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Roman Pihan:

Mistrovství práce s DSLR

14. května 2016 LIBEREC  

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie, ZAČÍNÁME

více na více na

Seznamte se s fotoaparátem α6300 – 

vlajkovou lodí mezi bezzrcadlovými 

fotoaparáty formátu APS-C, která 

posouvá automatické ostření a 

rychlost a kvalitu záznamu na 

novou úroveň.

Fotoaparát α6300 s bajonetem E a 

snímačem formátu APS-C.

Zaostřeno rychlostí světla. 

Vynikající rychlost, odezva a kvalita 

v kompaktním těle. Nejrychlejší 

automatické ostření (0,05 s) na 

světě s nejvíce body s fázovou 

detekcí (425), výjimečnou kvalitou 

obrazu a špičkovým záznamem 

v rozlišení 4K zajistí, abyste vždy 

zaostřili na správný objekt.

Sony α6300 - Nejrychlejší zaostření

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/sony-6300-nejrychlejsi-zaostreni-172679cz
http://www.idif.cz/kurzy/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Digitální zrcadlovka je tím nejideálnějším pracovním nástrojem jak pro 
amatéra, tak i pro profesionálního fotografa. Na rozdíl od kompaktů nebo 
zrcadlovek typu EVF nabízí zrcadlovka rozsáhlejší a dostupnější možnosti 
manuálního nastavení a také větší výběr dalšího systémového příslušenství. 
Seminář mistrovství práce s DLSR vás komplexně seznámí s DSLR, ale zároveň 
poskytne dostatek prostoru pro praktické procvičení pokročilých manuálních 
funkcí digitálních zrcadlovek.

Seminář se plnohodnotně věnuje všem zákoutím digitální zrcadlovky. Zkušený 
lektor a profesionál Roman Pihan, autor nejúspěšnější fotografické knihy 
Mistrovství práce s DSLR se dopodrobna věnuje hlavně praktickému přístupu 
použití a nastavení zrcadlovky dle fotografovanému žánru.

Mistrovství práce s DSLR kombinuje teoretický výklad s praktickými ukázkami 
konkrétního nastavení. Každý účastník bude mít možnost si pak v praxi 
vyzkoušet všechny nabyté poznatky na kurzu. V jedné části se kurz zaměřuje 
na volbu správného objektivu z hlediska fotografovaného žánru. Zakončené 
praktickými ukázkami jak pracovat s perspektivou a hloubkou ostrosti.

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.

Mistrovství práce s DSLR

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
27. dubna 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
14. května 2016 LIBEREC

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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Canon oznámil uvedení dvou nových vnitřních síťových bezpečnostních 

kamer funkčních i při minimálním osvětlení sledovaného prostředí - 

kameru VB M50B typu PTZ (Pan, Tilt and Zoom - otáčení, naklánění a 

zoom) a pevnou kopulovou kameru VB-H651V. Součástí nových modelů 

jsou funkce a vlastnosti, které zajišťují vysokou kvalitu obrazu i za opravdu 

velmi obtížných světelných podmínek. Kamery jsou vhodné pro širokou 

škálu nasazení, která vyžadují celodenní dohled, a to včetně sledování 

nejdůležitějších prvků infrastruktury, komerčních budov i městské 

zástavby.

Toshiba Europe GmbH (TEG) Storage Peripherals Division (SPD) brzy rozšíří svou řadu 2.5” pevných 

disků o tenký HDD, který uživateli umožní rychle a jednoduše upgradovat notebook na kapacitu 

500GB. Jedná se o vysoce výkonný interní disk pro notebooky a herní konzole.

Tyto disky poskytují spolehlivý výkon pro každodenní uživatele a hráče. 7mm tenký pevný disk L200 

je nejnovějším přírůstkem do rodiny zařízení pro ukládání dat společnosti Toshiba. Disk disponuje 

rozhraním Serial ATA 3.0 / ATA8 a kombinuje patentovaný algoritmus vyrovnávací paměti s její 

efektivní správou, která zajišťuje rychlý přístup k často používaným aplikacím a datům.

Nový tenký disk od Toshiby nabízí při ukládání dat Advanced Format (AF) a používá PMR 

(Perpendicular Magnetic Recording) a TMR (Tunnel Magneto-Resistive) technologie záznamu, 

které umožňují vyšší rychlost, hustotu zápisu dat a lepší stabilitu. Bezpečnost dat je podporována 

vestavěným čidlem otřesů, které zvyšuje odolnost proti nárazům a vibracím a technologií 

bezpečného zaparkování hlaviček disku při jeho nečekaném pohybu.

Toshiba L200 - nový pevný disk

více na

více na

Tamron vyhrál TIPA Awards již třetí rok po sobě.

Tamron objektivy byly v roce 2016 oceněny dvěmi prestižními cenami TIPA Awards.

Tamron Co., Ltd. přední výrobce kvalitní optiky, oznámila ocenění objektivů SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012) a 18-200mm 

F/3.5-6.3 Di II VC (Model B018) cenou “TIPA Awards 2016” vydávanou sdružením TIPA (Technical Image Press Association).

1. NEJLEPŠÍ DSLR PEVNÝ OBJEKTIV α SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012)

Výpis z Award Citation poroty TIPA:

Optická konstrukce objektivu Tamron SP 35mm f/1.8 se skládá z 10 členů v 9 skupinách, disponuje délkou přibližně 80mm a 

hmotností mezi 450 a 480g v závislosti na kamerovém systému. Obsahuje 2 lisované skleněné asférické členy, jeden LD (Low 

Dispersion) člen s nízkým rozptylem světla a jeden XLD (eXtra Low Dispersion) s extra nízkým rozptylem světla, které výrazně 

snižují chromatickou aberaci. Objektiv má vynikající rozlišení z rohu do rohu, nemá žádnou vinětaci i při plně otevřené cloně, 

minimální zaostřovací vzdálenost činí 0,2 m a využívá systém stabilizace obrazu VC (Vibration Compensation) s výjimkou verze 

bajonetu pro Sony.

TIPA Awards pro Tamron

více na

Canon uvádí dvě nové síťové kamery

http://www.fotografovani.cz/novinky/canon-uvadi-dve-nove-sitove-kamery-172676cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/toshiba-l200-novy-pevny-disk-172697cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/tipa-awards-pro-tamron-172696cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Elegantní ochrana, rozšířený prostor pro 

data i víc energie pro iPhone v jediném 

pouzdře.

Na náš trh přichází tenké ochranné 

pouzdro Kuke pro iPhone 6/6S/Plus s 

vestavěnou dodatečnou baterií a také s 

integrovanou rozšiřující pamětí.

Brno, 8. dubna 2015 – Společnost 

Satomar zařazuje do své nabídky 

jedinečné pouzdro Kuke od výrobce 

Kuner, které rozšiřuje možnosti telefonů 

iPhone 6/6s a 6 Plus/6s Plus a řeší zásadní 

problémy, se kterými se uživatelé těchto 

přístrojů setkávají.

Uživatelé iPhonů své telefony bezmezně 

milují. Přesto jsou vlastnosti, které jim 

na jejich přístrojích vadí. První z nich je 

nedostatečná výdrž baterie a druhou 

malá kapacita vestavěné paměti u 

některých modelů. Aby ne, když ukládají 

často i desítky nových fotografií či videí 

denně. Nové ochranné pouzdro Kuke 

řeší s elegancí oba problémy najednou.

Nové multifunkční pouzdro pro iPhone 
6/6S/Plus

více na

— inzerce —

http://www.mujipod.cz/rubriky/iphone-/-ipod-touch/nove-multifunkcni-pouzdro-pro-iphone-6-6s-plus-172621cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 16 | 2016 5

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

Přijďte si prohlédnout výstavu Hanse Madeje (*1953), který začal fotografovat v roce 1983 pro časopisy Stern, Geo, Merian, Zeit Magazin. 
Věnoval se převážně sociálně zaměřeným reportážím ve střední a východní Evropě. Jako jeden z prvních západních fotografů dokumentoval 
před pádem železné opony dění v Rumunsku a Albánii. Visa Pour L`image ve francouzkém Perpignanu pořádalo jeho výstavy. Za reportáž 
Úpadek kolchozu v magazínu Geo získal cenu Der deutsche Fotopreis. V nakladatelství Bucher vyšla v roce 1992 obrazová publikace Vom 
Ende der Nacht.

Zveme Vás na výstavu “Dereck Hard is…ARTELLIGENT!”, kde autor představuje čtyři cykly ve stylu pop-art photography – Words, Little Reality, Mám 
virózu (piju)!, Suicide Still Lifes.
Zároveň plynule navazuje na předchozí série, které diváci mohli vidět na výstavě SHOW v roce 2014, a dokazuje, že současná umělecká fotografie může 
být nejen zajímavá, ale také zábavná či kritická.
Words - Kruhové fototografie anglicky psaných slov, které u 
autora evokovaly významový opak daného slova.
Little Reality - Pokračování série inscenovaných fotografií, na 
kterých autor vytvořil vlastní miniaturní realitu světa pomocí 
sběratelských figurek.
Mám virózu (piju)! - Cyklus autoportrétů, kdy se autor 
stylizoval do šesti různých pijanů a milovníků alkoholu.
Suicide Still Lifes - Jedná se o minimalistická, výtvarně pojatá, 
sebevražedná zátiší focená na krvi a adjustovaná pod 
akrylovým sklem.
 

Hans Madej - O konci šedivých dnů, kdy padaly 
železné opony

Dereck Hard is ARTELLIGENT 

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:
Kde se koná výstava Dereck Hard is ARTELLIGENT?

a) Galerie Zahradník
b) Galerie Portheimka
c) Galerie Polagraph

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Retuš fotografií

  Grafička / 16 let praxe / externě

  Hledáme tiskaře

  Grafik - externě

NABÍZÍME PRÁCI

  Grafik / DTP operátor

  Produkční pro 3D reklamu, grafik/
grafička

  KREATIVNÍ GRAFIK - HPP BRNO

  DTP operátor v packagingu

BAZAR - PRODÁVÁM

  Prodám Adobe CS4 Design Premium

  Fotobatoh Lowepro Fastpack 200

  Falcovačka/skládačka Faltex (viz foto)

  Sázecí stroj Intertype

BAZAR - KUPUJI

  Krytka objektivu LC-01, d 55 mm

  Sháním zdroj k MacPro 1.1

  Arbor - skříň na výkresy

  výsekový lis

Dotaz:

Jak na vyvážení bílé?

Marie/Kladno

Supr čtení, vždy se u iZINu zrelaxuji.

Magda/Kolín

iZIN mi vždy připomene, že si mám také 
udělat čas na focení.

Honza/Mělník

Konec týdne je s iZINem ještě lepší.

Michal/Liberec

Odpověď:

Vyvážení bílé je často ignorováno 
většinou amatérských fotografů, pro 
které je lehčí použít automatiku. Důvod, 
proč nastavujeme vyvážení bílé, je dostat 
barvy do svých obrazů tak přesné, jak je 
to jen možné.

Vyvážení bílé lze nastavit ručně:

Wolfram - Pro vnitřní osvětlení, které 
vaše fotografie ochlazuje

Zářivka - pro zahřátí fotografií, pokud je 
osvětlení chladné

Zataženo – vše zahřeje

Blesk - prohřívá chladné světlo vašeho 
blesku

Stín - bude mírně ohřívat věci

Pro průměrného fotografa, který jen 
namíří a stiskne spoušť je automatický 
režim dostačující, ale pamatujte na 
jiné režimy, pokud se zdá, že má vaše 
fotografie nesprávné barevné odstíny 
podle různých prostředí.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Dušan

nápověda

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

