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Půl století s fotoaparátem na krku
Před padesáti lety se zrodil v Hejnicích Jizerský fotoklub. Uspořádal bezpočet výstav, navázal přátelství i v cizině. 1. listopadu začíná výstava k jeho výročí
HEJNICE Začalo to desátého října
roku tisícího devítistého šedesátého.
V ten den se v Hejnicích sešlo
šest fotografů, kteří dali vzniknout
zárodku dnešního Jizerského fotoklubu. Založili tehdy Kroužek fotografů – amatérů. Během dalších padesáti let uspořádali členové fotoklubu bezpočet výstav v Česku i cizině, navázali spolupráci se zahraničními fotografy a vybudovali mezinárodně uznávané sdružení.
„Nejzkušenější a dnes jediný aktivní ze zakládajících členů Jiří Bartoš byl tehdy jednomyslně zvolen
vedoucím skupiny a později i předsedou fotoklubu,“ říká jeden z členů fotoklubu Jiří Majtyka.
Členská základna se postupně
během let rozrostla až na sedmadvacet fotografů, přičemž někteří
dojížděli i z Liberce a Turnova. „Pořádaly se besedy, promítaly amatérské filmy a diapozitivy, spolupracovali jsme i s okresním a krajským tiskem. Asi nejznámějším se
stal rodák z Vísky u Frýdlantu Miroslav Zajíc, od osmašedesátého
roku reportér časopisu Mladý svět
a později i dalších tiskovin. Začínal v hejnickém fotokroužku jako
sedmnáctiletý,“ vypráví Majtyka.
Ve čtyřiašedesátém dostal klub
od Městského národního výboru
do pronájmu první poschodí budovy bývalé malírny porcelánu firmy
Kratzer, které si vlastními silami a
prostředky členové upravili a především vybavili výstavními panely. „V této galerii, kde mohlo být vystaveno až dvě stě fotografií, se konalo v následujících letech na sto
výstav nejen fotografií, ale i grafik,

Ukázky prací členů Jizerského
fotoklubu Hejnice. Vlevo snímek
Daniela Dančevského, nazvaný
Světlo chrámu, nahoře fotografie
Jiřího Majtyky, pojmenovaná V
proudu.

Zakladatel Bartoš V říjnu roku 1960 spouzakládal Jizerský fotoklub amatérský fotograf Jiří Bartoš. Dodnes je
jediným aktivním zakládajícím členem. Snímek jej zachytil při práci.
maleb, plastik a také školních prací dětí. Mimo místních zde vystavovali třeba krajinář Jiří Havel z Trutnova, fotograf a grafik Ladislav Postupa z Liberce. Výstavy obrazů
pak představily mimo jiné ruské
anebo české malíře,“ vzpomíná
Majtyka. Během normalizace tu
bylo možno zhlédnout i kolekce
takzvaných problematických auto-

rů. „Na výstavy skryté pod neutrálním názvem se sem sjížděli příznivci kvalitní fotografie z celé republiky.“
Po roce 1990 fotoklub o galerii
přišel; dnešních sedm víceméně
stálých členů se schází každý druhý čtvrtek v Malé galerii, kterou ve
svém rodinném domku otevřel Jiří
Bartoš. Bohužel letos v létě síň vy-

Foto: Monika Klemšová

plavila povodeň. Výstava k padesáti letům Jizerského fotoklubu Hejnice začíná 1. listopadu v hejnickém Mezinárodním centru duchovní obnovy. Vernisáž se koná v
sobotu 6. listopadu ve 14 hodin a
zpestří ji projekce dokumentu, který o fotoklubu natočila Česká televize. Výstava potrvá do konce měsíce.
Jan Mikulička

Mrazivé ráno Autorem snímku je Jiří Bartoš.
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Od rodičů si mladí radit nenechají

Kina Habermannův mlýn uvádí obě multikina

Studenti píší noviny na téma Co si myslíte o výuce sexuální výchově na školách

KD CRYSTAL

Česká Lípa
Karate Kid
Jíst, meditovat, milovat

Boženy Němcové 2942

Podle mě je sexuální výchova na
bezpečnost a další věci spojené s
školách jedna z věcí, které by se
tímto tématem.
měly vyučovat.
Sexuální výchova je veliký poDůvodem, proč si toto myslet,
jem, když si někdo udělá svůj náje dnešní mládež, která je zcela nezor od rad kamarádů či kamaráopatrná a proto je toto nezbytnou
dek, nemá vlastně sto procent insoučástí.
formací.
Vím to, v okolí mám
Nemusíte mít pokaždé štěstí
nejmenované lidi,
kteří s těmito věcmi
Proto by se měla
mají zkušenost větší.
Studenti sexuální výchova vyučovat, každý má
Sestry spolužák,
čtou a píší zkušenosti
jiné a nekterý měl přítelkyni a
noviny znamená, že třeba vy
věřil jí, dopadl špatbudete mít stejné
ně, dnes má ročního
štěstí, proto je nutsyna a důvodem je
www.idnes.cz/studenti
nost vyučovat toto
to, že jí věřil a odhodtéma.
lal se s ní mít pohlavní
styk.
Rodiče vám nikdy neporadí a pokud ano, silně pochybuji,
Právě proto, že mu tvrdila, že je
že dobře.
opatřená antikoncepcí, i když neRodiče v našem věku měli jiné
byla, bylo důvodem jejich přírůstobavy.
ku.
Dnes jsou tu věci, které jsou
Dalších případů v mém okolí je
opravdu nebezpečné, jako třeba
spousta.
onemocnění virem HIV.
Proto by se měla vyučovat jak
Jak jsem již říkal, rodiče, když
samotná sexuální výchova, tak i

Vaším objektivem

Draci nad
Vratislavicemi

už vám budou chtít radit, vy si poradit nenecháte a řeknete si třeba:
„Nenechám si radit od někoho,
kdo už 20 let neměl pohlavní
styk,“ slušně řečeno.
Dnes jsou děti zvyklé na to, že
všichni se ve škole musí učit, i
když třeba nechtějí, věří, že škola
je pro vzdělávání stvořena.
Pro jiné je škola i instituce nejen vzdělávání, ale i komunikace,
u těchto studentů si myslím, že je
nejmenší riziko pohlavních nehod či chorob, protože komunikativní studenti jsou vždy aktivní a
zapojí se do diskuse…!
Komunikace u dnešní mládeže
vázne. A to je problém, mládež se
musí vyjádřit a ne v sobě vše dusit.
Kdyby každý student či žák byl
aktivní v komunikaci, nevznikaly
by takovéto problémy a byly by
dnes mnohem chytřejší a vzdělanější děti.
Ladislav Kudrnovský
SOŠO, s. r. o – Obchodní akademie

Piraňa 3D
Jíst, meditovat, milovat

17.30
20.00

21.45
15.00
15.00, 17.50,
20.40

Wall Street: Peníze nikdy nespí 17.30, 20.15
Čarodějův učeň
18.00
Piraňa 3D
20.00
Kajínek
20.30
Resident Evil: Afterlife 3D
22.00
PALACE CINEMAS

Jablonec nad Jizerou

Soukenné náměstí 2a/669, tel. 840 200 240

Alfa a Omega 3D
Román pro muže

12.15, 14.15
12.30, 14.45, 17.00,
19.15, 21.30
Machete
12.40, 15.00, 17.20, 19.45, 22.10
Legenda o sovích strážcích 3D
13.10,
15.20, 17.25
Habermannův mlýn
13.30, 15.40, 18.00,
20.20
Jíst, meditovat, milovat
16.15, 19.00
Scott Pilgrim proti zbytku světa
19.30
Piraňa 3D
21.45
Resident Evil: Afterlife 3D
21.50

MĚSTSKÉ KINO
Jablonec nad Jizerou, tel. 481 591 437

Dokonalý únik

19.45

Jablonec nad Nisou
JUNIOR
Jiráskova 9, tel. 483 710 960

Květ pouště
Kajínek

17.30
20.00

RADNICE 70
Mírové náměstí 19, tel. 483 311 446

Habermannův mlýn
Resident Evil: Afterlife 3D

17.30
20.00

Lomnice nad Popelkou
KINO

Jilemnice

5. května 724, tel. 481 673 107

KINO 70

Kajínek

Roztocká 500, tel. 481544070

Čarodějův učeň

19.30

17.30, 20.00

Nový Bor
MĚSTSKÉ KINO

Kamenický Šenov
V novém filmu Juraje Herze
hraje Karel Roden.
Foto: Mafa

HVĚZDA
Osvobození 866, tel. 487712012

Ženy v pokušení

20.00

Smetanova 523, tel. 487 722 369

Let's Dance 3

17.30, 20.00

Tanvald
JAS

Liberec
CINESTAR
České mládeže 456, tel. 482 411 999

Shrek: Zvonec a konec
Habermannův mlýn
Román pro muže

14.20
14.45, 17.00, 19.15,
21.30
14.50, 17.10, 19.30,

Machři
Legenda o sovích strážcích 3D

15.15
15.30,
17.45
Scott Pilgrim proti zbytku světa
16.20,
18.45, 21.15
Machete
16.30, 19.00, 21.30

INZERCE

Lepší město, lepší život.

MF DNES přináší fotografie čtenářky Alexandry Petričkové, které publikovala ve svém fotoalbu na serveru rajce.idnes.cz. Milovníci létajících draků ručně vyráběných, kupovaných, velkých, malých, barevných a jakkoli jinak vytvořených si
přišli na své ve Vratislavicích nad
Nisou. Občanské sdružení SPPolek tu pořádalo tradiční podzimní
drakiádu.
Foto: Alexandra Petričková
http://sasulka.rajce.idnes.cz/

Děkujeme našim příznivcům
za účast ve volbách a za hlas
volebnímu programu
Unie pro sport a zdraví.

Krkonošská 476, tel. 483 394 324

Scott Pilgrim proti zbytku světa

19.00

Turnov
BIO RÁJ
Žižkova 1276, tel. 481 322 083

Trik

20.00

