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Jde to i jinak!
amatérská filmová soutěž na téma rizikového chování
Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol

Podzimní ŠKOLA Zdravých měst, 9.-11. 11.2022, JIHLAVA
Petr Šula, 1. místostarosta MČ Praha 12

Představení akce Antifetfest
•

V roce 2007 vymyslela a uspořádala městská část Praha 12 amatérskou filmovou
soutěž AntifetFest

•

Soutěž byla kladně přijata a proto byla od roku 2008 pořádána ve spolupráci s hl.
m. Prahou a MČ Praha 1 – 22 na celopražské úrovni, od roku 2018 ve spolupráci s
Národní sítí Zdravých měst nabyla charakter celorepublikové soutěže.

•

Do soutěže lze přihlásit snímek s tématikou prevence rizikového chování (např.
závislosti, šikana, rasismus, domácí násilí apod.) v maximální délce 10 minut. Toto
zaměření je unikátní v rámci amatérských filmových soutěží, s vysokým
potenciálem možného následného využití natočených snímků v preventivních
programech.

•

Soutěž je určena pro jednotlivce či skupinu o počtu maximálně pěti soutěžících,
kteří jsou rozděleni do dvou kategorií – věková kategorie žáků druhého stupně
základních škol a věková kategorie studentů středních škol (zapojit se mohou též
zařízení pracující s dětmi a mládeží)

Antifetfest - pravidla
•

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová
závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.
– natočený videokamerou, digitálním fotoaparátem apod. na nosičích CD nebo DVD
– v celkové délce max 15 minut
– formát MPEG-2, VOB nebo AVI

•

Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou
kategoriích:
– věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých
gymnázií
– věková kategorie studenti středních a odborných učilišť

•

Soutěžte se mohou zúčastnit i jednotlivci a kolektivy z nízkoprahových zařízení,
zájmových klubů a podobně. Jejich zařazení do soutěžní kategorie musí odpovídat
věků tvůrců.

Antifetfest – systém soutěže
1. kolo – krajské
Obvodní kola organizují obce, města, městské části statutárních měst, městské části
hl. m. Prahy. Hodnotí předložené soutěžní snímky a vítězný snímek z každé kategorie
vyšlou do krajského kola.

2. kolo – krajské
Krajská kola organizují vybrané spolupracující územně samosprávné celky či jejich
sdružení z území příslušného kraje, porota hodnotí všechny vítězné snímky z
obvodních kol a vítězný snímek z každé kategorie vyšle do celorepublikového finále.
3. kolo – celorepublikové
Celorepublikové kolo organizuje ve spolupráci s vyhlašovatelem, dle projeveného
zájmu, vyhlašovatelem vybrané město či obec; popř. sám vyhlašovatel. Porota
celorepublikového kola hodnotí všechny vítězné snímky z krajských kol a v každé
kategorii vyhlásí vítěze, druhé a třetí místo.

Cena diváků – internetové hlasování o nejoblíbenější film ze všech soutěžních snímků

Antifetfest - harmonogram
prosinec – vyhlášení soutěže
31. březen – odevzdání soutěžních snímků do obvodních kol
duben – obvodní kola
květen – červen – internetové hlasování o Cenu diváků
červen – krajská kola
říjen – celorepublikové kolo

Antifetfest – organizace
celorepublikového kola
Podmínky:

•
•

kino s technikou na promítání s kapacitou minimálně 150 míst (v úsporné
variantě 100 míst)
možnost levného ubytování pro soutěžící a jejich doprovod v minimální kapacitě
40 lůžek

Ve spolupráci s vyhlašovatelem MČ Praha 12:

•
•
•

zorganizování poroty pro snímky celostátního kola a jejich vyhodnocení
spolupodílení se na cenách pro vítěze, občerstvení, kulturním programu
představení a propagace hostitelského města, obce

Antifetfest - nabídka pro partnery
•

Logo na veškerých propagačních materiálech (letáky, pozvánky)

•

logo na www stránkách Antifetfestu

•

bannery a loga při slavnostním promítání a vyhlašování vítězů

•

možnost přiložení propagačních materiálů sponzorů do dárkových tašek
soutěžících (tašku obdrží všichni soutěžící)

•

další možnosti dle vzájemné dohody

Antifetfest - fotogalerie

Antifetfest
Více informací o Antifetfestu naleznete na www.antifetfest.cz a na stránkách
www.facebook.com, skupina antifetfest
Kontaktní informace:
Marie Vašáková
protidrogová koordinátorka
Městská část Praha 12
odbor sociálních věcí
Generála Šišky 6, 143 00, Praha 12 – Modřany
tel: +420 602 666 027
e-mail: vasakova.marie@praha12.cz

www.praha12.cz

Ing. Denisa Vildmanová
referentka MA21
Městská část Praha 12
odbor komunikace s veřejností a médii
Generála Šišky 6, 143 00, Praha 12 – Modřany
tel: +420 773 738 837
e-mail: vildmanova.denisa@praha12.cz

