
 

 

 

 

Zahrady a sady v mikroregionu Drahanská vrchovina  

2. 10. –  28. 11. 2012 –  malý sál galerie Orion  

 
Výstava fotograf i í  ze soutěže uspořádané na podzim roku 2011 občanským 
sdružením Drnka. Soutěž byla vyhlášena pro všechny obyvatele a přátele  
mikroregionu Drahanská vrchovina. Na výstavě uvidíte fotografie  42 amatérských 
fotografů s tématem zahrádek, zahrad a sadů v kterémkoliv  ročním období , 
pořízené na katastrech obcí mikroregionu Drahanská vrchovina.  
 

Fotografové se vydali  do zahrad a sadů  
 
Šestice porotců z vyškovského fotoklubu Orion –  Jaroslav Vykydal,  J iř í  Foltýn,  
Vladimír Kotulán, Václav Koudelka, Miroslav  Svoboda a  Radek Mikulka –  hodnoti la 
j iž  třetím rokem fotografickou soutěž občanského sdružení Drnka.  Téma té letošní 
byly zahrady a sady v  mikroregionu Drahanská vrchovina.  Pět set  třemi snímky do 
ní přispělo čtyřicet dva regionálních fotografů a fotografek.  
 
Fotografování sadů a zahrad má své nezaměnitelné kouzlo jak pro amatérské, tak 
profesionální umělecké fotografy.  V našem regionu připomeňme alespoň cyklus „Ze 
starých zahrad“ rousínovského fotografa Tomislava Pivečky.  Dnes dochází k 
výrazným změnám jej ich funkcí .  Z užitkových zahrad se stávaj í  zahrady okrasné 
a rekreační.  Zeleninu a ovoce s třídaj í  golfově střižené trávníky s  bazény. 
Účastníkům soutěže se tak podaři lo vytvořit  nejen esteticky působivé snímky, ale 
mnohdy i  jedinečný historický dokument.  
 
Jak konstatoval předseda poroty Jiř í  Foltýn:  „mezi snímky v  soutěži  převážil i  mezi  
fotografy  všeobecně obl íbené motivy –  např.  květiny,  dozrávající  ovoce, hmyz, 
stromy“ .  Z  nich porotc i  vytvoři l i  šest  soutěžních kategori í ,  ve kterých bylo uděleno 
celkem devět cen. Vítězi  tř í  nejvíce zastoupených kategori í  se  stal i :  „Makro“ –  
Zdeněk Raška, „Zát iš í“  –  Milan Kusala,  oba z Vyškova, „Zvířata v Zahradě“ –  Ji ř í  
Bartl  z Rousínova.  
 
Pavel Klvač  a Muzeum Vyškovska, př íspěvková organizace  

 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  
 
 

 


