
LŠF Liberec, s. r. o.  |  Učebna: Na Žižkově 1201/15, Liberec 6-Rochlice  |  Tel.: 724 048 595  |  lsf-liberec.cz

Katalog 
kurzů

2019

MY VÁS TO NAUČÍME!



V dobách dřevní fotografie byl fotograf něco mezi učen-
cem, alchymistou i malířem. Náročnost práce, znalost 
optiky, chemie, uměleckých řemesel a kompozice 
činila z fotografů „renesanční“ umělce. Nyní se zdá, 
že fotografovat je tak snadné! Stačí jen mačkat spoušť 
a v počítači vše opravit… Není to pravda. Časem každý 
zjistí, že jeho fotografie nejsou to pravé, že fotografie 
jiných fotografů jsou hezčí. A začne se ptát „Proč?“.
Za svou dlouholetou praxi jsem se potkal s mnoha 

významnými českými, ale i zahraničními fotografy. Čím výš stáli na pomyslném 
žebříčku úspěchů, tím skromnější byli. Prakticky všichni svorně přiznali, že se stále 
učí a že mají co dohánět. Pojďte je s námi následovat…

Dostává se Vám do ruky aktuální výtisk katalogu kurzů LŠF Liberec. Obsahuje celé 
portfolio našich kurzů, které zdaleka nejsou jenom fotografické. Najdete zde rekvalifi-
kační kurzy, fotografické pro amatéry i profesionály, kurzy grafických programů i kurzy 
akreditované v programu další vzdělávání pedagogů. Věříme, že si dokážete vybrat 
právě ten, který Vám přinese nejvíce užitku a poznání.

Za tým LŠF Vám přeje
fotografické „Dobré světlo“

Šimon Pikous

MY VÁS TO NAUČÍME
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Rekvalifikace
Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Pracovník grafického studia
Po absolvování kurzu budete schopni 
samostatné tvorby tiskovin. Naši absolventi 
získali místo v reklamních agenturách. Učíme 
o víkendu, stačí vám 3 dny dovolené.

84
+ zk.

12 690

Portrétní fotograf
Získáte ucelené fotografické vzdělání pro 
profesní využití nejen v oboru portrétní foto-
grafie. Důraz je kladen na praktické ovládnutí 
fotografické techniky a obrazovou kvalitu 
fotografií.

210
+ zk.

22 890

Produktový fotograf
Kurz Vám poskytne ucelené fotografické 
vzdělání nejen v oboru produktové fotografie. 
Důraz je kladen na ovládnutí fotografické 
techniky, kvalitní a přesné zobrazení produktů 
a estetickou nadstavbu.

159
+ zk.

18 590

Fotografické kurzy
Začínám fotografovat

Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Večerní fotoškola
V rámci Večerní fotoškoly budete po dobu 
tří měsíců jednou týdně navštěvovat dvou-
hodinový blok, na kterém se naučíte trochu 
fotografické teorie, ale hlavně praktickému 
fotografování.

24 3 590

Fotoškola 5v1
Chcete mít vše v jednom kurzu? Tohle je 
přesně pro Vás – 5× 1 den v týdnu, 4 hodiny

20 4 590

Doporučujeme

Doporučujeme

Novinka
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Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Základy práce se zrcadlovkou
Seznámíte se se základními funkcemi foto-
aparátu a naučíte se ho správně používat. 
Vysvětlíme Vám, co je čas, clona, citlivost 
(ISO) i jejich vzájemné vazby.

6 1 390

Fotografické minimum
Naučíte se něco o kompozici a působení 
barvy ve fotografii. Vysvětlíme Vám, co je čas, 
clona, citlivost (ISO) a jejich vzájemné vazby. 
Na kurz nepotřebujete zrcadlovku.

6 1 190

Už něco z focení umím

Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Dálkové studium fotografie
Baví Vás fotografování? Posuňte se dál na 
unikátním ročním kurzu. Konzultujeme vaše 
fotky. Učíme fotografii vnímat jako umění. 
Sami si volíte co se chcete naučit.

90 9 390 
za semestr

Glamour & Fashion
Přijďte si vyzkoušet fotografování 
s modelkami, vizážistkou a stylingem na 
celodenní workshop v kulturním centru 
VRATISLAVICE 101010.

7 2 990

Základy portrétní fotografie
Osvojte si fotografování portrétů včetně pod-
ceňované komunikace s modelkou. Naučíme 
Vás fotografovat s minimem speciálního 
vybavení.

6 2 690

Základy reklamní fotografie
Naučíte se vnímat odlišné povrchy a materi-
ály, včetně působení světla. Dozvíte se, jak 
sestavit improvizovaný ateliér, a jak v něm fotit 
nejen plastiky a sklo.

6 2 590

Doporučujeme

Doporučujeme
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Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Externí blesk
Externí blesk Vám rozšíří fotografické mož-
nosti díky cílené práci se světlem. Naučíte se 
ho správně používat a kombinovat i s přiroze-
ným světlem.

6 2 490

Fotografujeme krajinu
Nevíte, jak dosáhnout působivé fotografie 
krajiny? Víte, jak vyzrát na kompozici na střed 
a jak používat neostrost jako výtvarný prvek? 
Naučíme Vás to.

6 1 490

Noční snímky
Ukážeme Vám technické záludnosti nočního 
fotografování a vysvětlíme Vám, jak si s nimi 
poradit. Naučíme Vás vytvářet perfektní foto-
grafie při nízké hladině osvětlení.

6 1 490

Chci zkusit fotit na film

Odkaz na web Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Fotografujeme na černobílý film
Seznámíte se se základními principy analo-
gové fotografie, a pak už si sami vyzkoušíte, 
jak se fotí na film. Vyvoláte si film a v temné 
komoře vyvoláte výslednou fotografii (pozitiv).

6 2 590

Kurzy pro učitele (dvpp)
Odkaz na web Název kurzu

Popis
Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Digitální fotografie 
v pedagogické praxi
Pracujete ve školství? Pojďte zdarma na kurz 
v programu dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP)

20 3590

Doporučujeme
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Kurzy grafiky
Začínám s počítačovou grafikou

Odkaz na web Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Večerní Photoshop
Čeká Vás 1 dvouhodinových bloků. Naučíte 
se základní úpravy v Camera Raw, retuše, 
další úpravy fotografie a jak výslednou práci 
uložit pro tisk a pro web.

20 4 190

Photoshop – první kroky při 
úpravě fotografií
Naučíme Vás upravovat fotografie od prvních 
kroků v modulu Camera Raw, přes retuše, 
až po práci s vrstvami úprav. Nakonec se 
dozvíte, jak fotografii uložit pro tisk a jak pro 
webovou prezentaci.

18 4 390

Adobe Illustrator – základy
Naučíte se pracovat s perem, s tvary i s bar-
vami. Po absolvování budete umět vytvořit 
jednoduchou značku, vizitku i letáček.

12 2 790

Adobe InDesign – základy
Naučíte se základní dovednosti v InDesignu. 
Od přizpůsobení uživatelského rozhraní přes 
práci s rámečky a textem až po kontrolu, 
uložení, export a tisk. Dozvíte se i nejčastější 
typografické chyby.

12 2 790

Affinity Photo – levná alternativa 
Photoshopu
Jedná se o výkonný a mnohem levnější 
konkurent Photoshopu. Uživatelské prostředí 
je podobné a naleznete zde všechny nástroje 
potřebné k úpravě fotografií.

12 3 490

CorelDRAW – základy
Na kurzu počítačové grafiky Vás zasvětíme 
do základů kreslení v programu CorelDRAW. 
Naučíte se vytvořit jednoduché dokumenty 
a grafické návrhy (logo, vizitka, letáček, 
plakát, …).

10 2 790
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Už něco umím

Odkaz na web Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Dálkové studium grafiky
Baví Vás grafická tvorba? Na unikátním 
ročním kurzu s námi překročíte vlastní stín. 
Konzultujeme vaše práce. Sami si vybíráte, co 
se chcete naučit.

90 9 390 
za semestr

Adobe Illustrator – pokročilé 
techniky
Už pracujete s jednoduchými tvary a chcete 
umět víc? Během 2 dnů Vás naučíme kouzlit 
s oknem Vzhled, 3D efekty a spoustu dalších 
dovedností.

12 3 490

Adobe InDesign – pokročilé 
techniky sazby
Chcete se pustit do tvorby rozsáhlejších pub-
likací? Naučíte se pokročilé postupy a tech-
niky, které výrazně zvýší vaši produktivitu 
práce při sazbě dokumentů.

12 3 490

Další kurzy a akce
Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Příměstský fotografický tábor
Týdenní fotografický příměstský tábor pro 
děti od 10 let. Zábavnou formou se naučí 
základům ovládání fotoaparátu, kompozice 
a mnoho dalšího. Čeká je i výlet a práce 
v temné komoře.

30 3 490

Základy tvorby webu
Na kurzu se dozvíte o radostech i stras-
tech tvorby webu, seznámíte se základ-
ními postupy a vyzkoušíte si psaní kódu. 
Probereme i současné trendy a nahlédneme 
do internetového marketingu.

12 4 390

Doporučujeme

Doporučujeme
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Individuální kurzy
Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Individuální kurzy pro jednotlivce 
i kolektivy
Nenašli jste to co potřebujete? Nevyhovuje 
Vám termín vybraného kurzu? Připravíme kurz 
jenom pro Vás a třeba přímo u Vás.

min. 3 min. 
800 Kč za 

hod.

Ještě něco navíc
Název kurzu
Popis

Počet 
hod.

Cena 
(Kč)

Večery současné fotografie
Poslední středu v měsíci od 18 hod. 
v Knihkupectví a antikvariátu Fryč (Pražská 
14, Liberec) pořádáme setkání se zajímavými 
fotografy. Večery jsou pro obdivovatele foto-
grafie, od laiků až po profesionály.

1,5–2 50

Chcete se vzdělávat bez kurzu?
Podívejte se na náš web na záložku Články, 
tipy, … Najdete tam spoustu návodů a rad 
z oblasti fotografování i grafických programů.

0

Doporučujeme



Proč si vybrat kurz právě u nás?
Protože nám záleží na spokojenosti našich zákazníků. My vás to naučíme.

 �  Nabídka kurzů: Jste začátečník, „hobbysta“ nebo začínající profesionál? 
Z naší široké nabídky, kterou každoročně upravujeme podle vašich připo-
mínek, si vybere každý. Můžete si domluvit i individuální kurz.

 �  100% garance zvládnutí kurzu: Byli  jsme na Vás moc  rychlí? Nevadí, 
přijďte zdarma na stejný kurz ještě jednou.

 �  Věrnostní program (Index): Na prvním kurzu obdržíte Index, do kterého 
se zapisují absolvované kurzy. Každý čtvrtý kurz je za poloviční cenu. Drži-
telé Indexu mají už po absolvování prvního kurzu další výhody:
•  Sleva  10  %  na  fotopráce  ve  PHOTO  PROFI  v  OC  Delta,  Fügnerova

667/7, Liberec 1.
•  Sleva 10 % na fotopráce ve FOTO LACCER, Lidická 4, Jablonec nad

Nisou.
• Sleva 15 % na odborné publikace a knihy o umění v Knihkupectví a anti-

kvariátu Fryč, Pražská 14, Liberec 1.
• Studentské vstupné do Severočeského muzea Liberec a Oblastní gale-

rie Liberec

 �  Dárkové poukazy:  Sháníte  netradiční  dárek?  Připravíme  Vám  dárkový 
poukaz s digitálně vytištěným jménem obdarovaného bez navýšení ceny.

 �  Skripta v ceně kurzu: V ceně naprosté většiny kurzů jsou i tištěná skripta 
(manuál) s možností psaní poznámek.

 �  Důraz na kvalitu: Všichni naši lektoři jsou odborníci s dlouholetou praxí, 
kteří se ve svém oboru dále vzdělávají. 
• Fotograf  Šimon  Pikous  má  autorizaci  pro  profese  Fotoreportér,  Por-

trétní fotograf, Produktový a dokumentační fotograf a Fotograf pro DTP
studio.

• Fotograf Šimon Pikous získal 1. místo v prestižní soutěži Czech Press
Photo 2016 v kategorii Portret single

• V rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme získali Certifikát
pro stupeň II. Českého systému kvality služeb.
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