
„Co mám na  mysli, znamená vlastně vítězný koneC ekologie, jako 
bylo konCem a vítězstvím humanismu, když černý otrok byl uznán 
člověkem a  pak občanem. v  právním i  morálním smyslu je to stej-
ný posun. příroda už není „Chráněna“, nýbrž uznána za  bytost 
nezávislou na  našem souhlasu, i  proti naší potřebě. vždyť byla  
na počátku zřízena týmž vesmírným právním aktem jako my. teprve 
tento pokrok v našem myšlení dá smysl této naší dějinné Chvíli.“
 ludvík vaCulík

TSTTT je TemaTický mezinárodní feSTival amaTérSkých filmů, je-
hož cílem je upozorňovaT veřejnoST na filmová díla, kTerá Se 
záSadně vyjadřují k ekologickým STránkám lidSké exiSTence  
v dnešním SvěTě. 
„Týká Se To Také Tebe“ je přehlídkou angažované filmové ekolo-
gické Tvorby auTorů, kTeří Svou práci podřizují nárokům vySo-
kých hodnoT, Svému Svědomí, rozumu a eSTeTickému cíTění.
neodděliTelnou SoučáSTí je doprovodný odborný a kulTurně 
SpolečenSký program - promíTání, přednášky, Semináře, beSedy,  
výSTavy, umělecké pořady, prezenTace, výleTy, akTiviTy pro děTi i 
doSpělé. 

 Účast v soutěžích

Do 42. ročníku TSTTT mohou filmy a viDea přihláSiT jeDnoT-
livci i kolekTivy – auToři, výrobci, majiTelé, DiSTribuToři. 
jSou akcepTovány Snímky STuDenTů uměleckých škol, vyjma  
abSolvenTSkých prací. víTány jSou obrazové záznamy, Doku-
menTy, akTualiTy DěTí Do 15 leT.

Snímky neSmí býT STarší Tří leT oD DaTa Dokončení. ÚčaST 
v jiných SouTěžích nevylučuje přihlášení filmů Do TSTTT.

přihláSiT lze Snímky všech žánrů – DokumenTární, publiciSTic-
ké, reporTážní, hrané, kreSlené, animované a jiné.

Snímky Se přihlašují na formuláři z aDreSy www.tsttt.cz. 
kažDý Snímek muSí býT přihlášen SamoSTaTně. víTány jSou 
foTografie a propagační maTeriály pro přípaDné použiTí  
v kaTalogu filmů.

všechny Snímky muSí projíT výběrem přeD poroTou, kTerá  
Do promíTání zařaDí pouze Ty, jež oDpovíDají STaTuTu TSTTT  
a Splňují požaDavky umělecké a oDborné kvaliTy.

kažDý přijaTý Snímek opravňuje přihlašovaTele k ÚčaSTi 
jeDné oSoby na náklaDy pořaDaTele, kTerý hraDí ve Dnech  
9.–11. června 2017: ubyTování v určeném zařízení, STravování  
po Dobu konání SouTěže, ceSTovné ve výši hromaDného Do-
pravního proSTřeDku.

oSTaTní ÚčaSTníci Si pobyT hraDí Sami.

oceněné filmy zůSTávají ve viDeoTéce feSTivalu. pro Další 
využiTí Si vyhrazuje pořaDaTel právo zhoTovení kopií vy-
braných Snímků. buDou SloužiT výhraDně pro nekomerč-
ní DiSTribuci. zaSláním přihlášky filmu Dává přihlašovaTel  
za majiTele SouhlaS S poDmínkami TohoTo STaTuTu SouTěže.

 KontaKt, informace

mgr. arT jan maděrič
klub kulTury, hradební 1198, 
686 60 uherSké hradišTě
Tel.+420 572 430 422
e-mail: maderic@kkuh.cz

www.tsttt.cz
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42. RoČníK MEZInÁRoDní 
fILMovÉ SoUTĚžE

TÝKÁ SE To TAKÉ TEBE

Amatérská filmová soutěž o přírodě, zachování 
jejích hodnot a rozmanitosti, 

o péči a ochraně životního prostředí  

ZÁŠTITA
 miniSTerSTvo živoTního proSTředí

 hodnocení a ceny

amaTérSké SouTěžní filmy hodnoTí poroTa 
jmenovaná pořadaTelem.

budou  uděleny:
 

 termíny

zaslání přihlášeK i snímKů do 15. 5. 2017
oznámení přihlašovatelům o výběru filmů do 26.5.2017
zaslání přihlášeK K ubytování do 2. 6. 2017
neoceněné filmy budou vráceny na žádoST přihlašovaTele   
do jednoho měSíce po Skončení TSTTTT

 technické podmínky

obrazový záznam ve formáTu mpeg-4/h.264 pořízený na 
DoSTupných zařízeních – např. kamerách, DigiTálních 
foToaparáTech, ipaDech, iphonech - zašleTe na DaTovém noSiči 
na aDreSu pořaDaTele.

Do SouTěže lze přihláSiT filmy a viDea na noSičích DvD (DvD 
viDeo), blu-ray (mpeg2, avchD). jiné nebuDou akcepTovány.

filmy lze Také zaSlaT elekTronicky Službou pro SDílení DaT na 
uveDenou konTakTní aDreSu.

Doporučuje Se Délka Snímků Do 30 minuT.

noSiče i přebaly muSí býT označeny názvem Snímku a aDreSou 
přihlašovaTele.

kažDý Snímek přihlášený Do SouTěže muSí býT na SamoSTaTném 
noSiči. SoučáSTí Snímků v jiných než čeSkém a SlovenSkém 
jazyce muSí býT komenTářová liSTina. akcepTována je 
angličTina, němčina, francouzšTina, iTalšTina a španělšTina. 
SoučáSTí filmu muSí býT jeho kráTká anoTace – viz přihláška. 
neDoDržení TěchTo poDmínek znamená vyřazení filmů  
ze SouTěže.

velKá cena Josefa velKa – bronzová plastiKa a 25.000 Kč
porota může případně cenu rozdělit.

cena heJtmana zlínsKého KraJe
cena odborového svazu Kulturních zařízení

může být udělena zvláštní cena poroty

PARTnEŘI

oRGAnIZÁToR

 

Ministerstvo životního prostředí


