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Sony World Photography
Awards 2018 - nejlepší český
fotograf
Martin Stranka byl vyhlášen vítězem české národní ceny v soutěži Sony World Photography Awards 2018.
Stranka, samouk a profesionální fotograf žijící v Praze, zvítězil se svou fotografií nazvanou Until You Wake Up. Dílo bylo
vybráno odbornou porotou jako nejlepší jednotlivý snímek pořízený českým fotografem, který byl přihlášen do soutěžního
ročníku 2018.
Soutěž Sony World Photography Awards, kterou pořádá Světová fotografická organizace (World Photography Organisation),
je jednou z nejrozmanitějších fotografických soutěží. Do 11. ročníku byl přihlášen rekordní počet fotografií z více než 200
zemí a regionů. Ty představují jedny z nejlepších fotografií současnosti, které v uplynulém roce vznikly.
Jako vítěz národní ceny dostane Martin Stranka nejnovější digitální fotovybavení od Sony. Vítězná práce se představí na
výstavě Sony World Photography Awards Exhibition v Londýně ve dnech 20. dubna - 6. května a bude uveřejněna v ročence
soutěže pro rok 2018.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 721 odběratelům

KURZY

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné
fotografie, ZAČÍNÁME
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!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, a už tehdy to
dovedl. Přesto, že měl pro dnešní dobu směšné rozlišení 2,1 mil.
pixelů.

Cíl kurzu
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.
Cílem kurzu je pomoci vám rychle se zorientovat, jak v nastavení
fotoaparátu (v různých situacích), tak především v samotném přístupu.
Zkrátka, aby jste byli schopni pohotově a správně reagovat v odlišných
kompozičních i světelných scénách.

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Huion - grafické tablety
a prosvětlovací boxy
Grafické tablety a prosvětlovací boxy značky Huion se rozšířili o další novinky. Mezi ně patří modely klasického stolního
tabletu s nádherným designem, úžasnými funkcemi a velmi příznivou cenou.
Jedná se o typy H950P s aktivní plochou 221 x 138 mm a inovovaným ergonomickým perem bez nutnosti dobíjení a typ
H640P s aktivní plochou 160 x 99 mm, taktéž s inovovaným perem bez nutnosti dobíjení. Krásný ergonomický tvar tabletu se
zaoblenými rohy umožní také jeho velmi snadnou přenosnost, kamkoli budete potřebovat.
Dále značka Huion nabízí již velmi oblíbené stálice na českém trhu, jako jsou modely Huion 1060 Plus New s aktivní plochou
25,4 cm x 15,9 cm a 8 GB TF kartou k zálohování práce nebo bezdrátový model Huion Giano s výrobcem udávanou největší
aktivní plochou na světě.

více na

Nový objektiv Tamron - model A034
Nový teleobjektiv se světelností F/4, skvělým optickým výkonem a lehkým a kompaktním tělem zajišťujícím snadnější
přesnost - 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034)
Tamron Co., Ltd. (Prezident & CEO: Shiro Ajisaka), přední výrobce optiky pro různé aplikace, oznamuje uvedení nového
objektivu 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034), kompaktní objektiv pro full-frame digitální zrcadlovky. Model A034
poskytuje vynikající optický výkon vcelém rozsahu zoomu a jeho maximální poměr zvětšení činí 1:3.1, což je nejvyšší ve
své třídě.* Konstrukce zahrnuje interní mechanismus zoomu, který poskytuje pevnou mechanickou konstrukci a stabilní
a spolehlivý provoz. Model A034 také využívá řídící systém Dual MPU (mikroprocesorová jednotka), který umožňuje
vysokou rychlost a přesnost AF, stejně jako silnou stabilizaci obrazu VC (Vibration Compensation) pro flexibilní
a všestranné použití v různých situacích. Pro spolehlivé venkovní použití je nový teleobjektiv vybaven fluorovou
povrchovou úpravou a odolností proti vlhkosti.
více na

Vytěžte maximum ze své tiskárny s novým
softwarem RIP
Software Epson Edge Print a Epson Edge Control Dashboard vám umožní rychlý a optimální tisk.
Společnost Epson představuje software Edge Print RIP navržený pro tiskárny řady F pro přímý potisk textilu. Tento software je
nyní součástí nových tiskáren a díky modulu Adobe PS pro zpracování postscriptových dat v řadě formátů vám pomůže rychle
dosáhnout těch nejlepších výsledků. Aplikace běží v systému Windows a díky snadnému nastavení a absenci hardwarového klíče
mají uživatelé možnost spravovat až čtyři tiskárny. Aplikace nabízí snadnou správu souborů a barev, rastrování, opakování obrazu
nebo skládání.
více na

Transcend StoreJet 25M3 nyní v provedení
slim
Až 2 TB paměti a kompaktní konstrukce se zvýšenou odolnosti proti otřesům.
Firma Transcend rozšiřuje nabídku 2,5pálcových externích disků o nové
modely StoreJet 25M3S a 25M3G v kompaktních a elegantních pouzdrech.
Jejich rozměry jsou 13 cm délky, 8,1 cm šířky a pouhých 1,6 cm tlouštíky.
Mobilní pevné disky Transcend StoreJet 25M3S (v barevném provedení
armádní zelená) a 25M3G (v šedém odstínu) se vyznačují mimořádnou
odolností proti vnějším vlivům nebo pádům. Konstrukce zařízení
obsahuje pryžovou protiskluzovou podložku, pod níž je umístěn
zesílený kryt a odpružení a disku. Disky splňují standardy americké
armády (MIL-STD-810G METH 516.6 Proc. IV). Od předchozí generace
se StoreJet 25M3S a 25M3G odlišují rozměry a jsou o 1,6 mm kratší
a o 3 mm tenčí.
Nosiče jsou vybaveny portem USB 3.1 první generace.
Nabízí kapacitu až 2TB, což umožňuje uložit až 880 hodin
videozáznamu v DVD kvalitě, přes 32 000 hodin digitální
hudby a přes 970 000 fotografií s vysokým rozlišením.
Plug and Play technologie umožňuje okamžité připojení
disku. Speciální tlačítko na pouzdru umožňuje opětovné
připojení nosiče, aniž by bylo nutné ho odpojit od
portu USB. Tlačítko má také druhou funkci, a to
zapnutí zálohování dat. V tomto případě je nezbytné
nainstalovat aplikaci Transcend Elite, která podporuje
správu dat a nabízí mimo jiné šifrování souborů
nebo synchronizaci zvolených adresářů. Další
aplikace doporučena firmou Transcend je RecoveRx
umožňující obnovení dat. Software lze zdarma
stáhnout z webových stránek výrobce.

více na
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VÝSTAVY

Výstava experimentálních děl Běly Kolářové
Umělecký odkaz Běly Kolářové (1923-2010) obsahuje četné fotografické experimenty i velký soubor asambláží.
Po civilistních začátcích začala Běla Kolářová v roce 1961 používat umělé negativy, do nichž vkládala nejrůznější drobné předměty, často odpadky (vlasy,
slupky od brambor, útržky tiskovin apod.). Jindy pomocí světelného paprsku vytvářela kruhové či lineární abstraktní fotografické kompozice. Proslula
také svými derealizovanými portréty nebo asamblážemi sestavenými z nezbytností ženského světa (rtěnky, vzorníky tkanin, sponky, patentky). Dnes je
považována za jednu ze zakladatelek domácího feministického umění.

více na

Soutěž barevné fotografie
„O cenu Karla Schinzela“
Již jen měsíc zbývá do uzávěrky soutěže barevné fotografie „O cenu Karla
Schinzela“.
Snímky v kategoriích „Příroda“, „Reportáž, dokument“ nebo „Volné téma“ lze
do soutěže zasílat do 14. 4. 2017.
Vyhodnocení fotografií odbornou porotou proběhne o dva týdny později a
vybrané, nejen vítězné snímky, budou v průběhu května až srpna vystavené ve
Středisku volného času v Rýmařově.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:

HLEDÁM PRÁCI

Kde se koná výstava fotografií Vladimíra Šoltyse?
a) Obecní Dům
b) Centrum architektury – Karlovo náměstí
c) Kino Sokol - Nymburk

 ID grafik - externě
 DTP operátor
 DTP pracovník/grafik praxe 12 let
 GRAFICKÉ PRÁCE JAN ŠUSTR

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
H
 ledáme pečlivého a zkušeného
grafika/čku

nápověda

G
 rafik - Jsme fér
E
 xpedient-Logistik
O
 perátor CTP – prepress a výroba

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Martin Dvořák

tiskových forem

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Plotter MIMAKI C Goex
 MIMAKI JV3-160 SP
 MacBook Pro 15“ 2.4GHz
 Macbook Pro 15 retina mid 2015

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)
Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

BAZAR - KUPUJI
R
 ip software
 Koupím Xerox Phaser 7760
 Koupím Koupím objektiv Pentax smc

OHLASY
Vždy užitečné novinky a zajímavé výstavy.
Jitka/Plzeň

DA SDM 50-135/2,8 ED IF

 Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Vždy se těším na páteční iZIN. Je to pro mne příjemný začátek víkendu. Děkuji.
Katka/Praha

— inzerce —

Děkuji za vždy příjemné ukončení pracovního týdne.
Ludmila/Turnov

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
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