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Jde to i jinak!



Představení soutěže Antifetfest

• V roce 2007 vymyslela a uspořádala Městská část
Praha 12 amatérskou filmovou soutěž Antifetfest

• Od roku 2008 je pořádána na celopražské úrovni

• V roce 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za
hranice hlavního města a Antifetfest tak získal
celorepublikový charakter

• Rok 2019 – 1. ročník celorepublikového kola v Lomnici
nad Popelkou



Soutěž je vyhlášena v prosinci pro jednotlivce
nebo skupinu max. 5 tvůrců ve dvou
kategoriích:

• žáci II. stupně základních škol a studenti
nižších ročníků gymnázií

• studenti středních škol a odborných učilišť



Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového
chování - drogová závislost, šikana, rasizmus,
homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu

potravy, domácí násilí atd.

• délka max. 10 minut
• film, animace, dokument, apod.
• kamera, fotoaparát, mobil, PC …

Snímky hodnotí odborná porota – odborníci (SVP, PPP,
PČR, psycholog, filmaři), zástupci organizátorů,
partneři (Linka Bezpečí, Výbor dobré vůle-Nadace Olgy
Havlové)



Význam soutěže

Společná aktivita – zapojení žáků, pedagogů, rodičů

Aktivní trávení volného času

Zamyšlení nad tématem

Zamyšlení nad formou zpracování a vyjádřením tématu

Tvůrčí úsilí – chuť k realizaci

Vlastní pohled na problematiku rizikového chování

Zdravá soutěživost

Propagace školy

Propagace obce

Propagace kraje

Možnost využití snímků v programech primární prevence



Harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže v prosinci

Obvodní kola – v Praze duben

Krajská kola – květen celopražské finále

Celorepublikové kolo – vítězové krajských kol



1. Ročník celorepublikového kola 
Lomnice nad Popelkou 16. – 17.10.2018

• Lomnice nad Popelkou - město kultury, sportu a příjemného
místa pro život, 6.000 obyvatel, rozprostírá se na pomezí
Českého ráje a Krkonoš

• Místní kino se po loňské celkové rekonstrukci může pyšnit
titulem „Nejmodernější kino v České republice“, díky instalaci
RGB laserového projektoru 4K, zvuk Dolby Atmos, kapacita 113
míst

• Interiér kina s motivy z animovaného filmu Alois Nebel (2011),
natočeného podle komiksové trilogie místního rodáka,
spisovatele Jaroslava Rudiše a výtvarníka Jaromíra 99

• Dostatečná ubytovací kapacita pro účastníky

• Odhodlání, nadšení, vstřícnost, profesionalita



16. říjen - neformální setkání

příjezd účastníků 

prezentace účastníků v kině

prohlídka kina

prohlídka lomnického zámku 
- kulturní program
- raut
- volná zábava



17. říjen – slavnostní vyhlášení 1. ročníku

Přítomnost hostů, porotců, partnerů

Český lev

Promítání finálových snímků
5 kategorie ZŠ
3 kategorie SŠ

Vyhlášení vítězů a předání cen



























Kontakty

www.antifetfest.cz
https://www.facebook.com/antifetfest/

Marie Vašáková
Protidrogový koordinátor MČ Praha 12
tel.: +420 244 028 332
vasakova.marie@praha12.cz

Ing. Jiří Hladovec
Koordinátor místní Agendy 21
tel.: +420 244 028 213
hladovec.jiri@praha12.cz

mailto:vasakova.marie@praha12.cz
http://2019.antifetfest.cz/


Děkuji za pozornost

Lukáš Mejsnar
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12

mejsnar.lukas@praha12.cz
+420 606 063 106

A kdo do toho půjde s námi v roce 2020?

mailto:mejsnar.lukas@praha12.cz

