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HP uvádí zbrusu nové tiskárny HP
OfficeJet Pro
Nikon představuje nejnovějšího člena rodiny COOLPIX, fotoaparát COOLPIX W150, který nezkazí žádnou zábavu.
Tento kompaktní outdoorový fotoaparát je vodotěsný, nárazuvzdorný, odolný vůči mrazu a prachotěsný. Je zkonstruován
k bezproblémovému fungování, kamkoli ho vezmete.
Od zasněžených krajin až po podvodní scény se s fotoaparátem COOLPIX W150 pracuje tak snadno, že s ním může
zachytit vynikající snímky a videa úplně každý. Režim detekce tváře pod vodou vám umožní vytvářet skvělé snímky v
bazénu i při potápění do hloubky 10 m. Fotoaparát je navíc nárazuvzdorný až do 1,8 m, a zvládne tedy nějakou tu ránu na
rodinné dovolené i na večírku. Obrazový snímač CMOS pro nízkou hladinu osvětlení od společnosti Nikon a ostrý objektiv
NIKKOR s trojnásobným optickým zoomem podávají krásně ostré snímky. Samostatné tlačítko videa usnadňuje přepnutí
přímo na záznam videosekvencí Full HD se stereofonním zvukem.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 269 odběratelům

5 tipů na dokonalou fotku
unikátního meteorického roje
Sluneční soustava a vše, co se v ní odehrává, je fascinujícím jevištěm, na kterém hrají hlavní roli Měsíc, hvězdy a jiná
tajemná vesmírná tělesa. Nyní to platí dvojnásob, protože díky vymoženostem moderní techniky můžeme fotograficky
zachytit mnohem více než dříve.
Meteorický roj je pro mnoho fotografů vzrušující výzvou. Čeká nás už na konci dubna, kdy se na obloze objeví meteorický
roj ETA Aquarid, který vyvrcholí 5. května.
„Letos 5. května očekáváme nejsilnější projevy pozoruhodného meteorického roje, který se každoročně objevuje na
obloze v jihovýchodním směru,“ říká Mike Cruise, prezident Královské astronomické společnosti. „Letos by měl E Aquarid
dosáhnout vrcholu kolem 5. května brzy ráno, trvat bude několik minut,“ vysvětluje Mike Cruise, prezident Královské
astronomické společnosti.
„Meteorický roj ETA Aquarid se objevuje, když se planeta Země pohybuje v blízkosti pozůstatků komet a asteroidů,“
vysvětluje Cruise. „Země se pohybuje rychlostí až 30 km za sekundu. Někdy se tak do atmosféry dostávají obrovská zrna
písku a prachu. Při odpařování tento hvězdný prach vydává jasné pruhy světla, které všichni známe jako meteory. Je to
fantastický fenomén ze samého počátku naší sluneční soustavy,“ dodává Mike Cruise.
více na

Tipy pro celodenní focení
Chystáte se na celodenní focení? Přibalte si powerbanku, investujte do gripu a naučte se baterii šetřit.
Ať už používáte digitální zrcadlovku, nebo malý kompakt, který snadno schováte do kapsy, bez elektrické energie se
neobejdete.
Chystáte-li se na celodenní focení, rozhodně si s sebou vezměte minimálně jeden náhradní akumulátor. Zdvojnásobit
energetickou kapacitu svého fotoaparátu můžete i díky praktickým bateriovým gripům. K delší výdrži vám pak
dopomůže osvojení některých úsporných opatření.
Většinu dnešních fotoaparátů napájejí Li-Ion akumulátory, u profesionálních modelů se pak obvykle setkáváme s LiPol baterií. Ačkoliv se oba typy baterií neustále vyvíjejí a poskytují značné množství energie, pro celodenní focení to
ani zdaleka nemusí stačit, zvlášť pokud ke stovkám snímků ve vysokém rozlišení připojíte i video. Každý fotograf by se
tudíž na větší akce měl připravit. Víte-li, že budete mít k dispozici elektřinu, pak je samozřejmostí i nabíječka, na které
si vybitou baterii můžete nabíjet. „Tam, kde není elektrická zásuvka k dispozici, je velmi užitečným pomocníkem externí
baterie neboli powerbanka, jež poslouží jako záložní zdroj energie. Tyto externí baterie jsou často schopny nabíjet i
více zařízení najednou,“ radí Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz, který nabízí kvalitní externí
baterie české značky T6 Power. Přibalte vždy powerbanku, která bude mít vyšší kapacitu, než je kapacita uvedená na
baterii fotoaparátu.
Výdrž fotoaparátu prodlouží bateriový grip i snížení jasu displeje
Pro zvýšení energetické výdrže fotoaparátu jsou osvědčenými pomocníky takzvané bateriové gripy. Jde se o jakousi
nástavbu, která se připevňuje přímo k tělu foťáku a obsahuje místo pro druhý akumulátor, případně pak i adaptéry
pro vložení tužkových baterií. Grip přitom není jen pouhým držákem, kam si náhradní akumulátor vložíte, aby byl po
ruce - energie z něj jde přímo do přístroje, jako by fotoaparát napájely hned dva zdroje zároveň. Energetická kapacita
foťáku se tak v podstatě zdvojnásobí. Gripy ocení zejména fotografové, kteří musejí být se svým zařízením neustále v
pohotovosti a nemohou si dovolit odskočit si za scénu, aby si vyměnili vybitý akumulátor za nový.
více na

Nikon získává čtyři ceny TIPA
World Award 2019
Oceněním se pyšní fotoaparáty D3500, Z 6 a Z 7 a objektiv NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S.
Společnost Nikon s potěšením oznamuje, že jí sdružení TIPA (Technical Image Press Association) udělilo čtyři prestižní
ocenění World Award 2019.
Nikon D3500 získal ocenění „Best DSLR Camera“ za nejlepší profesionální digitální jednookou zrcadlovku a na stupně
vítězů se postavily i oba fotoaparáty mirrorless: Nikon Z 6 vyhrál ocenění odborníků „Best Full Frame Camera Expert“ pro
nejlepší full frame fotoaparát a Nikon Z 7 zase ocenění „Best Full Frame Professional Camera“ pro nejlepší profesionální
full frame fotoaparát. Objektiv NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S se může pochlubit oceněním „Best Mirrorless Wide Angle Zoom
Lens“ pro nejlepší širokoúhlý objektiv se zoomem pro mirrorless fotoaparáty.
Komentáře sdružení TIPA k vítězi kategorie „Best DSLR Camera“, fotoaparátu Nikon D3500
Cílovou skupinou pro tuto kompaktní a lehkou digitální jednookou zrcadlovku jsou amatérští fotografové, kteří chtějí
postoupit na vyšší úroveň a naplno využít široké nabídky objektivům NIKKOR a příslušenství, s nimiž dostane zábava a
kreativita jejich fotografování větší náboj. CMOS snímač s 24,2 miliony pixelů se vyznačuje rozsahem citlivosti ISO 100 až
25 600, zvládne sériové snímání 5 sn./s i nahrávání Full HD videa v kvalitě 1080/60p. Přes aplikaci SnapBridge společnosti
Nikon mohou uživatelé snadno sdílet obrázky v chytrém telefonu nebo připojeném zařízení. Z aplikace můžete také
spustit fotoaparát nebo používat bezplatnou cloudovou službu pro sdílení a ukládání dat,

více na

Canon na veletrhu FESPA 2019
Společnost Canon na veletrhu FESPA 2019 v Mnichově od 14. do 17. května předvede při práci úspěšnou sérii plochých
tiskáren Océ Arizona a přelomovou tiskárnu Océ Colorado, která disponuje technologií Canon UVgel.
Zástupci Canonu budou ukazovat skutečná řešení pro velkoformátové digitální tisky a automatizovaná řešení
pracovních procesů.
V hlavní roli emoce
Na stánku mnichovského výstaviště s označením B5-E30 představí Canon celou řadu velkoformátových aplikací, skrze
které předvede schopnost tisku vzbuzovat emoce. Ve fiktivním knihkupectví uvidí návštěvníci široké spektrum reklamní
grafiky a dekorativních prvků, díky kterým mohou prodejci v různých odvětvích zapůsobit na emoce svých zákazníků.
Vůbec poprvé tu bude k vidění nová flatbed tiskárna Océ Arizona série 1300, kterou Canon představil veřejnosti teprve
v únoru. Práci s pevnými a pružnými materiály předvede Océ Arizona 1380 GT na celé řadě reálných aplikací. Spolu
s novou tiskárnou se představí i inovativní softwarové řešení Océ Arizona Xpert, které zjednodušuje a automatizuje
komplexní tiskové úlohy včetně vícevrstvých a oboustranných aplikací.
Hlavním tématem expozice bude „Speed“, tedy rychlost. Na smysly návštěvníků veletrhu zapůsobí speciální reklamní
kampaň na toto téma, jejíž součástí je kniha s lifestylovými snímky od Horsta A. Friedrichse vytvořena digitálně na
inkoustové produkční tiskárně Océ ProStream 1000. Celkový dojem dále pomohou dotvořit reklamní a dekorativní
plakáty, tisky fotografií na kov, plátno nebo dřevo, ale i umělecké reprodukce, grafika pro podlahy a okna či prodejní
stojany POS. Společně ukážou, jak mohou značky naplno využít moderní velkoformátový tisk k podpoře zaujetí
zákazníků a upoutání pozornosti.

více na

VÝSTAVY

Czech Nature Photo 2019
Na začátku března zasedala odborná porota v čele s Michalem Krausem, dalšími členy poroty byli například - fotografka Ami Vitale, Petr Bambousek a
Přemysl Rabas.
Porota vybrala fotografie nominované na vítěze v osmi kategoriích.
Společnost Czech Photo letos poprvé udělila speciální grant – roční tvůrčí stipendium na fotografování projektu s tématikou dokumentace, monitoringu
nebo ochrany české přírody v hodnotě padesát tisíc korun. Tuto cenu získal projekt manželů Dolinayových aneb Living Zoology, kteří se zabývají výzkumem českých hadů.
Výstava všech oceněných a dalších vybraných fotografií Czech Nature Photo 2019 bude zahájena slavnostním vyhlášením výsledků 29. dubna v pražském
Karolinu a potrvá do poloviny června.
více na

Miroslav Hucek | DOMOVY
Miroslav Hucek (1934–2013) proslul jako fotograf, působící v letech 1960–1975 v týdeníku Mladý svět. Jeho tvorba se v očích většiny znalců fotografie
pojí se snímky ze života mladých lidí, jejich životního stylu, zachycuje rovněž jejich snahu se odlišit. Od druhé poloviny sedmdesátých let XX. století jako
fotograf na „volné noze“ se ve své tvorbě – častěji než v předchozím období – věnoval fotografiím ze sféry módy, architektury, reklamy, ale fotografoval
i plenér. Ústředním motivem pro něj však vždy zůstal člověk. Ve svých fotografických celcích vyhledával zejména platné lidské hodnoty. A právě proto
reprezentuje jeho cyklus Domovy nedílnou součást jeho tvorby, přestože se v něm člověk ukrývá jako téměř neviditelný.
Domovy tvoří snímky z návštěv bývalých obydlí známých osobností, jež v daných místech zanechaly svůj otisk, stejně jako toto místo zanechalo stopu v
jejich dílech.

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 Slibuji věrnost republice?
a) Leica Gallery
b) Obecní Dům
c) Museum Kampa

 Kuzfri Atelier
 Grafik, DTP - spolehlivost
 Grafička jinak
 Externí GRAFIK

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 Hledáme zkušeného kreativce na
pozici Grafik, pro kancelář Brno

nápověda

 Account manager s obchodním
duchem

 Grafický/web designer
 Reklamní agentura hledá RETUŠÉRA

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

 S tohová řezačka IDEAL 3905
 Vybavení sítotiskové firmy
 Laserová profesionální tiskárna OKI

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

 Studiový set pro focení / nahrávání videí

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

ES3640a3

BAZAR - KUPUJI
A
 dobe CS6 Standard
 Risograph
 Tiskárna MIMAKI JV5-160s NOVE

OHLASY
Díky všem co se podílí na přípravě IZINu, vždy se těším na nové číslo.
Jirka/Aš

ORIG. HLAVY

 Adobe Photoshop CS6
Je skvělé mít všechny aktuality ze světa fotografie a polygrafie na jednom místě, děkuji.
Matěj/Praha

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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