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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 7. října 2013

Čtenáři vybrali svého vítěze ve fotosoutěži Zaostřeno na Jizerky
Po celou dobu letních prázdnin mohli čtenáři Libereckého deníku hlasovat na internetových
stránkách v osmi týdenních kolech o nejhezčí snímek z fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky.
Z každého kola byly vybrány dvě nejlépe hodnocené fotografie a ty se spolu střetly ve
čtrnáctidenním finálovém hlasování. Jakožto absolutního vítěze vybrali čtenáři Libereckého
deníku, který je mediálním partnerem celé akce, snímek paní Lenky Křůmalové s názvem
„Večerní pohled z Loučné na Vyšehrad“. Celkem tato fotografie získala ve finále 2 341 hlasů.
„Velice mile mě překvapilo, že hlasování se setkalo s obrovským zájmem veřejnosti a odevzdáno
bylo necelých 10 000 hlasů,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která fotosoutěž pořádá, ji vyhlásila
v březnu již potřetí a do červnové uzávěrky se sešlo 206 fotografií od 54 autorů. Zároveň vedle
hlasování veřejnosti hodnotila snímky i odborná porota, která vybrala 13 nejlepších fotografií a
z nich bude sestaven kalendář Zaostřeno na Jizerky 2014. „Nyní jsou již kalendáře připravené a
věříme, že o ně bude stejný zájem, jako v loňském roce, kdy byl celý náklad vyprodán,“ doplnil
Petrovský.
Druhé místo v hlasování veřejnosti obsadil Rudolf Slanička se snímkem „Přežít není
snadné“ (1 643 hlasů) a třetí místo získala Veronika Jirků – „Výhled pytláků“ (1 040 hlasů).
Výsledek diváckého hlasování Vám přinášíme již dnes, ale na výsledky hodnocení odborné poroty
si lidé počkají do vernisáže výstavy, která je sestavena z oceněných fotografií a uskuteční se ve
čtvrtek 10. října 2013 od 18 hodin v Centru Babylon v Liberci. Zde budou všem oceněným
autorům předány fotoaparáty od firmy Canon, poukazy do Centra Babylon a pěkné knížky.
Výstava se v listopadu přesune do prostor obchodního centra Fórum a poté i do vybraných obcí
Libereckého kraje. „Všechny bych na tuto vernisáž rád pozval a věřím, že se zde potkám nejen
s autory snímků“, řekl Petrovský.
Zmiňovaný kalendář bude možné zakoupit u výstav samotných nebo si ho objednat přímo u
Nadace. Výtěžek z jeho prodeje bude využit na dlouhodobý projekt výsadeb původních druhů
dřevin do Jizerských hor. „Lidé se tak mohou pokochat nejen krásnými snímky, které je budou
Jizerkami provázet po celý rok, ale i přispět tímto způsobem na dobru věc,“ vysvětlil Petrovský.
Další informace o fotosoutěži naleznete na webových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz.
Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

č.ú. 346 35 88/0300
Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

