
 
 

MFF UK vyhlašuje 15. prosince filmovou soutěž pro mladé 

tvůrce. Vyvrcholení bude v červnu 2012. 
(tisková zpráva) 

 
 

Praha 5.12.2012 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá 

v rámci oslav 60. výročí vzniku první ročník soutěžního filmového festivalu pro mladé. 

Chce tak motivovat a vzbudit zájem studentů a studentek základních a středních škol o 

oblast matematiky, fyziky a informatiky (počítačové animace a grafiky). Přihlašování 

amatérských snímků, zabývající se právě těmito obory, začíná 15. prosince a vyvrcholí 

dvoudenním festivalem a vyhlášením nejlepších soutěžních filmů v polovině června 2012 

v Praze-Tróji.   

 

„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,“ vysvětluje důvod konání akce vedoucí organizačního týmu Martin 

Vlach. Od 15. prosince 2011 až do 29. dubna 2012 mohou studenti českých i slovenských 

základní a středních škol, amatérští i profesionální tvůrci zasílat své snímky do soutěže. 

Například záznam netradičního experimentu či jevu, hraného filmu nebo animovaného 

dokumentu. „Fantazii se meze nekladou. Kritériem je především originalita, nápaditost a 

správnost,“ dodává Vlach.  

 

Přihlášení snímků probíhá pouze přes oficiální stránky festivalu (http://filmfest.mff.cuni.cz) a 

je zdarma. Do poloviny května 2012 vybere programový výbor 30 snímků, které se během 

http://filmfest.mff.cuni.cz


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 a Divácká cena. Na festivalu nebudou chybět ani debaty s profesionálními 

filmovými tvůrci a večerní doprovodné hudební programy.  

 

Vstup na soutěžní festival bude zdarma.  

 

Více informací o akci naleznete na oficiálních stránkách festivalu (http://filmfest.mff.cuni.cz) 

a FB profilu MFF UK FilmFest (http://www.facebook.com/mffukfilmfest). 

Celé znění podmínek nutné pro přihlášení naleznete: http://filmfest.mff.cuni.cz/podminky-

prihlaseni.  

 

 

Pro bližší informace kontaktujte:  

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

rocky@rocky.cz  
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