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Toto číslo bylo distribuováno 50 172 odběratelům

16. dubna 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie - POKRAČUJEME

10. dubna 2016 LIBEREC  

Milan Holenda:

AKT - ateliérová fotografie

více na více na

Přáli byste si zachytit bezchybné 

video nebo fotografii vaším 

smartphonem a bez chvění? 

Nový „iMovie“ je cenově dostupný, 

účinný stabilizátor pro váš 

smartphone nebo GoPro, který se 

doslova vejde do kapsy.

Vypadá to trochu jako selfie 

tyč s visící rukojetí navíc. Je to 

lehčí, kompaktnější a cenově 

dostupnější stabilizátor, než jste 

pravděpodobně doposud viděli.

Smoovie - stabilizátor pro smartphony

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/smoovie-stabilizator-pro-smartphony-172640cz
http://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

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 POKRAČUJEME. Ukáži vám, 
že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

Když se řekne akt, tak si většinou lidé představí nahé 
lidské tělo. Způsobů této tvorby je však mnoho. Je nutné 
se naučit i model správně stylizovat, aby z prosté nahoty 
vznikl působivý snímek.

Tato lekce se bude zabývat akty v ateliéru. Zde je 
nutné správně pracovat se světlem a naučit se správně 
aranžovat scénu. Výhodou je, že bude na focení dostatek 
času a tudíž bude možné si scénu dokonale připravit. 
Odhalíme vám postupy, které vám pomohou zvládnout 
tento okruh fotografie.

Kurz pro všechny,
kteří chtějí mít
krásné fotografie
- POKRAČUJEME

AKT - ateliérová fotografie

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
16. dubna 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
10. dubna 2016 LIBEREC

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
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Toshiba představuje interní SSD disky s pokročilou, výkonnou technologií 

15nm. 

Nové řady disků SSD Q300 a Q300 Pro s kapacitou až 1024 GB

Toshiba Europe GmbH (TEG) Storage Peripherals Division představuje 

interní 2,5”/7mm disky Solid State Drives (SSD) s pokročilým a vysokým 

výkonem 15nm technologie flash pamětí.

Nové disky mají vyšší výkon a sníženou spotřebu energie. S posunem od 

19nm k 15nm čipům se dostupná kapacita nových disků Toshiba SSD Q300 

Pro navyšuje až na 1024 GB.

Tato vesta umožňuje vašemu psovi pořizovat a posílat fotky na Facebook bez vaší pomoci.

Bez ohledu na to, jak lukrativní to může být, udržovat účty na sociálních sítích pro vaše miláčky může být hodně náročné. Ale co kdyby váš 

pes mohl pořizovat a sdílet jeho vlastní fotografie, bez vaší pomoci?

 

S touto vestou od Pedigree může. Ne to není pozdní 

aprílový vtip, je to skutečná věc. Říká se tomu „Posting 

Tail“ a byl vytvořen Španělským Pedigree v souvislosti s 

propagační firmou Saatchi & Saatchi.

Když fotí váš pes

více na

více na

Poptávka po odbornících v IT stále stoupá. Za čtyři roky jich v Evropě bude chybět 825 tisí.

Podle Českého statistického úřadu chrlí vysoké školy každý rok kolem 2,5 tisíce absolventů oborů souvisejících s informačními 

technologiemi. V Česku jich je ale stále nedostatek.

Uživilo by se jich tu dvakrát tolik. Poptávka po IT specialistech navíc poroste.

 

Skutečný boom v poptávce Českou republiku stále ještě čeká. „Technické obory jsou obecně na trhu práce velmi žádané. 

Každým dnem přibývají volné pracovní pozice napříč různými sektory, které vyžadují znalosti z oblasti informačních technologií. 

Navzdory tomu, že těchto specialistů každým rokem přibývá, je jich stále málo. Vzhledem k nárůstu automatizace a digitalizace 

bude poptávka po těchto odbornících i v budoucnu stoupat. Podle agentury CzechInvest každá třetí investice v Česku míří do 

sektoru informačních technologií. Nedostatek specialistů ale není problémem jen České republiky. V celé Evropě chybí kolem 

700 tisíc odborníků a podle prognóz by to už v roce 2020 mělo být 825 tisíc,“ popsala Olga Hyklová, majitelka a výkonná 

ředitelka společnosti AC JOBS.

ČR se potýká s nedostatkem IT odborníků

více na

Toshiba - interní SSD disky

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/toshiba-interni-ssd-disky-172637cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/kdyz-foti-vas-pes-172638cz
http://www.grafika.cz/aktuality/cr-se-potyka-s-nedostatkem-it-odborniku-172622cz
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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.

Firma Lensbaby uvedla objektiv zaměřený na vířivý bokeh.

Twist 60 se bude prodávat pro Canon, Nikon a Sony.

Díky mechanické konstrukci se budou dát bez problému použít adaptéry i na jiné systémy.

V době téměř dokonalých objektivů  

s klinicky přesným podáním obrazu se 

někteří fotografové koukají po někdejších 

optických vadách objektivů s určitou nos

talgií. Některé z těchto vad se dají dokonce 

využít v uměleckém záměru.

Nečekejte od něj kdovíjak ostré fotky – 

spíš měkké portrétní snímky se zajímavým 

podáním rozostřeného pozadí

Nové multifunkční pouzdro pro iPhone 
6/6S/Plus

Lensbaby Twist 60

více na

více na

http://www.mujipod.cz/rubriky/iphone-/-ipod-touch/nove-multifunkcni-pouzdro-pro-iphone-6-6s-plus-172621cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/lensbaby-twist-60-172648cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nenechte si ujít již IX. ročník Prague Photo, který se uskuteční ve dnech 19. – 24. dubna 2016 v Kafkově domě v Praze.

Představí se zde téměř tři desítky vystavujících subjektů.
V Kafkově domě bude možné zhlédnout nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány 
budou originály téměř 180 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. Artinbox Gallery, The 
Chemistry Gallery, Galerie Gambit, IndigoSpace, Czech Press Photo aj. Stále populárnější jsou tzv. popup prezentace jednotlivých autorů  
letos např. Magdalena Bláhová, Tomáš Paulus, Robert Carrithers, Antonio Cossa. Poprvé se vedle českých umělců představí i fotografové z 
Itálie, USA, Saudské Arábie, Německa a Ruska.
Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů sedmi odborných 
škol (Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Střední a vyšší odborné školy Michael, 
Hellichova a Orange Factory).
 
Přehlídka je již tradičně doplněna bohatým doprovodným 
programem  letos především představením několika 
fotografických projektů, které se budou konat v České 
republice i seznámení s projekty ze zahraničí.
 
Konání již IX. ročníku PRAGUE PHOTO  svědčí o dlouhodobém 
zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto 
specializovanou a širokou platformu. Pro organizátory je 
tento zájem největší motivací do dalších let.
 

Zveme Vás na autorskou „devadesátkově“ laděnou výstavu fotografií Good Kid, která odstartuje vernisáží v pondělí 18. dubna v prostorách Designbanky, 
v galerii Czech Fashion Council. Návštěvníci zhlédnou celkem 26 fotografií. Expozice rozdělena do tří bloků, které vzájemně korespondují. K vidění 
budou mimo jiné také koncertní a městské snímky, převážně z Prahy. Těšit se můžete také na doprovodnou výzdobu.
 
Deerkerol, vlastním jménem Karolína Jedličková, je fotografka, 
bloggerka a redaktorka. Žije a pracuje v Praze. Do její tvorby 
se nejvíce promítají 90. léta, ke kterým autorka inklinuje. 
Odráží i lásku k životu, hudbě, přírodě, módě a technologiím.
 
„Od mala jsem měla ráda barvy, světýlka, konfety, šusťákovky, 
časopisy, Colu ve skle a takový ty nesmysly, který k ničemu 
nejsou, ale jsou moc pěkný na pohled. Dodnes se těmihle 
věcmi obklopuji a žiju si svoje devadesátky dál. Mám štěstí, že 
jsem se narodila do tak super doby!I v roce 2016 přemlouvám 
svůj notebook, aby mi přehrál DOSácký hry nebo Return To 
Castle Wolfenstein,“ říká s úsměvem Deerkerol.
 

Prague Photo 2016

Deerkerol - Good Kid

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:
Kolik fotografií mohou návštěvníci zhlédnout na výstavě Deerkerol - Good 
Kid?

a) 22
b) 26
c) 34

—
 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 LC01, d 55 mm

  Sháním zdroj k MacPro 1.1

  Arbor  skříň na výkresy

  výsekový lis

Dotaz:

Dobrý den jsem úplný začátečník a chtěla 
bych vědět, jak mám použít rychlost 
závěrky, ISO a clonu dohromady?

Nejaktuálnější články o fotografii, super!

Ana/Opava

V iZINu se vždy dozvím skvělé triky a novinky.

Aneta/Aš

Konec týdne je s iZINem ještě lepší.

Michal/Liberec

Odpověď:

Nastavit rychlost závěrky, ISO a clonu 
může být často velmi složité pro nové 
fotografy, ale většina zrcadlovek 
nabízejí různé automatické režimy, které 
umožňují fotografovi nastavit pouze 
jednu z těchto věcí.

Zbytek je pak vypracován fotoaparátem.

Doporučil bych pomalu zvykat si na 
každou z těchto funkcí, propracovávat si 
cestu nahoru přes manuální režim, než se 
pokusíte nastavit vše sama.

Také bych vřele doporučil jít na 
začátečnický kurz fotografování, jako 
je Mistrovství práce s DSLR vedený 
Romanem Pihanem, který proběhne 27. 
Duban 2016 (více informací se dozvíte 
na www.idif.cz/kurzy). Tyto kurzy 
Vám většinou ušetří bezpočet měsíců 
zjišťování, co každý režim na fotoaparátu 
dělá.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Hrodek

nápověda

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

