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David Kurc:

Produktová fotografie sklo a průsvitné 

předměty

24. června 2016 PRAHA  

Jan Olša:

Efektní fotografie krajiny

více na více na

Audiosystém SoundTouch 20 

navazuje na působivý zvuk 

produktů Bose. Přes své malé 

rozměry rozezní velký obývací 

pokoj hudbou, která vás doslova 

pohltí.

Umožňuje přehrávat skladby 

z vlastní hudební knihovny i 

dostupných internetových zdrojů 

a ve spojení s dalšími produkty z 

rodiny SoundTouch s ním ozvučíte 

jednoduše celý dům. 

 

Společnost BaSys, výhradní 

distributor audio produktů 

Bose pro ČR, představuje 

třetí generaci bezdrátového 

zvukového systému Bose  

SoundTouch 20 III, který snoubí 

elegantní design, vynikající zvuk 

s moderními trendy hudby z 

internetových i dalších zdrojů. 

Kromě všech běžných formátů 

dokáže přehrát také kvalitní 

audionahrávky ve formátu FLAC. 

Díky aplikaci v chytrém telefonu 

může ovládat přehrávání jakýkoli 

člen domácnosti už při vstupu 

do domu. Pokud použijete více 

audiosystémů SoundTouch, 

můžete jedním klikem rozeznít 

celý dům. Během několika vteřin si 

z křesla vyberete v aplikaci album 

z populárních serverů Spotify či 

Deezer, pustíte internetové rádio, 

nebo zvolíte skladbu uloženou ve 

své hudební knihovně na pevném 

disku počítače nebo v mobilním 

telefonu. Ze všech těchto 

zdrojů přehrává systém hudbu 

bezdrátově. S využitím linkového 

vstupu poslouží SoundTouch 

20 také dobře pro kvalitní 

reprodukci zvuku z televizoru 

nebo MP3 přehrávače.

Bose SoundTouch 20

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/bose-soundtouch-20-173081cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/produktova-fotografie-sklo-a-prusvitne-predmety-168190cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 22 | 20162

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Fotografie skla je specializovaná oblast produktové fotografie. Sklo je z 
hlediska osvětlování zcelamimořádným předmětem. Jedna z nejobvyklejších 
charakteristik obyčejného skla je, že je transparentní (průhledné). Jde nám 
o to co nejlépe vystihnout charakteristické vlastnosti skleněných výrobků 
popřípadě tekutin v nich nalitých ať je to víno, voda nebo pivo.

Je důležité pochopit exponomertrii, čas x clona x ISO, naučit se pracovat 
s různými světelnými zdroji a barevnými filtry. Správné provevedení a 
nafocení barvné nebo černobílé fotografie. Správné nastavení fotoaparátu. 
Vytvoření zajímavých kompozic a světelných kombinací transparentních 
předmětů v ateliéru.

V teoretické části budou krátké prezentace prací lektora a další ukázky 
významných českých fotografů a práce žáků středních škol. 
V praktické části se účastníci budou seznamovat s úskalími fotografování 
skleněných objektů.

Milujete přírodu ale stále se Vám nedaří zachytit ji na 
svých snímcích tak krásně, jak ji vidíte?

Chcete své fotografie dostat na vyšší úroveň a třeba 
vyhrát nějakou soutěž?

Pak je tento kurs fotografování krajiny určen právě Vám!
V našem kurzu Vám pro Vaše další praktické využití 
vysvětlíme co to vlastně krajinářská fotografie je, jaké 
vybavení pro efektní fotografii použít, poznáte základní 
skladební obrazové prvky, dozvíte se o formátech RAW 
a HDR, vysvětlíme Vám základní postprodukční postupy, 
které Vaši fotografii posunou na úplně jinou úroveň.
Kurz je celodenní a obsahuje teoretickou i praktickou 
část, v níž si budete moci okamžitě vyzkoušet, co jste se 
v kurzu naučili.

Kurz je určen pro pokročilejší fotografy!

Produktová fotografie 
sklo a průsvitné 
předměty

Efektní fotografie krajiny

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
25. června 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
24. června 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/produktova-fotografie-sklo-a-prusvitne-predmety-168190cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Sony Mobile dnes představil nový chytrý telefon Xperia E5.

Nový model se chlubí zábavným a snadným ovládáním, vysokým výkonem, rozšiřitelnou pamětí, až dvoudenní výdrží baterie a optickou 

technologií od Sony – to vše za přijatelnou cenu.

Představený chytrý telefon Sony Xperia E5 disponuje rychle reagujícím fotoaparátem, který se automaticky nastaví podle okolního prostředí, 

takže jsou snímky pokaždé ostré a barvy na nich živé.

 

Kombinaci výkonu a síly zajistí procesor MediaTek MT6735 na fungující moderní čtyřjádrové platformě a s rychlou 4G LTE konektivitou, který 

nabízí realistický prožitek z multimédií, her a mobilního internetu.

 

Stahování a ukládání obsahu je jednoduché díky kapacitě paměti, kterou lze pomocí microSD karty rozšířit až na 200 GB. Telefon Xperia E5 

disponuje baterií, která na jedno nabití vydrží až dva dny.

 

Pro plnohodnotnou práci s telefonem nebo tabletem na cestách.

Společnost Satomar, distributor pečlivě vybraných produktů z oblasti komunikačních a informačních technologií, představuje malou 

skládací klávesnici Beik HB006.

Pravděpodobně jste se už dostali do situace, kdy jste potřebovali 

napsat obsáhlejší text, což bylo na dotykové klávesnici telefonu značně 

nepohodlné. Pokud vás může pracovní úkol zastihnout kdekoli nebo 

potřebujete být neustále připraveni řešit e-maily, je pro vás malá skládací 

klávesnice nepostradatelným doplňkem. I když s sebou nebudete mít 

právě notebook, budete moci být s tabletem nebo telefonem skutečně 

produktivní. Klávesnici Beik HB006 jednoduše rozložíte, její pouzdro 

použijete jako stojánek pro telefon nebo tablet a můžete okamžitě 

pohodlně psát.

Skládací klávesnice Beik

více na

více na

a proto rozšiřuje portfolio svých multifunkčních tiskových řešení pro domácnost.

Kompaktní a vysoce funkční nejnovější modely Epson zajišťují tisk vysoce kvalitních fotografií a dokumentů.

Aby společnost Epson vyhověla potřebám ještě většího počtu zákazníků, zařadila do svého portfolia čtyři nové modely 

Expression. Domácí uživatele, kteří hledají flexibilní a cenově výhodné řešení pro občasný tisk vysoce kvalitních fotografií a 

dokumentů, tyto nejnovější modely se zásobníky inkoustu jistě potěší.

 

Tyto multifunkční modely byly vyvinuty speciálně pro domácnost – i když jsou jejich rozměry malé, vejde se do nich tiskárna, 

skener i kopírka. Díky svému modernímu provedení a kompaktní velikosti jsou pro domácnost jako dělané.

Společnost Epson vychází vstříc všem 
zákazníkům

více na

Sony Xperia E5

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/sony-xperia-e5-173083cz
http://www.grafika.cz/rubriky/design/skladaci-klavesnice-beik-173080cz
http://www.printing.cz/clanky/novinky-v-polygrafii/spolecnost-epson-vychazi-vstric-vsem-zakaznikum-173082cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Společnost Samsung na základě dlouhodobého 

růstu herního odvětví a vzrůstající základny 

fanoušků mobilních her (mobilních hráčů) spustila 

projekt

 

Task Force Team (TFT), který si klade za cíl rozvíjet 

a zlepšovat herní zážitek na mobilních zařízeních. 

Ve vývojářské skupině Task Force Team, působící 

od roku 2015, je řada expertů ale zejména 

vášnivých hráčů. „Projekt TFT nevznikl z přímého 

rozhodnutí managementu, ale z vlastní iniciativy 

lidí, kteří gaming opravdu milují a chtějí posouvat 

jeho možnosti dál,“ řeklhlavní inženýr Dong 

Kyung Kim.

Samsung Galaxy S7 edge | S7 jsou vybaveny řadou 

vylepšených herních funkcí. Nejzajímavější jsou 

sady nástrojů a funkcí Game Launcher a Game Tools 

a nově použitá technologie grafického rozhraní 

Vulkan API. Game Launcherumožňuje vypnout 

běžné notifikace a zcela se tak ponořit do herního 

děje bez jakéhokoli vyrušení. Dle požadavků na 

výkon je také možné nastavit spotřebu při hraní 

(max. FPS a rozlišení) a prodloužit tak výdrž 

baterie. Game Toolsnabízí sadu herních tlačítek 

přímo na displeji a množství funkcí včetně záznamu 

obrazovky a živého přenosu i s komentářem.

Samsung Galaxy S7: zaměřeno na gaming

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/samsung-galaxy-s7-zamereno-na-gaming-173051cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 22 | 2016 5

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

Antanas Sutkus, Romualdas Požerskis, Alexandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas: čtyři slavná jména, jedna generace, jedna země – Litva. 
Čtyři velké osobnosti, které svým osobitým způsobem proslavily litevskou fotografii a změnily tvář té světové. Antanas Sutkus (*1939), autor 
ovlivněný existencialismem, hypnotizuje diváka výmluvnými psychologickými portréty a silnými kompozicemi. Romualdas Požerskis (*1951) 
vypráví cestu člověka časem a světem ve své rozsáhlé časosběrné sérii s liliputánem Alfonsem v hlavní roli. Z díla Alexandrase Macijauskase 
(*1939) zase na diváka dýchne zemitá vůně 
litevského venkova a jeho malých velkých 
příběhů, které zachytil mimo jiné v kolekci 
fotografií z dobytčích trhů. A v kouzelných 
snímcích čtvrtého autora, Romualdase 
Rakauskase (*1941), jen málokdy přestává 
sněžit něžná záplava jarních kvítků, která 
doprovází autorovy umělecké vize.
 

Co znamenali sedláci pro českou společnost? Proč a jak usilovaly nacistická a komunistická 
diktatura o jejich zničení? Co z jejich světa přežilo dodnes?
Odpovědi na řadu otázek vám možná dá výstava Ústavu pro studium totalitních režimů 
instalovaná u nás v muzeu. Navštívit ji můžete od 25. května do 30. září 2016.
 
Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu
Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to 
výstava Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil 
Ústav pro studium totalitních režimů.
 
Výstava je multimediální – vedle vystavených předmětů, textů a fotografií návštěvník zhlédne 
i ukázky z dobových nahrávek a filmů, které uvedené problematice dodávají plastičnost. 
Doprovodný program přinese během června a září několik besedních večerů. V Národním 
zemědělském muzeu bude výstava k vidění ještě v září a poté se chystá její putování do regionů.
 

Litevští mistři fotografie

Rozkulačeno!
Půlstoletí perzekuce selského stavu

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 Cristiny Garcíi Rodero “S otevřenou pusou“?

a) Clam-Gallasův Palác
b) Galerie Portheimka
c) Institut Cervantes

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Dělám Webdesign, který má smysl

  Digitální tisk

  DTP operátor – grafik na HPP

  Kreativní webdesigner a kodér

NABÍZÍME PRÁCI

  Montážník

  Operátor výroby v reklamě

  Grafik - DTP operátor

  Grafik/čka a DTP operátor/ka.

BAZAR - PRODÁVÁM

  Eye-One Display 2 - kalibrační sonda

  Originální tonery do tiskárny Xerox 
Phaser 7800, nové, nepoužité

  Fixační jednotka Canon IR C 4080

  KONICA MINOLTA R2 SUPER 1000

BAZAR - KUPUJI

  MUTOH / MIMAKI

  Rolová laminace

  laminátor

  Epson Stylus 9600 pro

Dotaz:

Dobrý den, jsou lepší stálá světla nebo 
světla záblesková?

Moc fajn čtení o novinkách ve fotosvětě!

Jiří/Brno

Posílám poděkování za pravidelné zasílání 
aktualit o focení, fototechnice a i tipy na 
výstavy jsou výborné.

Milan/Liberec

Každý týden se těšín na další iZIN a s ním I na 
další skvělé novinky a výstavy. 

Eva/Pardubice

Odpověď:

 Dobrý den, druh světel záleží na tom, co 
chcete fotit. Někdy např. blesk stačí, ale 
jindy Vám lépe poslouží stálá světla.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Adéla Kolmanová

nápověda

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



