
 
 

První ročník dvoudenního soutěžního festivalu MFFUK FilmFest 

2012 se koná 15. a 16. června. Odborná porota už vybrala 70 

nejlepších snímků z oblasti matematiky, fyziky a informatiky  

(tisková zpráva) 
 
 

Praha 21.5. 2012 – První ročník festivalu s tématikou matematiky, fyziky, informatiky a 

počítačové grafiky se blíží do svého finále. Odborná porota, sestavená z 27 významných 

osobností, již vybrala více než 70 snímků, které se utkají v soutěži 15. a 16. června 

v pražské Tróji o ceny za více jak čtvrt milionu korun.  

 

Během dvoudenního soutěžního festivalu, který se koná v rámci oslav 60 let MFFUK ve 

dnech 15. a 16. června, se budou v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze-

Troji promítat od pátečního poledne soutěžní snímky, které mohli zájemci přihlašovat až do 4. 

května. Hlavními tématy snímků je matematika, fyzika a počítačová grafika. Všech 70 

krátkých filmů, které vybrala odborná porota, se budou ucházet o ceny v kategoriích: Cena za 

nejlepší snímek, Cena za autorský přínos, Instituční cena, Cena pro mladé vědátory, Divácká 

cena a Cena čtenářů Technet.cz. Hlasující diváci, kteří vyberou nejlepší film, získají hodnotné 

ceny.  



„Soutěžním festivalem chceme podpořit nejen amatérskou produkci krátkých filmů 

v oblastech matematiky, fyziky či počítačové animace, ale hlavně ukázat, že věda dokáže být i 

zajímavá a zábavná,“ říká hlavní organizátor festivalu Martin Vlach 

Kromě promítání soutěžních snímků se návštěvníci mohou i na veřejné debaty se známými 

osobnostmi, které mají s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy blízký vztah. 

Letošní pozvání přijali Jeho Excelence biskup František Radkovský, někdejší ředitel 

Národní Galerie v Praze prof. Milan Knížák , filmový a divadelní herec Martin Myši čka, 

režisér a dokumentarista Radomír Šofr, šéfredaktor Českého rozhlasu Leonardu Luboš 

Veverka a řada dalších.  

 

Celý festival se pak v sobotu slavnostně uzavře vyhlášením výsledků soutěže kolem 16. 

hodiny v sobotu 16. června a večerní hudební doprovodný program v pražském klubu Rock 

Café, na kterém vystoupí sólový dnb projekt bubeníka Thoma Heriana aka Drama Jacqua, 

„heavy-mental-country“ skupina Humbuk , Prof. Band a pěvecký sbor z Gymnázia Na 

Vítězné pláni (GVP) a vybrané studentské kapely ze škol, které se účastnily filmové soutěže. 

 

Vstup na festival je ZDARMA . 

Vstupenky na hudební doprovodný program zakoupíte v předprodeji v Rock Café za 39,- či 

na místě v den konání za 59,-.  

 

Videoznělku k festivalu, jejíž hudbu složil držitel zlatých Andělů Tomáš Dvořák aka Floex, si 

prohlédněte zde.  

 

Letáček k akci ke stažení zde. 

Více informací o akci naleznete na oficiálních stránkách festivalu a FB profilu MFF UK 

FilmFest. 

 

Pro bližší informace kontaktujte:  

PR Management: Rocky Production - Veronika Vlachová, tel.: +420 775 977 866, 

rocky@rocky.cz  


