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Preambule
Antifetfest je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem
a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou
známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž
zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, kdy jsou
obvodní kola organizována jednotlivými městskými částmi a celopražské (krajské) kolo bylo
organizováno v letech 2009 až 2012 městskými částmi a v letech 2008, 2013 až 2018 hl.m. Prahou.
V roce 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR vyhlásila nultý
ročník celorepublikového kola, do soutěže se zapojily i soutěžní snímky z různých měst České
republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.
Soutěž je výjimečná svým námětem, prospěšností i možnostmi, v průběhu let se potvrdila síla jejího
působení, a proto všem obcím a krajům České republiky nabízíme možnost zapojit se. Tuto možnost
můžete nabídnout i vašim zahraničním partnerským městům a hranice Antifetfestu tak společně
můžeme posouvat dál.

Charakteristika festivalu
Festival je určen pro jednotlivce nebo skupinu maximálně pěti tvůrců, kterou do soutěže přihlašuje
škola, školské zařízení či nízkoprahový klub pro děti a mládež. Počet snímků za školu, školské zařízení
či nízkoprahový klub pro děti a mládež není omezen.
Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie:
- Žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií.
- Studenti středních škol a odborných učilišť.
Cílem soutěžících je vytvořit filmový snímek na téma prevence rizikového chování – např. závislosti,
xenofobie, domácího násilí, šikany, anorexie apod., přičemž maximální časová délka snímku je 10
minut s povinností dodržet technické parametry stanovené v pravidlech soutěže pro daný rok.

Přínos festivalu
Bezprostřední, základní a hlavní přínos:
- Je součástí primárně preventivních aktivit na škole.
- Vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.
- Učí zamyslet se nad tématem (nápad).
- Rozvíjí schopnost volit formu zpracování, vyjádření tématu.
- Nabádá k tvůrčímu úsilí, chuti realizovat.
- Umožňuje pocit seberealizace.
- Poskytuje zdravou soutěživost.
- Propaguje školská zařízení, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, také obec, město, kraj.
- Vytváří databázi filmů, z níž je možno čerpat při realizaci primárně preventivních aktivit.
Festival Antifetfest aneb Jde to i jinak! vede žáky základních škol a studenty gymnázií a odborných
učilišť ke schopnosti uvědomovat si problematiku rizikového chování a zamýšlet se nad ní. Učí je
hovořit o problémech, s nimiž se denně setkávají, uvědomovat si závažnost rizikového chování,
podporuje vzájemnou spolupráci žáků a studentů a vede k tomu, aby se zapojovali i ti, o které se
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většina dosud nezajímala. Podporuje a rozvíjí kreativitu, k níž patří i dovednost, jak zpracovat
aktuální téma (např. šikanu), jak toto téma sdělit veřejnosti, jakým způsobem sdělit svůj pohled na
problém i postoj k němu, jaká by měla být náprava, co je třeba konkrétně udělat. A také, jakým
způsobem sami žáci a studenti přispějí k řešení, ke zlepšení situace. V obci, kraji či regionu uspořádání
festivalu umožní propojit velké množství místních subjektů, organizací a cílových skupin: samosprávu,
školská zařízení, podnikatelské subjekty, žáky, rodiče, pedagogy atd.

Systém festivalu
Vyhlašovatelem celorepublikového kola soutěže Antifetfest je Městská část Praha 12. Územně
samosprávné celky či jejich sdružení (obce, města, statutární města, městské části a kraje) jsou
organizátory obvodních a krajských kol, případně celorepublikového kola.
Soutěž je na příslušné úrovni (obec, kraj) organizována prostřednictvím styčného pracovníka.
Vzhledem k zaměření soutěže na cílovou skupinu žáků a studentů základních a středních škol se
osvědčilo určit styčného pracovníka, který se školami již komunikuje a spolupracuje. Styčný pracovník
příslušné obce či kraje spolupracuje s určeným zástupcem vyhlašovatele soutěže.
1. kolo – obvodní:
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 kolo:
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 na
www.antifetfest.cz zajišťuje vyhlašovatel ve spolupráci s mediálním partnerem společností Anafra,
s.r.o.

Harmonogram festivalu:
Prosinec – vyhlášení soutěže.
Do 31. prosince – přihlášení obcí, měst, statutárních měst, městských částí statutárních měst,
městských částí hl.m. Prahy a krajů k organizaci obvodního kola a případnému zájmu o organizaci
krajského kola a celorepublikového kola.
Do konce března – odevzdání soutěžních snímků školskými zařízeními do obvodních kol.
Do 10. dubna – zaslání všech soutěžních snímků z obvodních kol vyhlašovateli.
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Do 15. dubna – výběr organizátorů krajských kol a celorepublikového kola následujícího ročníku
soutěže.
Duben – obvodní kola (města, obce, městské části statutárních měst), slavnostní promítání a
vyhlášení výsledků, odeslání vítězných snímků do krajské soutěže.
Květen – internetové hlasování pro kategorii Cena diváků.
Červen – krajská finále, slavnostní promítání a vyhlášení výsledků, odeslání vítězných snímků do
celorepublikového finále.
Září – celorepublikové finále, slavnostní promítání a vyhlášení výsledků.

Práva a povinnosti vyhlašovatele a organizátorů
Vyhlašovatelem celorepublikového kola je vždy Městská část Praha 12, která na úrovních obvodních,
krajských či celorepublikových kol bezplatně propůjčuje přihlášeným municipalitám „now how“ a
logo soutěže.
Vyhlašovatel vytváří databázi všech přihlášených snímků a zajišťuje jejich umístění na internetové
stránky antifetfestu za účelem internetového hlasování.
Vyhlašovatel vždy zajistí členy odborné poroty pro celorepublikové kolo.
Organizátoři obvodních kol jsou povinni vybrat v každé kategorii vítězný snímek a postoupit je do
krajského kola a dále zaslat všechny soutěžní snímky vyhlašovateli. V kompetenci organizátora
obvodního či krajského kola je sestavení poroty, která musí být nezávislá, počet jejích členů není
určen, přičemž člen poroty nesmí být v žádném vztahu směrem k soutěžícím a jejich snímkům.
Organizátoři krajského kola jsou povinni zrealizovat slavnostní promítání a vyhlášení vítězů v každé
kategorii a postoupit je do celorepublikového kola.
Organizátor celorepublikového kola je povinen zrealizovat slavnostní promítání a vyhlášení vítězů
celorepublikového kola. Organizátor celorepublikového kola je povinen zajistit prostory k promítání
(kinosál s kapacitou minimálně 150 míst), ozvučení, moderátora akce, občerstvení, ceny pro vítěze a
organizační zajištění účasti soutěžících a hostů.
Finanční prostředky na uspořádání obvodních, krajských či celorepublikového kola je organizátor
(příslušný územně samosprávný celek či jejich sdružení) povinen zajistit z vlastních zdrojů, případně
využít dotační a grantový systém, sponzory.

Propagace a medializace soutěže
Amatérský filmový festival Antifetfest informuje prostřednictvím vlastních internetových stránek
www.antifetfest.cz a stránek na sociální síti https://www.facebook.com/antifetfest/.
Propagace se uskutečňuje pomocí internetových stránek, místních novin, sociálních sítí apod. škol,
měst, obcí, krajů.

Nabídka pro partnery a sponzory festivalu
- Logo na www stránkách Antifetfestu.
- Bannery a loga při slavnostním promítání a vyhlašování vítězů obou kategorií obvodního kola.
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- Bannery a loga při slavnostním promítání a vyhlašování vítězů krajského kola.
- Bannery a loga při slavnostním promítání a vyhlašování vítězů celorepublikového kola.
- Pro každé kolo mohou být poskytnuty dárkové balíčky s propagačním materiálem sponzorů (balíčky
obdrží všichni soutěžící).
- Další možnosti dle vzájemné dohody.
Kontakt pro podrobnější informace:
Marie Vašáková
Protidrogová koordinátorka
ÚMČ Praha 12, odbor sociálních věcí
Čechtická758, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Modřany
tel.: 602 666 027
email: vasakova.marie@praha12.cz

Ing. Jiří Hladovec
koordinátor Agendy MA 21
ÚMČ Praha 12
Písková 830/25, 143 00 Praha 12 tel.: 244 028 213
e-mail: hladovec.jiri@praha12.cz
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