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2007 Soutěž na MČ Praha 12

2008 Celopražská soutěž 16 filmů

2009 Celopražská soutěž 52 filmů

2010 Celopražská soutěž 58 filmů

2011 Celopražská soutěž 60 filmů

2012 Celopražská soutěž 60 filmů

2013 Celopražská soutěž 53 filmů

Historie soutěže



AntiFetFest – fotogalerie 2013



q Soutěž v roce 2008 převzalo hl. m. Praha od městské části Praha 12, kde proběhl 
v roce 2007 první ročník.

q Soutěž je pořádaná ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22.

q Soutěží filmy s tématikou rizikového chování jsou vlastní autorská díla dětí 
a mládeže.

q Zaměření na různé formy rizikového chování je v rámci amatérských filmových 
soutěží unikátní a má tak vysoký potenciál možného následného využití 
natočených snímků v preventivních programech.

q Filmy jsou délkou omezené na 15 minut.

Představení soutěže
AntiFetFest



Význam soutěže
q Společná aktivita – zapojení žáků, pedagogů, rodičů
q Aktivní trávení volného času
q Zamyšlení nad tématem
q Zamyšlení nad formou zpracování a vyjádřením tématu
q Tvůrčí úsilí – chuť k realizaci
q Vlastní pohled na problematiku rizikového chování
q Zdravá soutěživost
q Propagace školy
q Propagace městské části
q Propagace hlavního města Prahy 
q Možnost využití snímků v programech primární prevence



FESTIVAL AMATÉRSKÝCH FILMŮ 
pro školy, školská zařízení 

a nízkoprahové kluby

Vyhlášení AFF 2014
VII. ročník 
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q Pořadatelem soutěže je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi

q Soutěž bude probíhat od listopadu 2013 do června 2014

q Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, 
kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd. na nosičích CD nebo 
DVD v celkové délce maximálně patnáct minut

q Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce 
nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích:

v věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých 
gymnázií

v věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť

q Technické požadavky a další podrobné informace budou zveřejněny na internetových 
stránkách úřadů a AFF

AntiFetFest 2014 - pravidla



AntiFetFest 2014 - Harmonogram

Plakát – vyhlášení soutěže 19. 6. 2013

Vyhlášení AFF 2014 4. 11. 2013

Přijímání filmů na městských 
částech

28. 3. 2014

Soutěžní kola městských částí Duben 2014

Internetové hlasování Květen 2014

Celopražské kolo 18. 6. 2014







Více informací o AntiFetFestu naleznete na www.antifetfest.cz a na facebooku

Kontaktní osoba:
Mgr. Nina Janyšková
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Protidrogová koordinátorka HMP
Tel.: +420 23600 2831 
mob.:+420 603 560 862
e-mail: nina.janyskova@praha.eu
Kancelář č. 207
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Charvátova 145
110 00 Praha 1 
www.praha.eu
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