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Zpráva v NewtonOne Originál 
Ve čtvrtek se tropické zahradě centra Babylon uskutečnila vernisáž výstavy fotografií 
Zaostřeno na Jizerky, které se zúčastnilo přes 
80 návštěvníků a obdivovat mohli nejkrásnější snímky Jizerských hor, tak jak je vyhodnotila 
odborná porota. Ta vybírala z více jak 
dvou set fotografií, které zaslali jejich autoři do sedmého ročníku fotografické soutěže. 
Zároveň zde byl představen i charitativní 
kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018, který je sestaven z nejhezčích snímků letošního 
ročníku. 
Nadace vyhlásila fotografickou soutěž v dubnu tohoto roku a do červnové uzávěrky dorazilo 
celkem 212 snímků od 61 autorů. Do 
výběru těch nejlepších se pustila odborná porota, která v prvním kole vybrala 37 fotografií 
pro putovní výstavu. „ Kvalita snímků, které 
letos soutěžící zaslali, byla proti minulým ročníkům nebývale vyrovnaná. A to i přesto, že 
letošní rok byl co do počtu soutěžních 
fotografií takřka rekordní. Opět dominovaly snímky zimních krajinek, které vzdávaly holt 
zasněženým vrcholkům jizerských tisícovek. 
Nechyběly ani oblíbené podzimní scenérie mlžných bučin, často v kombinaci s vodními 
kaskádami a potoky, které jsou pro Jizerské 
hory tak typické. S výběrem fotografií pro putovní výstavu jsme tak v porotě velkou práci 
neměli, “ říká členka poroty Petra Menclová. 
Výstava bude nyní k vidění před kavárnou Královská zahrada až do konce října. Poté se 
představí v OC Forum Liberec a 
následně na dalších místech převážně v Libereckém kraji a to až do konce srpna příštího 
roku. 
Hlavním výstupem fotografické soutěže je charitativní kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018, 
který je sestaven z 13 nejlepších snímků. 
Vybrat fotografie do kalendáře není vůbec jednoduché a nejvíce času pak zabere volba 
snímku na titulní stranu, jak potvrzuje i 
Menclová: „ Mnohem složitější však bylo sestavení kalendáře, kde kvalita snímků není 
jediným kritériem výběru. Už tradičně nás 
porotce potrápila zejména letní fotografie, která je svým zastoupením proti jiným obdobím v 
menšině. Nezvykle se protáhl také výběr 
snímku na úvodní stranu kalendáře, kdy vyrovnanost fotografií dala podnět k dlouhým 
diskuzím. Zatímco v minulých letech se vždy v 
souboru objevily snímky, které byly výrazné, a nebylo pochyb o tom, že právě ony titulní 
stranu ozdobí, letos tomu tak nebylo. “ 
Kalendář nadace prodává za 300 Kč a výtěžek z něj věnuje na projekty pomáhající 
Jizerským horám. Letos konkrétně na nápravu 
vodního režimu v krajině například obnovou tůní, malých vodních nádrží či revitalizací 
menších toků. 


