
 
 

Objevte v sobě filmový talent a přihlaste krátkou videoukázku na 

MFF UK FilmFest 2012 – zbývá měsíc!  

(tisková zpráva) 
 
 

Praha 29.3. 2012 – Staňte se součástí vědecky nejvýkonnější instituce v České republice 

a vytvořte nebo vypátrejte ve svém archivu krátký snímek či ukázku s tématem z oblasti 

matematiky, fyziky či informatiky a získejte hodnotné ceny! Až do 29. dubna mohou 

zájemci bez rozdílu věku i pohlaví přihlašovat své vlastní krátké filmové výtvory a utkat 

se v soutěži o hodnotné ceny za více než čtvrt milionu korun! Fantazii se meze nekladou. 

Může se jednat o krátké videoukázky, například fyzikálního experimentu, počítačové 

animace nebo část netradiční hodiny fyziky či matematiky zachycené na kameru. 

 

První ročník MFF UK FilmFest 2012, který se koná v rámci velkolepých oslav 60 let 

MFFUK, se může hrdě chlubit velkými lákadly. Vedle hodnotných cen pro vítěze a jejich 

školy v podobě fotoaparátů, netbooků, superrychlých SSD disků, školních zájezdů za 30 tis. 

Kč nebo poukazy na nákup školních pomůcek či knih v hodnotě 80 tis. Kč, to je také 

ubytování zdarma pro mimopražské soutěžící a doprovodný hudební program v pražském 

klubu Rock Café.  Vyvrcholení celé soutěže proběhne 15. a 16. června 2012. V těchto dnech 

se budovy MFF UK v pražské Tróji promění ve festivalové centrum, ve kterém bude probíhat 

promítání finálových snímků, diskuze, relaxace ve volnočasové zóně. Celý festival slavnostně 



uzavře koncert studentských skupin, kapely Humbuk a sólového projektu bubeníka a 

producenta Thoma Heriana aka Drama Jacqua.  

 

Aktuální zprávou je také zkompletování programového výboru, který tvoří 27 českých 

významných osobností z oblasti matematiky, fyziky a informatiky.  

 

Nedávno se také dokončila videoznělka festivalu, kterou režíroval Radomír Šofr a střihač 

Petr Slavík – dvojice, která se podílela na úspěšné reality show z pražské ZOO Odhalení. 

„Jsme také pyšní na to, že se hudební složky spotu ujal čerstvý majitel zlatých sošek Anděl a 

nedávno nominovaný na nové hudební ceny Apollo Tomáš Dvořák alias Floex,“ prozrazuje 

hlavní organizátor Martin Vlach, který se mimochodem stal jedním z hlavním tvůrců nového 

původního seriálu Rande s Fyzikou pro Českou televizi. Festivalovou znělku si můžete 

prohlédnout na kanálu Youtube (http://www.youtube.com/mffukfilmfest) nebo zde.  

 

Informace o přihlášení filmů do soutěže:  

Přihlášení snímků probíhá pouze přes oficiální stránky festivalu a je zdarma. Do poloviny 

května 2012 vybere programový výbor 30 snímků, které se během dvoudenního festivalu 15. 

a 16. června 2012 budou promítat a „utkají“ se v těchto soutěžních kategoriích: Cena za 

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

cena a Cena čtenářů Technet.cz. Na festivalu nebudou chybět ani debaty s profesionálními 

filmovými tvůrci a večerní doprovodné hudební programy.  

 

Mediálním partnerem se stal Český rozhlas Leonardo (http://www.rozhlas.cz/leonardo) a 

Technet.cz (http://technet.idnes.cz) 

 

Vstup na soutěžní festival bude zdarma! 

Letáček k akci ke stažení zde. 

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

FilmFest. 

Celé znění podmínek nutné pro přihlášení naleznete zde.  

 

Pro bližší informace kontaktujte:  

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

rocky@rocky.cz  


