuje na str. 3 —

VÍCE

Kdy jste s modelingem začala? S modelingem teprve začínám. 
Co vás na modelingu nejvíc baví? Jak vám to ovlivnilo život?
Jelikož ještě moc focení za sebou nemám, zatím nemůžu říct, že by mě to nějak 
ovlivnilo. Ale co mě na tom baví, je asi nejvíc kontakt s novými lidmi, kteří byli 
zatím vždy velice hodní, a díky tomu to byla skvělá spolupráce. 

VÍCE

VÍCE

http://www.canon.cz/cashback/
http://www.idif.cz/kurzy/video-kurzy/videokurz-pro-majitele-digitalnich-zrcadlovek-i-videokamer-1328cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/digitalni-zrcadlovka-pro-zacatecniky-162215cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/poznejte-dokonale-svou-dslr-1094cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

  Pro pokročilé                         
Vzdělávací kurz                                         
5. září 2013 BRNO

Ohlédnutí za kurzem Profesionální 
portrétní fotografie v Brně

18. DigiForum, s.r.o. — přehled workshopů

čtvrtek 3. 10.      
Martin Hájek – teoretický workshop
10:30–12:00 Focení s bleskem a protisvětlo
12:30–14:00 Vyvážení bílé, přesné barvy
14:30–16:00 Jak bojovat s přepaly
 
celebrita dne – Robert Vano
 
pátek 4. 10.      
Roman Pihan – teoretický workshop
10:30–12:00 Filtry v dnešní praxi digitální  
          fotografie
12:30–14:00 Praktické ostření a hloubka ostrosti 
          pro každého
14:30–16:00 Jak se orientovat na dnešním trhu 
          fotoaparátů a objektivů
 
celebrita dne – Jadran Šetlík
 
sobota 5. 10.      
Marian Mrozek – praktický workshop
10:30–12:00 Expozice
12:30–14:00 Portrét v domácím prostředí
14:30–16:00 Technika ateliérového svícení

více info získáte na 
www.digiforum.cz

Nenechte si ujít říjnové DigiForum, plné novinek, workshopů a přednášek. Uskuteční se současně s vele-
trhy FOR CAMERA, HOME CINEMA a FOR MUSIC & SHOW a součástí bude i výstava fotografií a místo pro 
příjemná setkání Leica Gallery Prague Café. Těšíme se na vás ve dnech 3. až 5. října na PVA EXPO PRAHA.  

A jaká témata pro vás letos chystáme?

© Foto: Martin Hájek, přednáška Blesk a protisvětlo

Podívejte se na fotografie z kurzu 
Profesionální portrétní fotografie 
v naší Galerii:

Kurz Profesionální portrétní               
fotografie Brno

VÍCE

Dokumentují dění na kurzu dne 27. 
6. 2013 v brněnském fotoateliéru 
IDIF, který vedl lektor Josef Knápek. 
Nechyběla výuka práce s modelem 
včetně konkrétní ukázky práce vizá-
žistky s modelem, základní líčení, fo-

tografický make-up a také tvorba 
extravagantního nalíčení.
Nenechte si  ujít kurz plný 
poznání v profesionální tvorbě 
portrétní fotografie! Další se 
koná už první týden v září:

http://www.idif.cz
http://www.digiforum.cz/
http://www.idif.cz/cz/photo-contest/gallery/658/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/profesionalni-portretni-fotografie-brno-159311cz
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— dokončení ze str. 1 —
Jak jste se dostala k focení?
Moje první focení bylo s fotogra-
fem Milošem Tancibudkem. Bylo 
to focení tanečního kalendáře, 
takže mi to bylo velmi blízké a 
tudíž pro mě přirozené. Začalo 
mě to bavit a řekla jsem si, že 
zkusím pokračovat. 
Na jaké fotografování nejra-
ději vzpomínáte?
Právě na focení s Milošem. 
Přesně věděl, co chce nafotit a 
fotky také dopadly skvěle. Bylo 
to příjemné a dynamické focení. 
To mám ráda. 
Je pro vás jako fotomodelku 
důležité, když fotograf ví co 
po vás chce?
Není to pro mě nejdůležitější, 
ale samozřejmě to ušetří čas a je 
skvělé, když má fotograf před-
stavu, jak by měly fotky vypadat. 
Výsledky jsou pak skvělé. 

AKTUÁLNÍ KURZ

fotografická soutěž
MOJE ŠŤASTNÉ LÉTO ´13

Pochlubte se svými letními fotografiemi!

Klikněte si pro více informací!
Vkládejte své letní snímky do galerií a tři vybrané do soutěže. 

VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Chtějte podrobnosti na kancelar@idif.cz!

IDIF umožnil firemním zákazníkům pronájem počítačové učebny v ulici Vlkova 
7 v Praze 3 s možností využití počítačů PC/Mac pro kurzy, školení a prezentace.

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/poznejte-dokonale-svou-dslr-1094cz
http://www.fotografovani.cz/rubriky/aktuality/moje-stastne-leto-13-letni-fotosoutez-163029cz
http://www.idif.cz/pronajmy/
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Canon imageFORMULA P-208 a WU10

ŽHAVÁ 
AKTUALITA!

IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vy-
bavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy, 
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v 
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80 
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné 
době má plochu 70 m2.

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně 
zařízeny profesionálním studiovým vyba-
vením značky FOMEI. To obsahuje až šest 
záblesků, stabilní studiová světla, stropní 
systém i přenosné stojany, fotografický stůl, 
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách 
šíře 2,75 m a další příslušenství.

PRONÁJEM ATELIÉRU

 PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!

RECENZE

Velmi kompaktní vysokorychlostní dokumentový skener P-208 a zvláště pak ve spojení s Wi-Fi jednotkou WU10 je ideální 
řešení pro uživatele, kteří potřebují mít možnost digitalizovat na různých místech nejrůznější dokumenty, vizitky a prů-
kazky a odesílat tato data obratem do své kanceláře a různých síťových řešení.

Rekvalifikační kurz

1. blok zahajuje 6. září 2013! 

Klikněte si pro podrobné informace. Kontaktujte nás na e-mailu produkce@idif.cz.

Rekvalifikace jsou zaměřeny na práce v oblasti        
portrétní, technické, reportážní a reklamní fotografie.

Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci na obor „Fotografické 
práce“ na základě akreditace MŠMT. Ilustrační fotografie je z portfolia 
úspěšného absolventa předešlého ročníku rekvalifikací Jiřího Novotného.  

© Foto: Jiří Novotný

POSLEDNÍ 3
 VOLNÁ M

ÍSTA!

V domácnostech a malých kancelářích 
výborně poslouží pro vytváření digitali-
zovaného archivu různých dokumentů, 
složenek, účtenek nebo sbírek a díky 
podpoře skenování fotografií také pro 
rychlou a snadnou digitalizaci obrazo-
vých plošných předloh v rámci oblíbe-
ných zábavně-společenských interne-
tových aktivit. A využít je možno také 
speciální funkci pro co nejvíce věrnou 
reprodukci starých fotografií.

PŘEJÍT K CELÉ RECENZI

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---skenery/canon-imageformula-p-208-a-wi-fi-jednotka-wu10-v-testu-163758cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme

OHLASY

 DOTAZ: 
Slyšel jsem o fotopušce, která nahradí stativ, a přitom je mobilní do ruky, na jaké 
použití při fotografování je to vhodné? Jaký je rozdíl v porovnání se stativem? 
Pavel/Fulnek

 ODPOVĚĎ REDAKCE: 
Fotopuška nahradí stativ pouze částečně a v oblastech fotografie, kde nám 
stačí pouze zpevnit úchop fotoaparátu, ale zůstat volně pohybliví, nebýt sta-
tičtí s přístrojem na trojnožce. Je to sestava fotoaparátu se speciálním teleob-
jektivem a ramenní opěrkou různého typu a řešení. První modely v 80. letech 
19. století byly vyloženě tvarovány jako pušky. Pažba Fotosniper 12 pro Zenit 
12 FS z 80. let 20. století je z hliníkové slitiny a připomíná hybrid samopalu 
a pistole s rukojetí, spouští a odnímatelnou stavitelnou ramenní opěrkou. V 
současné nabídce vás můžeme upozornit třeba na ramenní opěrku Dörr Pro 
Shoulder Pad a podobné příslušenství. Na rozdíl od stativu umožňují různě 
řešené opěrky volnost pohybu a pohotovost a díky možnosti pevně držet a 
zapřít fotoaparát do jisté míry potlačit chvění, které jinak znehodnotí snímek 
neostrostí, rozmazáním. Moderní fotopřístroje mají ovšem efektivní systémy 
stabilizace obrazu a umožňují používat takové hodnoty citlivosti ISO, o nichž 
mohli fotografové ještě nedávno leda snít, tudíž často stačí zpevnit úchop 

VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

18. DIGIFORUM s.r.o.

3. – 5. 10. 2013

Sony A3000

těla fotoaparátu některým z širokého výběru poutek, jako 
B.I.G. Safe nebo Kaiser Profi, kožených či polstrovaných.

NOVINKY

Od září má být v Evropě v pro-
deji nový systémový kompakt 
Sony s výměnnými objektivy 
systému Sony E tvarovaný 
jako digitální SLR nebo SLT fo-
toaparát. Má obrazový senzor 
Exmor APS HD CMOS formátu 
APS-C s 20 megapixely, digi-
tální hledáček Tru-Finder a 
umí pořizovat Full HD video.

 Hezky a zajímavě uspořádané zajímavé a hlavně aktuální informace. Pove-
dená věc ten váš iZIN. Verča/Libušín 
 Super formát, šest nabitých stránek je tak akorát, abych to přečetl o víken-
du a zbytek týdne se těším na nové číslo! Tomáš/Hostinné
 Děkuji za fotomagazín. Vždycky mě přivede do klidu pročítat info o mém ko-
níčku – fotografování. Přidejte nějakou zábavu a víc fotosoutěží. Standa/Dačice

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.forcamera.cz/2013/cz/chavy.asp
http://www.fotolab.cz/aplikace-pro-chytre-telefony-a-tablety.html
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/sony-a3000-163728cz
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	Grafika – DTP – Produkce.
u		Nabízím svoje služby jako externí 

grafik s možností docházení v Praze, ...
u		Art director, grafik, DTP operator, ...

 Nabízíme práci
u		Print and production co-ordinator for 

Jennings Prague Studio, ... .. . 
u		PHP programátor pro IT spol. Geosense.

 Bazar - prodávám
u		Pouzivany ofsetovy stroj ADAST 725 

P, suchy kompresor, vysoky vykladac. 
CNC fréza ZONDA 3000. 3D gravírova-
cí ploter. Pracovní plocha 3000 x 2040 
mm. Osazeno kombihlavou, ... .. .

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

Tento týden hrajeme o exkluzivní set polo-
košile s vyšitým logem IDIF a termohrnku s 
logem IDIF od společnosti IDIF. Výherce/-kyně 
bude vylosován/-a ze správných odpovědí na 
soutěžní otázku.

SOUTĚŽ

 Soutěžní otázka: 
Co je hlavní předností Rekvalifikačního 
kurzu IDIF?
a) Fotografie pro vás přestane být zábavná. 
b) Úspěšní absolventi získají osvědčení o 
rekvalifikaci na obor „Fotoreportér“ na zákla-
dě akreditace MŠMT.   
c) Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci 
na obor „Photo Assistant“ od Three Prase 
Association.

Sponzorem soutěže je IDIF. 

Výherce 
minulé soutěže

David Liška
Gratulujeme! Výhru si po telefonické dohodě můžete 
vyzvednout ve firmě IDIF na adrese Vlkova 7, Praha 3. 

VÝSTAVY, AKCE, TIPYARTP/NIKON My Collection
František Drtikol: 
Z fotografického 
archivu
V Uměleckoprůmyslovém museu Praha 
můžete od 5. září do 24. listopadu 
navštívit výstavu ke 130. výročí narození 
Františka Drtikola věnovanou Josefu 
Richardu Markovi, autorovi první Drtiko-
lovy monografie z roku 1938.

Projekt ARTP ve spolupráci se společností 
NIKON, s.r.o., zahájí v pátek 6. září 2013 
výstavu fotografií Tomáše Durňáka, dlou-
holetého asistenta světoznámého foto-
grafa Roberta Vana, který je garantem 
výstavy. K vidění budou portréty zná-
mých osobností, jako Lucie Bílé, Simony 
Krainové nebo Jiřího Lábuse. Snímky si 
budete moci v pražském Pálffy Paláci 
prohlédnout do 20. října letošního roku. 
Tvářemi výstavy jsou Lejla Abbasová a 
Roman Šebrle. Tomáš Durňák se zabývá 
uměleckou fotografií více než 12 let a 
stejnou dobu také tvoří po boku Roberta 
Vana, se kterým se například jako jedni z 
mála v České republice profesionálně za-
bývají alternativní historickou technikou 
platinum/palladium či technikou stříbrné 
želatiny. Všechny fotografie, které budou 
na výstavě k vidění, budou upravené 
právě tímto speciálním způsobem.

Vaše škola fotografie

NÁPOVĚDAVÝHRA

Časový  
optimista
V Západočeské galerii v Plzni začala výsta-
va grafického designéra Roberta V. Nová-
ka, který pomocí více než tisíce exponátů 
představuje svou dosavadní tvorbu.

u

u

u

u

u
u

u

http://www.idif.cz
http://www.mujmac.cz
http://www.grafika.cz
http://www.printing.cz
http://www.3dscena.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.fotografovani.cz/
http://www.fotografovani.cz/
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/reklamne-bannery-animacie-tv-spoty-logo-design-dtp--161677cz
http://www.grafika.cz/bazar/
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/frantisek-drtikol-z-fotografickeho-archivu-163660cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/artp-nikon-my-collection-163729cz
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/vyhry-v-soutezich/idif-polokosile-a-termohrnek-161725cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/robert-v-novak-casovy-optimista-163762cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/zarizeni-pro-polygrafii---tiskove-stroje/adast-725p-163760cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/ostatni/php-programator-163726cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/ostatni/print-and-production-co-ordinator-163733cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/art-director-grafik-dtp-operator-163716cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/grafik-2d-3d-externe-163730cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/grafika-dtp-produkce-163759cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/ostatni/cnc-freza-zonda-3000-163764cz

