
IN
ZE

RC
E

NEJBLIŽŠÍ KURZY
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15. ledna PRAHA
Martin Hájek:  

Makrofotografie

17. ledna Brno
Gabriel Dvořák:  

Modelingová fotografie

Toto číslo bylo distribuováno 48 206 odběratelům

Spolupráce s Divadlem Husa na provázku: 
ohlédnutí i pohled do budoucnosti
Jak jsme vás mimo jiné i v týdeníku iZIN informovali, začátkem září IDIF zahájil spolupráci s Divadlem Husa na provázku, 
a tak jste měli možnost prožít 9. ročník Divadla v pohybu DUHA V BRNĚ od 21. do 29. září 2013 prožít zcela jinak než do-
sud – v rámci jedinečného, speciálně koncipovaného workshopu.

8. ledna  PRAHA
Milan Kylar:  

Zoner Photo Studio 16 Pro

Jedinečnou atmosféru to-
hoto nápaditého festivalu s 
pestrým programem si tudíž 

VÍCE

náramně užili nejen všichni 
účastníci festivalu, ale také 
fotografové a fotografky, 

kteří mohli během všech 
devíti dnů konání akce 
pořizovat momentní záběry 

a akční výjevy, fotografovat 
známé a populární osobnos-
ti, anebo dokonce realizovat 

promyšlené kon-
cipované fotore-
portáže. A díky 
tomuto projektu 
vznikla celá řada 
krásných fotogra-
fií, a to nejen z 
divadelních scén

CELÝ ČLÁNEK                             

VÍCE

VÍCE

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/kurz-kolorovani-fotografie-163967cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/modelingova-fotografie-exterier-interier-pokrocili-160257cz
www.canon.cz/cashback
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/spoluprace-s-divadlem-husa-na-provazku-ohlednuti-i-pohled-vpred-165229cz
http://www.idif.cz/kurzy/pocitacove-kurzy/pro-pokrocile/zoner-photo-studio-16-pro-159870cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/makrofotografie-poznejte-fascinujici-mikrosvet-1344cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 44 | 201302

IN
ZE

RC
E

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

KURZY

Zoner Photo Studio patří mezi nejprogresivnější 
software české provenience. Každý rok přibudou 
nové funkce a vylepšení. Někdy ale k úpravě foto-
grafie nevede jednoduchá cesta kliknutím na jed-
no, či dvě nová kouzelná tlačítka, ale je zapotřebí 
použít správný postup, při kterém kombinujete 
různé nástroje a funkce. Základem kvalitní úpravy 
digitálních fotek je vyvolání z RAWu, komplexní i 
lokální úpravy barevnosti a expozice, a také po-
kročilé retuše s využitím štětců, vrstev a masek.

  Pro pokročilé                         
Vzdělávací kurz                                         
17. ledna 2013 BRNO

  Vzdělávací kurz  
Pro začátečníky                 
15. ledna 2014 PRAHA

S růstem reklamy se modelingová fotografie 
stala integrální složkou vizuální komunikace. 
Pokud máte cit pro krásu, vkus a rádi se ob-
klopujete okouzlujícími lidmi, pak je pro vás 
tento kurz ideální volbou. Během kurzu vám 
své zkušenosti předá profesionální fotograf 
a naučíte se, jak prezentovat model i jakým 
stylem zajímavě definovat módu, a to od 
prvotní koncepce do konečné fáze tvůrčího 
procesu. Seminář je určen všem začínajícím 
i pokročilejším fotografům, kteří se chtějí 
naučit pořizovat technicky dokonalejší 
snímky v oblasti modelingu.

Modelingová fotografie exteriér/interiér

Zoner Photo Studio 16 PRO

VÍCE

  Vzdělávací kurz  
Pro pokročilé                 
8. ledna 2014 PRAHA

Makrofotografie:    
Poznejte fascinující mikrosvět

VÍCE

© Foto: Jan Pěnkava

VÍCE

Makrofotografie, to je bohatý a 
fascinující „svět ve světě“, který není 
běžně vidět, ačkoli jej máme neustá-
le „pod nosem“. Proto jsou makro-
fotografie tolik žádané a fascinující! 
Zachycují něco mimo naši „každo-
denní“ realitu, zcela nový, jiný svět.
Cílem kurzu je ovládnout makro-
fotografii po stránce expoziční, 
kompoziční i obsahové. Naučíte 
se adekvátně reagovat v různých 
fotografických situacích, správně vy-© Foto: Jan Pěnkava
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brat i nastavit potřebnou techniku, 
osvojit si základy správného svícení 
a pochopit základní postupy.

http://www.idif.cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/makrofotografie-poznejte-fascinujici-mikrosvet-1344cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/modelingova-fotografie-exterier-interier-pokrocili-160257cz
http://www.idif.cz/kurzy/pocitacove-kurzy/pro-pokrocile/zoner-photo-studio-16-pro-159870cz
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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!

Jak vkládat snímky do galerií a soutěží? 
Stručný obrazový průvodce
Pan Petr z Františkových Lázní nám napsal tuto zprávu: „Dobrý den, jakým způsobem se 
mohu zúčastnit fotosoutěže PF 2014? V podmínkách fotosoutěže na stránkách IDIfu není 
popsán přesný postup, jak vložit fotografie do příslušné kategorie. Pošlete mi, prosím pěkně, 
podrobný manuál k fotosoutěži.“

Je docela dobře možné, že stejné 
či podobné přání mají i další z vás. 
Vytváření osobních galerií, vkládání 
snímků do galerií i následný výběr a 
umisťování fotografií z těchto galerií do 
galerií soutěžních je snadné a rychlé. 
Jenže bychom si určitě měli uvědomit, 
že tento pohled nelze považovat za 
absolutní či jediný. Co je pro jednoho 
snadné, pro druhého už tak snadné být 
nemusí. A pro třetího to může být „špa-
nělská vesnice“. A jestliže výše uvedené 
přání vyjádřil jeden čtenář, můžeme 
předpokládat, že i další mají stejné či 
podobné přání, jen se na nás neobrátili. 
Každopádně jsme připravili „obrazové-
ho průvodce“, který – pevně věříme – 
bude vítanou praktickou pomocí.

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/
http://www.fotografovani.cz/fotopraxe/zakladni-postupy1/jak-vkladat-snimky-do-galerii-a-soutezi-strucny-obrazovy-pruvodce-165212cz
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Nikon AF-S Nikkor 50 mm 1:1,4G v testu

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

Tento základní objektiv s kvalitní optickou konstrukcí, výbornou světelností a tichým ultrazvukovým 
elektromotorkem autofokusu jsem použil pro test plnoformátových digitálních zrcadlovek Nikon 
D610 a D600. Je vhodný i pro zrcadlovky se snímači formátu APS-C/DX, i amatérské, bez pohonu AF. 
Ohnisková vzdálenost pak ovšem odpovídá 75 mm.

Svou kvalitou včetně optimalizace 
optické konstrukce vyhovuje nárokům 
pro použití v kombinaci s full-frame 
DSLR přístroji (Nikon FX). Pak slouží jako 
skutečný základní či standardní objektiv 
s ohniskovou vzdáleností přibližně 
rovnou úhlopříčce formátu – s úhlem 
zorného pole 46 °. Připomeňme si: aby 
se objektiv „vešel“ do této kategorie, 
musí mít úhel zorného pole v rozsahu 
od 37 do 60 °. Tyto objektivy poskytují 
obraz odpovídající lidskému pohle-
du, včetně odstupu a perspektivního 
dojmu. Tím je dáno i jejich použití, které 
je velmi široké. Ideální je pro snímání 
krajiny, fotografování na cestách a také 
pro portréty, reportážní záběry a mno-
ho různých motivů. Optická konstrukce 
nevyužívá žádný speciální člen, je ale 
dobře optimalizovaná, minimalizuje 
vznik závoje a má dobře korigovanou 
barevnou odchylku. 

PŘEJÍT K CELÉ RECENZI

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---fotoaparaty/nikon-d600-v-testu-165019cz
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---prislusenstvi/nikon-af-s-nikkor-50-mm-1-1-4g-v-testu-165181cz
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OHLASY

 
 Mockrát díky za váš fotomagazín. Vždy se těším 
na dotazy čtenářů, často napoví i mě.   Jana/Kolín
 Posílám pochvalu za neúnavnou péči při šíření 
aktuálních informací o focení. Záslužná práce a 
děkuji.       Karel/Teplice
 Přeji hezké Vánoce a posílám poděkování za 
nejaktuálnější foto newsletter v Čechách! Jste 
skvělí!    Jaroslav/Praha

Fotografovani.cz:  
novinky a aktuality 
recenze, tipy, praxe

Přejeme Vám pohodové, radostné a příjemné prožití svátečních dnů                     
i závěru starého roku a do toho nového splnění všech dobrých přání a plánů!

Přejeme Vám pohodové, radostné a příjemné prožití svátečních dnů                     
i závěru starého roku a do toho nového splnění všech dobrých přání a plánů!

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/
https://www.fotolab.cz/fotokalendare.html


IDIF.cz MujMac.cz  Grafika.cz   Printing.cz 3Dscena.czFotografovani.cz  

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Vlkova 7, 130 00 Praha 3 
 IČ: 27308618  kontakt: tel.: +420 723 917 419, e-mail: info@idif.cz 
 Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179862  
 Šéfredaktor: Jan Pěnkava, redakce@idif.cz 
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	Fotograf, asistent fotografa ...
u		Zkušený grafik DTP nabízí služby 

grafika/DTP operátora.   
	Dokonalý grafik ...

 Nabízíme práci
u		Full-servisová marketingová agentura 

hledá junior graphic designera ... 
u		Hledáme tiskaře a obsluhu plotrů.

 Bazar - prodávám
u		Prodám MacBook Pro aluminium 13“ 

ve skvělém stavu, ...  
Prodám tiskárnu pro přímý plnoba-
revný potisk 3D předmětů - reklamní 
předměty, plasty, kovy, kůže, sklo, ...

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

SOUTĚŽ O CANON EOS 100D MÁ VÝHERCE!

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

Václav Šilha  
v Galerii Čerťák
Působivé fotografie Václava Šilhy můžete 
v Galerii Čerťák zhlédnout denně od 
5 do 19 hodin až do 13. února 2014. 
Galerie Čerťák byla založena po celkové 
rekonstrukci správního areálu Vápenky 
Čertovy schody ve Tmani u Berouna s 
cílem vytvořit podmínky pro vystavování 
fotografií nejrůznějším umělcům. 

u

Výherce této speciální vědomostní soutěže 
získá jedinečnou populárně-odbornou knihu 
Mistrovství práce s DSLR. Výherce/výherkyně 
bude vylosován/-a ze správných odpovědí 
na soutěžní otázku. POZOR: Vždy soutěžíme 
na webech IDIFu, nikoli zde, v iZINu!

SPECIÁLNÍ SVÁTEČNÍ SOUTĚŽ IDIF

 Soutěžní otázka: 
Kolik vydání už má populární „bible“ digi-
tálních fotografů Mistrovství práce s DSLR?
a) 6      
b) 7      
c) 8

Sponzorem soutěže je IDIF. 

Vaše škola fotografie

VÝHRA A SOUČASNĚ I NÁPOVĚDAV této speciální sváteční soutěži můžete 
pokoušet své štěstí až do 3. ledna 2014! 

Mistrovství práce s DSLR je jediná kniha, 
která vás krok za krokem provede foto-
grafováním s digitálním fotoaparátem a 
přesně popíše všechny jeho funkce. 
Autor knihy, Roman Pihan, je také velmi 
oblíbený lektor kurzů IDIF a na vše, co se 
v knize dočtete, anebo na cokoli, co vás 
v oblasti digitální fotografie zajímá, se jej 
můžete na kurzech osobně zeptat. 

Využijte jedinečnou příležitost! 
Hrajte a vyhrajte „bibli digitálních 
fotografů“, populární publikaci  
Mistrovství práce s DSLR

Výherce soutěže P. Vlach     
Srdečně gratulujeme! Výhru si po telefonické 
dohodě můžete vyzvednout ve firmě IDIF na 
adrese Vlkova 7, Praha 3. Posíláme e-mail.

Vy se ptáte, my odpovídáme
 DOTAZ: 
Mám doma foťák Kodak Instamatic 50. Vevnitř je napsáno „Kodak 126 film“, tak jestli 
je to jediný film, který mohu použít a zda se dá sehnat v ČR? Daniela

 ODPOVĚĎ REDAKCE:
Kodak přišel na trh s prvním modelem kompaktního fotoaparátu na nový speciální kazetový 
film formátu 28 × 28 mm Kodak 126 v roce 1963, tedy v naprosto jiné době, než kterou žijeme 
dnes. Samozřejmě, že následně fotografické přístroje na tento formát filmu nabídly i další firmy, 
například Canon, Olympus, Minolta, Ricoh nebo Rollei, ale také Agfa, která vyráběla i filmy 
tohoto formátu. Nyní o tuto a další obdobné oblasti fotografie poněkud roste zájem, dokonce 
až určitou „renesanci“ prožívá dírková komora/camera obscura, a to i díky digitálním efektovým 
filtrům. Ovšem nabídka filmových materiálů je velmi omezená. Zkuste Centrum FotoŠkoda, 
které podporuje oblast lomografie, anebo ještě lépe eBay.com a hledejte Instamatic 126 Film.

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/fotopraxe/literatura1/nove-mistrovstvi-prace-s-dslr-je-v-prodeji--165009cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vaclav-silha-v-galerii-certak-165233cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/tiskar/malonakladovy-digitalni-tisk-plotr-165225cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/fotograf/fotograf-asistent-fotografa-165228cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/dtp-pracovnik/zkuseny-grafik-dtp-165211cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/dokonaly-grafik-165213cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/junior-graphic-designer-165209cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/apple/prodam-macbook-pro-aluminium-13-quot--165231cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/zarizeni-pro-polygrafii---tiskove-stroje/dts-tiskarna-azon-165227cz

