18. 3. 2013 Vernisáž
| Křížová chodba Nové radnice | od 17:30
vyhlášení výsledků fotosoutěže BRNĚNSKÝ SPORT V OBJEKTIVU 2012
V pondělí 18. března 2013 proběhlo v gotických prostorách Křížové chodby na Nové radnici slavnostní vyhlášení vítězů
fotosoutěže Brněnský sport v objektivu 2012 a slavnostně tímto okamžikem organizátoři zahájili nový ročník 2013. V pořadí
již pátý ročník otevírá všem novou možnost již dnes zasílat zajímavé záběry nejen z brněnského, ale letos poprvé i ze
sportovních akcí v celém jihomoravském kraji.
Vyhlášení se účastnili soutěžící v doprovodu svých nejbližších a další významní hosté brněnského sportu. Nechyběl Martin
Klapal volejbalu Brno, Tomáš Trávníček z týmu Hardbike, trenér basketbalu Žabiny Jan Bobrovský, plavkyně Tesla Brno a
v neposlední řadě také zástupci Ligy vozíčkářů.
Letošní vítězové přebírali stylové plakety z rukou primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky a patrona
soutěže, prvního místostarosty městské části Brno-střed pana Pavla Sázavského. V letošním ročníku potěšil výherce nejen
software pro všestrannou práci s digitální forografií od tradičního partnera fotosoutěže firmy Zoner Software, nově dostal
každý vyhodnocený také poukaz na služby nového partnera soutěže, kterým je Baby Atelier Brno, dárkové víno věnované
rodinným vinařstvím Drmola a další hodnotné ceny a dárky.
V rámci celého večera hosté ochutnávali výborné coctailové občerstvení a degustovali víno z vinařství Mitoma Vrbice.
Vítězné fotografie byly vystaveny na vernisáži spolu s další padesátkou vybraných. Odborná porota vybírala z celkem 237
zaslaných soutěžních snímků. Do rukou výherců bylo předáno celkem 11 cen. V odborné porotě zasedli: Bc. Pavel Sázavský,
Mgr. Regina Balounová, Mgr. Martin Jelínek, PaedDr. Vratislav Bartušek, doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. a pan Michal
Odehnal.
„Jsme velice rádi, že jsme letos mohli na vernisáži přivítat nejen autory krásných fotografií, ale i jejich aktéry a objekty z řad
brněnských sportovců. Věřím, že spojení aktivního a pasivního sportu je významným přínosem pro obě strany a budeme se
snažit tuto spolupráci nadále rozvíjet.“
Jana Procházková, ředitelka pořádající agentury Globe production s.r.o.
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Výsledková listina
Kategorie

Místo

Jméno

Název fotografie

kategorie 15 - 20 roků

1.

Jiří RYPKA

Za zády

kategorie 15 - 20 roků

2.

Ondřej FLEK

Synchronizované plavání

kategorie 15 - 20 roků

3.

Václav VOLF

Závěrečná soutěž o nejlepší drift

kategorie nad 20 roků

1.

Tomáš HÁJEK

Lukáš Konečný

kategorie nad 20 roků

2.

Miroslav NOWAK

Lucka

kategorie nad 20 roků

3.

Viktor ŠULC

Setkání nad sítí

vítěz webového hodnocení (2716 bodů)

Klára KOVÁŘOVÁ

Kuba Ondráček

celkový vítěz

Attila RACEK

Písečná bouře

mimořádná cena poroty

Attila RACEK

Kytice pro vítěze

Zbyněk KLOBOUK

Exhibice Street Ball
Brněnském náměstí

Jiří SLÁMA

Zachmuřený Jan Bobrovský

cena „Fair play " Pavla Sázavského

mimořádná cena partnera
TS Bohemia

vozíčkářů

na

Výstavu fotosoutěže doplňuje prezentace snímků loňského celkového vítěze fotografa Attila Racka ze souboje boxera
Lukáše Konečného a Salima Larbiho o mistrovství světa 2012 v lehké střední váze organizace WBO.
Díky podpoře Magistrátu statutárního města Brna bude výstava zdarma přístupná veřejnosti v prostorách Křížové chodby
denně od 19.3. do 31. 3. 2013 v době od 10:00 do 17:00 hodin.
Touto výstavou nic nekončí, naopak, startuje nový ročník a všichni mají novou šanci a příležitost předvést své fotografické
umění. Dnes je již opět otevřena možnost registrace a vkládání soutěžních snímků na stránkách
www.brnenskysportvobjektivu.cz.
Po skončení výstavy v Křížové chodbě 31.3.2013 bude výstava celý rok putovat po dalších místech v Brně a Jihomoravském
kraji, podobně jako vloni, kdy se na různých místech v Brně objevila celkem šestkrát. Využila možnosti představit se
veřejnosti v galerijní tramvaji DPMB nebo například prostor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Mahenovy knihovny či
Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. Letošní seznam výstav bude průběžně zveřejňován na webových stránkách
fotosoutěže, na nově spuštěném Facebooku https://www.facebook.com/BrnenskySportVObjektivu a samozřejmě
prostřednictvím upoutávek na rádiu Kiss Hády. Na výstavu nejlepších sportovních fotografií roku 2012 v galerijní tramvaji se
pak Brňané mohou těšit již v červnu 2013.
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Fotosoutěž – souhrn informací
Hlavním tématem v tomto novém projektu byl, je a bude, nejlépe zachycený okamžik brněnského a nově i jihomoravského
sportu.
Porovnání ročníků

2011

2012

Ukončený ročník

od 1.1.2011 do 31.12.2011

od 1.1.2012 do 31.12.2012

Celkový počet účastníků

47

69

Celkový počet zaslaných fotografií

174

237

Nejvyšší počet bodů při hodnocení na webu

3 273

2 716

Počet předaných cen

11

11

Nový ročník 2013

od 18.3.2013 do 31.12.2013

Díky mediálnímu partnerství radia Kiss Hády se stále více daří dostat projekt do povědomí široké veřejnosti, které se tímto
večerem otevřela možnost nahlédnout do hledáčků cizích fotoaparátů a připomenout si momenty zachycené v průběhu
roku 2012. Pořadatelé vzkazují návštěvníkům, aby zde načerpali motivaci a až se vydají za sportem nebo na tribunu, aby
nenechávali své fotoaparáty doma.
Vzhledem ke stoupající oblibě projektu mezi soutěžícími i sportovci byla v letošním roce rozšířena působnost projektu na
celý Jihomoravský kraj. Tento krok by měl přispět k lepší propagaci krajských sportovních akcí i sportu samotného.
Záštitu nad nově odstartovaným ročníkem 2013 převzali:


hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek



primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA



místostarosta městské části Brno-střed a patron projektu Bc. Pavel Sázavský

Pro nově odstartovaný ročník 2013 slibuje organizátor zajímavá místa putovních výstav, vložené soutěže v průběhu roku a
vítězům ještě zajímavější ceny díky stávajícím i novým partnerům, kterým děkuje za spolupráci na projektu fotosoutěže
Brněnský sport v objektivu.
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