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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 

cena „Fair play " Pavla Sázavského 
 Zbyněk KLOBOUK 

Exhibice Street Ball vozíčkářů na 
Brněnském náměstí 

mimořádná cena partnera  
TS Bohemia 

 Jiří SLÁMA Zachmuřený Jan Bobrovský 

 

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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