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VÝsTAVA 38. ročníku FoTosouTěže TsTTT

11. 6. – 15. 7. 2016, reDuTA – PŘízeMí
VernIsÁž 11. 6. V 17 hoDIn

fotograﬁcká soutěž tsttt je letos již osmatřicet let důležitou součástí mezinárodního ekologického festivalu týká se to také tebe. spolu s o tři roky starší soutěží ﬁlmařů tvoří tradičně jádro celého festivalu.
do letošního ročníku fotosoutěže bylo zasláno 509 fotograﬁí od 55 autorů z České a slovenské republiky.
co do počtu fotograﬁí byl tento ročník rekordní a věříme, že bude tento zájem pokračovat i v dalších letech. Výraznou převahu zaznamenal tematický okruh a – chráněné prvky naší přírody, kam bylo přihlášeno
329 fotograﬁí. na základě soutěžního řádu se porota rozhodla udělit následující ceny s tím, že jedna třetí
cena z to b byla přeřazena do to a.

VYhoDnocení 38. ročníku FoTosouTěže TsTTT 2016
Předseda poroty:
členové poroty:

Tajemník poroty:

dr. peter áč – fotograf a spisovatel, bratislava
mga. marek malůšek – fotograf a pedagog, hluk
petr sikula – fotograf a výtvarník, ostrava
mgr. Janka masárová – metodička, trenčianske osvetové stredisko, trenčín
mgr.a. antonín mach – výtvarník, ředitel Klubu kultury uh. hradiště
ing. martin hutař – pro-bio šumperk
mgr. petr titz – fotograf a výtvarník, uh. hradiště
ing. Jan tluka – fotograf, výtvarník, trenčín
mgr. mga. petra baroňová, Klub kultury uh. hradiště

To A – chráněné prvky naší přírody (46 autorů / 329 fotograﬁí)
i. cena
ii. cena
iii. cena
iii. cena

sIkLIenkA radimír, Topoľčianky, (Vzdušný tanec – sojky)
VrBoVskÝ Viktor, opava
(Jaro v našich vodách – tření štik obecných i–iii, Krása podvodního lesa)
skŘIPskÝ Jiří, Trenčín (séria: trocha vody a mrazu v čistom prostredí)
LeTko Pavel, kroměříž
(pavoučí trofeje, Kobylka, levandulové bludiště, V prostoru, slunéčko asijské a bruslařka obecná)

To B – člověk a životní prostředí (31 autorů / 180 fotograﬁí)
i. cena
ii. cena

VAJs Vladimír, humenné (gazdov dvor i–iV)
VAJs Vladimír, humenné (Čističky vod)

zvláštní cena Pro-BIo Šumperk
LeTko Pavel, kroměříž („to je moje koryto“)
hlavní cena soutěže
sIkLIenkA radimír, Topoľčianky (za kolekci fotograﬁí)
na výstavu bylo vybráno 132 fotograﬁí.

Radimír Siklienka, Vzdušný tanec (sojky)

SEZNAM VYSTAVENÝCH FOTOGRAFIÍ TSTTT 2016
To A – chrÁněnÉ PrVkY nAŠí PŘíroDY
sIkLIenkA rADIMír, Topoľčianky / Vzdušný tanec (sojky), orliak morský, mačka divá, Vlci, súboj (myšiaky lesné), pohľad dravca (haja červená)
VrBoVskÝ VIkTor, opava / Jaro v našich vodách – tření štik obecných i–iii, Krása podvodního lesa
skŘIPskÝ JIŘí, Trenčín / séria: trocha vody a mrazu v čistom prostredí i–iV, séria: mágia objavená i, ii, Vi
LeTko PAVeL, kroměříž / pavoučí trofeje, Kobylka, levandulové bludiště, V prostoru, slunéčko asijské
a bruslařka obecná
kuBík MIchAL, chrudim / rosnička zelená, Kuňka obecná
GrossMAn MArTIn, uherské hradiště / cyklus ekvádor i: arassari mnohopruhý (pteroglossus pluricinctus), Volavka proměnlivá – (butorides striatus), ibis šedokřídlý – (theristicus melanopis); cyklus ekvádor ii:
Kolibříci: inka královský (coeligena torquata)
kuBIčInA LukÁŠ, Trenčín / laguna de alchichica, hierve el aqua, podzemné horizonty, Jaskynné perly
noVoTnÝ FrAnTIŠek, Vsetín / pole i, ii, iV
MoTAL rADosLAV, osvětimany / Čekání na soumrak, za letu, duchové jeskyně, Kolibřík, Výrečci „z pralesa“, skrytý, chvilka poetiky
ToMÁŠ PeTr, Lipník nad Bečvou / Kamzíci na tlsté – slovensko Velká, Velryba, hlad i
kočí JIŘí, Ústí nad orlicí / V růžové, orel bělohlavý
kosTkA AnTonín, Brumov-Bylnice / ráno u Vláry, torzo
rAnDÝsek BeDŘIch, Vsetín / Úsměv i–iV
FIALA MILAn, Praha / popelčina rozárka, přistání, furt ve střehu
PončoVÁ ALenA, ostrava / na vlně fantazie – hedvábný šátek, sova, Červ
sIchLeroVÁ eva, ořechov / siesta: Vážka
korBeLoVÁ Marie, kroměříž / Kulík říční, naši nejmenší – Králíček obecný
zÁhornAckÝ Ján, kroměříž / „mládež“ na farme, Výr veľký
PLAčkoVÁ roMAnA, hodonín / pestrokřídlec podražcový (zerynthia polyxena), očnatka červenohnědá
(sicus ferrugineus), Kudlanka nábožná (mantis religiosa)
ŠTeFÁnek rosTIsLAV, uh. hradiště / Žábronožka sněžní, štika z bukového lesíka ii, svačinka
ALBrechT JIŘí, Jičín / odlétají
GrAcA VLADIMír, uh. hradiště / norsko i–iii

VeresoVÁ JAnA, Trenčín / pod lupou i, ii
urBAn kAMILA, uh. hradiště / Voda v křivkách: průsmyk, Životodárná voda: hra na schovávanou,
V lomu: střemhlav do klasů
MADAJ DuŠAn, Prievidza / Čerešňa
MAcho JÁn, Prievidza / V opojení vôňou levandule, zbieram si sladký nektár, ranné perly
TIBenskÝ roMAn, Piešťany / cyklus okáň hruškový: húsenica, samček; cyklus motýle slovenska: hnedáčik osikový, perlovec červený
FrGAL kVěTosLAV, Přerov / cyklus: rybářka i, iii, V; cyklus: ledňáčci i

To B – čLoVěk A žIVoTní ProsTŘeDí
VAJs VLADIMír, humenné / gazdov dvor i–iV, Čističky i–iii,gazdova rodinka i–iV
LeTko PAVeL, kroměříž / to je moje koryto
MArko MILAn, Prievidza / Čierne na bielom: tu som kedysi býval ja!, symbióza
TIBenskÝ roMAn, Piešťany / Jar na podmalokarpatskej pahorkatine ii, iii, iV
MAruŠIncoVÁ AnnA, Trenčín / znečistený Váh, Čistíme a čistíme
PoLÁček JozeF, Trenčín / z cyklu tu bola farma i–iii
žŮrkoVÁ eLeonÓrA, Trenčín / V lese nevyrástlo ii, iii
MAcho JÁn, Prievidza / aj toto dýchame
kuBIčInA LukÁŠ, Trenčín / Čistá ako sklo
zÁhornAckÝ JÁn, kroměříž / cyklus: moravské polia i, brázdy 2, „Človek! spamataj sa!“
PILÁT MIrosLAV, kroměříž / podzámka i–ii
sLÁMoVÁ MAJDA, Brno / „děti z kazašského aktau pojaly skládku jako hřiště“ i–iii, trpělivá péče paní
Viktorie i
LonDA JoseF, Liptál / navždy spolu...
noVoTnÝ FrAnTIŠek, Vsetín / dusík pro půdu i–iii
ToMÁŠ PeTr, Lipník nad Bečvou / energie nebes i, ocelový kříž

Vladimír Vajs, Čističky Vod I

Jiří Skřipský, Mágia objavená

Alena Pončová, Na vlně fantazie – Pták

František Novotný, Dusík pro půdu II

Pavel Letko, Pavoučí trofeje

Radimír Siklienka, Střevíčník pantoflíček

Viktor Vrbovský, Krása podvodního lesa

pod z áštitou Mini ster st va životn í ho prostř edí a h ejtmana Zlí n s kého kr aje
P O Ř ADATEL

VYHL AŠOVATE L É

GENER ÁLNÍ
PAR TNER

PA R TN E Ř I

MEDIÁLNÍ PAR TNEŘI

V ydal Klu b ku ltury Uher ské Hr adiště pro potřebu me zi národn ího ekologického fest i valu
T ýk á se to také tebe 2016. Redakce: Mgr. MgA . Pe tr a Baroňová
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