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Česká příroda je plná zajímavých příběhů.
Není nutné za nimi putovat do nedotčených
koutů národních parků, mnohé z nich se
odehrávají přímo za našimi dveřmi. Na tuto
skutečnost poukazuje populárně naučný
projekt „Příběhy české přírody“ společnosti
Beleco, jehož cílem je představit nové vnímání vztahu člověka a krajiny a veřejnost
zapojit do poznávání přírody. V prostorách
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
nyní můžete zhlédnout výstavu fotografií,
která nabízí nevšední pohledy na českou
přírodu a krajinu prostřednictvím děl amatérských a profesionálních fotografů.
Výstava prostřednictvím osmi populárně
naučných příběhů představuje odhalení
změn, které v české přírodě v běhu času
a často zásluhou člověka nastaly. Hlavním
záměrem organizátorů výstavy je návštěvníky inspirovat k hledání a pozorování bohatství přírody všude kolem nás, i v našem
nejbližším okolí. Podstatná část výstavy
vzešla z nejlepších snímků letní foto a video
soutěže a z fotografických workshopů, pořádaných společností Beleco v průběhu le-

tošního jara a léta. Vítězné fotografie, které
na výstavě můžete vidět, vybírala odborná
porota z více než 600 soutěžních snímků.
Fotografové z různých koutů České republiky zasílali své příspěvky do tří kategorií,
jejichž tématy byly Příroda ve městě, Krajina zázraků a Příroda v akci. Absolutními
vítězi jednotlivých soutěžních kategorií se
stali Jan Veber se snímkem „Dva v jednom“,
Petr Orság s fotografií „Paprsky naděje“
a Rostislav Štefánek, autor snímků „Svačina“ a „Jarní romance“. Všechny oceněné
fotografie si můžete prohlédnout také na
webových stránkách Příběhy české přírody.
“Své” příběhy české přírody v Roztokách
představí i přední čeští fotografové Ondřej
Prosický a Pavel Radosta.
PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY jsou v Roztokách vystavovány od 15. října do 16. prosince 2015. Mezi další místa této putovní
výstavy bude patřit například Univerzitní
kampus Masarykovy Univerzity v Brně
či na jaře Botanická zahrada v Praze.

Projekt je realizován díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Více na www.beleco.cz/pribehyceskeprirody.
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Jan Veber - Dva v jednom, 1. místo v kategorii Příroda za dveřmi
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