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NEJBLIŽŠÍ KURZY
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2. prosince Praha
Josef Mašek: Videokurz pro 

majitele DSLR i videokamer

3. prosince Praha
Roman Pihan: 

Mistrovství: Externí blesk

5. prosince Brno
Lumír Žemla:  

Fotíme lidi kreativně

Toto číslo bylo distribuováno 48 096 odběratelům

VÍCE

VÍCE

VÍCE

Sony Alfa 7/7R a Cyber-shot RX10 „v akci“
Na tiskové konferenci nám společnost Sony podrobněji představila vybra-
né nové produkty, zejména kompaktní full-frame DSLM přístroje Alfa 7 a 7R 
a Cyber-shot RX10 s ultrazoomem, které jsme také mohli krátce vyzkoušet. 
Známe také doporučené prodejní ceny a novou cenu Alfy NEX-7.

PŘEJÍT K CELÉMU ČLÁNKU

Na akci Sony jsme měli možnost vzít nové 
produkty do rukou, blíže se s nimi seznámit a 
krátce si je vyzkoušet, ale také jsme se samo-
zřejmě dozvěděli některé podrobnosti, a to 
zejména o plnoformátových DSLM přístrojích 
Alfa 7 a 7R. Kromě prodejních cen nás přiro-
zeně velmi zajímalo, na jaké uživatele Sony 
plnoformátové kompaktní DSLM přístroje Alfa 
7 a 7R cílí. Sony chce postupně rozšířit portfo-
lio kompaktních plnoformátových foto-video-
aparátů s velkou přidanou hodnotou a rozšířit 
trh s výměnnými objektivy pro full-frame 
formát. A má i další plány...

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/kurz-kolorovani-fotografie-163967cz
www.canon.cz/cashback
http://www.idif.cz/kurzy/video-kurzy/videokurz-pro-majitele-digitalnich-zrcadlovek-i-videokamer-1328cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotime-lidi-kreativne-brno-163966cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/fotograficka-praxe/mistrovstvi-externi-blesk-1404cz
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---fotoaparaty/sony-poprve-v-ruce-alfa-7-a-7r-plus-cyber-shot-rx10-164906cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

KURZY

  Vzdělávací kurz  
Videokurzy               
2. prosince 2013 PRAHA

  Pro začátečníky                         
Vzdělávací kurz                                         
5. prosince 2013 BRNO

Videokurz pro majitele 
zrcadlovek i videokamer

  Vzdělávací kurz  
Fotografická praxe                 
3. prosince 2013 PRAHA

Mistrovství: Externí blesk
Nejideálnější použití blesku je takové, 
kdy se na snímku nijak neprozradí. 
Kurz „Práce s externím bleskem“ je 
proto určen všem, kteří chtějí zdokona-
lit své fotografie v situaci, kdy je použití 
blesku nezbytné nebo chcete je použít 
tvůrčím způsobem. Jsou to zejména 
fotografie v interiérech, ale také noční 
fotografie, či snímky v exteriérech při 
silném slunečním protisvětle apod. 
Blesk je možné použít jako efektivní 
nástroj, jak u aranžovaných fotografií, 
tak v reportáži, či dokumentu a dokon-
ce pomocí něj postavit malé studio. 
Cílem semináře je poskytnout teoretic-
ké, ale zejména praktické základy pro 
úspěšnou práci s externím bleskem, 
jeho zvládnutí, nastavení a efektivní fo-
tografování s ním v různých situacích.
Seminář je určen zejména uživatelům 
a uživatelkám DSLR, kteří již vlastní 

Fotografování lidí je jednou z nejvíc rozší-
řených fotografických aktivit. Fotíme své 
přátele, rodinu, akce. Sdílíme fotografie 
na sociálních sítích a chlubíme se svými 
snímky rodině. Fotit se dá ovšem nejen 
konzumně, ale také velmi kreativně. A na 
to je tento kurz přímo zaměřen. Skládá se 
ze dvou hlavních částí, teoretické a prak-
tické. V teoretické části objevíte základy 
portrétní výtvarné fotografie. Pro snazší 
pochopení dané problematiky si bude-
me vše vysvětlovat pomocí názorných 
ukázek. Samozřejmě nezapomeneme ani 
na užitečné rady, tipy a triky.
Praktická část má jediný účel: Nafocení 
modelky, následné zpracování a také 
zhodnocení výtvorů, neboť cílem kurzu 
je ukázat kreativitu ve focení lidí a objevit 

Fotografujeme lidi kreativně
v sobě tvůrčího ducha. Naučit se, půso-
bivě prezentovat vlastní tvorbu. A komu 
je kurz určen? Všem fotografům, kteří se 
chtějí naučit pořizovat umělecky hodnot-
né snímky a to s využitím vlastní kreati-
vity.  Nebudeme řešit nudné teoretické 
poučky. Důraz klademe na objevení vlast-
ních postupů a jejich uplatnění ve vlasní 
foto tvorbě. Celý kurz probíhá interaktiv-
ní formou a vzhledem ke kapacitě bude 
dostatek času i na individuální dotazy.

© Foto: Lumír Žemla
VÍCE
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Pronikněte do tajů filmové řeči a 
povyšte svá videa na profesionální 
úroveň. Znalost základních postu-
pů a triků promění vaše filmečky z 
dovolené, z rodinného prostředí, či 
firemní videa na poutavé prezen-
tace. Je jedno, zda točíte klasickou 
videokamerou, pokročilým kom-
paktem nebo digitální zrcadlovkou. 
Poradíme vám, jak systematicky 

postupovat, jak se vyvarovat chyb 
a jak lépe zachytit sílu okamžiku.

VÍCE

externí (systémový) blesk vhodný pro 
jejich značku. Blesk nemusí být nutně 
stejné značky jako je vaše DSLR, musí s 
ní být kompatibilní, vhodně s ní spolu-
pracovat. Seminář je určen všem, kteří 
chtějí perfektně fotografovat s exter-
ním bleskem jakékoli vhodné značky 
nasazeným na DSLR. Seminář je určen 
pro mírně pokročilé uživatele, kteří ne-
musí mít žádnou zkušenost s bleskem, 
předpokládá se však základní znalost 
ovládání a fotografování s DSLR

VÍCE

http://www.idif.cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotime-lidi-kreativne-brno-163966cz
http://www.idif.cz/kurzy/video-kurzy/videokurz-pro-majitele-digitalnich-zrcadlovek-i-videokamer-1328cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/fotograficka-praxe/mistrovstvi-externi-blesk-1404cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 40 | 2013 03

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

RC
E

VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!

IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou 
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!

Podzim barevně i černobíle
třetí roční období je výzva pro fotografy
máme tu proto podzimní fotosoutěž

Fota: Jan Pěnkava

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/
http://www.idif.cz/cz/photo-contest/contest/114/
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Recenze knihy Tipy a nápady pro vaši 
CEWE FOTOKNIHU

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

Fotolab vydal praktickou publikaci pro podporu tvůrčího využití počítačového programu pro vytvá-
ření působivých CEWE FOTOKNIH. Obsahuje tipy, rady a ukázky zaměřené na základní i pokročilé 
funkce, popis základních editačních funkcí a ukázky různých efektů s popisem, jak byly vytvořeny.

Jak uvádí vydavatel, kniha může sloužit jako 
praktický průvodce pro naprosté začátečníky 
i jako zdroj inspirace pro ty, kdo už dříve s 
programem na její tvorbu pracovali. Při bližším 
pohledu lze říci, že je koncipována tak jedno-
duše a návodně, jak je dnes „žádáno“, včetně 
důrazu na obrazovou stránku věci. Této kon-
cepci samozřejmě nahrává jednoduchá a hravá 
koncepce samotného programu na tvorbu 
fotoknihy, pro jehož podporu byla připravena.
Program má jednoduché a přímé ovládání, 
nabízí velký výběr hotových designů/šablon, 
pozadí, stylů a klipartů a poměrně velkou 
pružnost při sestavování publikace, umístění 
a uspořádání obrázků a textů. Nechybí funkce 
automatické korekce obrázků a snížení efektu 
červených očí. Samozřejmostí je rychlé nahrá-
ní objednávky a možnost vypálení na CD. Po 
úvodní stránce následuje 14 důvodů proč si 
vytvořit a objednat právě CEWE FOTOKNIHU a 
pak už následuje rovnou první praktická dvou-
strana zaměřená na práci s písmem.

OTEVŘÍT KOMPLETNÍ RECENZI

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---software/kniha-tipy-a-napady-pro-vasi-cewe-fotoknihu-164852cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme

NOVINKY a TIPY

 DOTAZ: 
Blesk na mojí zrcadlovce (CANON) je slabý, co byste mi doporučili za 
externí blesk, aby měl výkon i výdrž? Helena

Panasonic ET-DLE030 pro 
projekce na extrémně 
krátké vzdálenosti

 ODPOVĚĎ REDAKCE:
Integrované výklopné blesky zrcadlovek jsou obecně slabé, mají směrné číslo 
tak 12 (m/100 ISO), chybí jim flexibilita externích blesků a odčerpávají energii 
z baterie fotoaparátu. Budete-li chtít blesk značky Canon Speedlite, jen zvažte 
kromě výkonu a výdrže i právě flexibilitu vzhledem k tomu, pro jaké účely blesk 
používáte, tedy třeba zda využijete nejen výklopnou hlavici, ale také potřebujete, 
aby se otáčela v horizontální rovině, což je důležité, chcete-li snímat s aparátem 
na výšku a používat zábleskové světlo odražené od stropu, stěny či odrazné 
desky, ale také chcete-li, aby měl v těle integrované stálé světlo pro videozázna-
my a speciální použití a podobně. Takové světlo má model 320EX. Nejsilnější 
blesk Speedlite je dnes 600EX-RT. Má směrné číslo 60 (m/ISO 100) a bezkabelové 
radiové spouštění s dosahem 30 m. Jakousi „zlatou střední cestu“ představuje 
model 430EX II. Jak naznačuje jeho označení, má směrné číslo 43 (m/ISO 100). To 
jsou univerzálně použitelné externí blesky, v nabídce jsou i speciální pro snímání 
zblízka a makrofoto. „Výdrž“ pak záleží mimo jiné na tom, jaké použijete tužkové 
napájecí články, raději lithiové než alkalické, anebo NiMH akumulátory s dobrou 
kapacitou (kolem 2700 mAh). A nejde jen o kapacitu, ale také o typ. Zábleskové 
jednotky mají nárazově, při emitaci záblesků, krátkodobé velmi vysoké odběry. 
Lidově řečeno „baterie“ na ně musí být stavěné. Existují také speciální zdroje 
energie a speciálně řešené externí zábleskové jednotky, například Metz, s důra-
zem na výkon i výdrž, ale pro běžné použití postačí výše jmenované modely.

Ultimativní CUDA 
computing, stanice 
pro CINEMU 4D 
a IRay

 Hezké a zajímavé čtení a hlavně toho není moc, 
ale často.   Tomáš/Ostrava
 Děkuji za pravidelný přísun novinek. Sám to 
nemám čas sledovat a takto na stříbrném podno-
se každý týden je super.  Karel/Benešov
 Opět mě na konci týdne potěšilo čtení od vás. 
Díky za něj!   Eva/Mělník

OHLASY

Byli jste na C4D days? Pak si možná uvědomujete, 
že hned za prostorem pro registraci byla umístěna 
letošní výjimečná technika. Výjimečná v každém 
směru, včetně trochu infiltrované profigrafiky FirePro 
a speciální stanice s i7 4930K a 2×NVidia GeForce Titan 
určená pro vizualizaci konstrukčních prvků víceméně 
v reálném čase. Podívejte se na důkladné preview.

Demontovatelný objektiv 
ET-DLE030 přináší nové 
možnosti projekce na 
extrémně krátké vzdále-
nosti pro studiové i veřejné 
promítání. Nový výměnný 
objektiv přesměruje obraz 
dopředu nad projektor a 
umožňuje tak promítat na 
plochu vzdálenou pouze 
37 cm od projektoru.

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
https://www.fotolab.cz/fotokalendare.html
http://www.3dscena.cz/software/cinema-4d/ultimativni-cuda-computing-specialni-stanice-pro-cinemu-4d-a-iray-164921cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/objektiv-panasonic-et-dle030-a-projekce-na-extremne-kratke-vzdalenosti-164902cz
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	grafika, dtp, webdesign ...
u		Grafické návrhy web stránek a e-sho-

pů, XHTM/CSS koding ...
u		Ilustrátorka a grafička hledá spolupráci.

 Nabízíme práci
u		Hledáme spolehlivou asistentku do 

obchodního oddělení. 
u		Webový grafik s UX zkušeností - junior.

 Bazar - prodávám
u		MacBook Pro 13“. 2,26 GHz Intel Core 

2 Duo, 8 GB RAM, ... Cena 14 000 Kč. 
ImageWriter II, funkční jehličková 
tiskárna s náhradní páskou a kabely.
Za 100 Kč --- symbolicky...

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

Hrajeme o DSLR Canon EOS 100D, kterou 
věnuje Canon.  Výherce/výherkyně bude 
vylosován/-a ze správných odpovědí na sou-
těžní otázku. POZOR: Jako vždy soutěžíme 
na webech IDIFu, nikoli zde, a to do 20. 12.

SOUTĚŽ

 Soutěžní otázka: 
Co dělá systém Hybrid CMOS AF II?
a) Zaručuje ostré snímky za špatných světel-
ných podmínek    
b) Automaticky vybírá nejlepší režim snímání 
c) Nepřetržitě ostří během snímání

Sponzorem soutěže je Canon. 

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

Historie a současnost  
Českých aerolinií

Slavnostní vyhlášení 
výsledků 5. ročníku foto-
grafické soutěže NIKON 
KALENDÁŘ – moje sr-
deční záležitost. Soutěž 
na téma Život je barev-
ná vitráž probíhala na 
webu Nikon-kalendar.
cz. a 5. vydání Kalendáře 
přispělo částkou 311 545 
Kč Nadačnímu fondu 
Jakuba Halíka.

VÝHRA A SOUČASNĚ I NÁPOVĚDA

Jaromír Funke 
v MG Brno

Nikon Kalendář 2014

Muzeum T. G. M. Rakovník, ČSA a sou-
kromí sběratelé uspořádali v Muzeu T. G. 
M. Rakovník výstavu „Historie a sou-
časnost Českých aerolinií“ u příležitosti 

90. výročí založení Českých aerolinií, 
respektive Československých státních 
aerolinií. Pro trvalý zájem byla výstava 
prodloužena až do 5. ledna 2014.

Československá vláda při-
jala rozhodnutí zřídit státní 
leteckou společnost 19. 
července 1923 a Českoslo-
venské státní aerolinie byly 
založeny výnosem minis-
terstva veřejných prací 6. 
října 1923. K slavnostnímu 
zahájení činnosti aerolinií 
došlo symbolicky 28. října 
stejného roku, v den oslav 
5. výročí založení Českoslo-
venské republiky...
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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/recenze/recenze---fotoaparaty/canon-eos-100d-v-testu-163609cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/fotosoutez-nikon-kalendar-2014-164847cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/jaromir-funke-mezi-konstrukci-a-emoci-164827cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/historie-a-soucasnost-ceskych-aerolinii-164922cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/apple/imagewriter-ii-164912cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/apple/macbook-pro-13-quot-mid-2009-164925cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/webdesigner/webovy-grafik-s-ux-zkusenosti-junior-164926cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/account/asistentka-obchodniho-oddeleni-164903cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/ilustrace-grafika-164857cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/webdesigner/kreativni-webdesigner-koder-164894cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/grafika-dtp-webdesign-164919cz

