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AntiFetfest AntiFETfest aneb jde to i jinak! je soutěžní festival

amatérských filmů pro školy, školská zařízení a

nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou

rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské

části Praha 12.

 Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter a hlavním

pořadatelem je hlavní město Praha ve spolupráci

s městskými částmi Praha 1 - 22.



 Soutěž probíhá od listopadu do června.

 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

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

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

- věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť



• Do celopražského finále postupují z městské části

vítězné snímky z obou věkových kategorií.

• V celopražském finále odborná porota vybere tři

nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají

věcné ceny.

• Kontaktními osobami pro soutěž jsou protidrogoví

koordinátoři jednotlivých městských částí.





AntiFetfest 2016

• Do soutěže bylo přihlášeno 49 filmů, na kterých se 

podílelo 188 žáků z pražských základních a středních 

škol ze sedmi městských částí. 

• Nejvíce filmů vzniklo v Městské části Praha 4, která do 

soutěže přihlásila 17 snímků. 

• Do celopražského finále postoupilo 7 filmů z kategorie 

základních škol a 4 filmy z kategorie středních škol. 

• Všechny filmy přihlášené do soutěže je možné 

zhlédnout na www.antifetfest.cz.



Finále soutěže

Kino Lucerna

14. 6. 2016

450 žáků ze základních a středních škol







VÝSLEDKY ANTIFETFESTU 

2015

Kategorie základních škol

Umístění
Název školy Název filmu

Jména členů realizačního 

týmu

1. místo Gymnázium Nad Kavalírkou Výjimečně…

Adam Poláček

Jiří Čeněk

2. místo ZŠ Ohradní Vidíte nám do hlavy

Dominika Částková

Denisa Burková

Aneta Vyskočilová

Karolína Junková

Lucie Miláčková

3. místo Dům dětí a mládeže Praha 6 To se mi nelíbí

Matěj Kučera

Patrik Vokoun

Lukáš Tuček

Ota Vítovec

Rudolf Preiss



Kategorie středních škol

Název školy Název filmu Jména členů realizačního týmu

1. místo Gymnázium Na Zatlance
Extáze na 

pyramidách

Lucie Týčová

2. místo Gymnázium Voděradská Ryan

Petra Vrkoslavová

Klára Štolfová

František Podborský

Vojtěch Zykán

Vojtěch Piruchta

3. místo Obchodní akademie Bubeneč Horší už to nebude

Daniel Vosecký

Robert Vachuda

Filip Honzátko

Pavel Puchmajer

Michal Neumann



Cena diváků v internetovém hlasování

Dům dětí a mládeže Praha 6 za film To se mi nelíbí

Matěj Kučera, Patrik Vokoun, Lukáš Tuček, Ota Vítovec, Rudolf Preiss

Zvláštní cena cena za  humor a kreativitu

Základní a mateřská škola Angel v Praze 12 za film NE… TOLIK

Jiří Hubner, Tadeáš Lacina, Marian Mikš, Lumír Buneš, Jan Balšán



Cena za nejlepší herecký výkon v hlavní roli

Jiří Kolář za film Výjimečně

Cena za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli

Kateřina Bímová, Školy Kavčí hory, za film Ztratit lásku

Cena za nejlepší scénář

Veronika Hamplová ze Základní a mateřské školy Chmelnice za film Očima obětí

Cena za nejlepší režii

Vojtěch Piruchta z Gymnázia Voděradská za film Ryan

Cena za nejlepší kameru

Gabriel Beneš ze Základní školy Klausova za film Kámošky

Zvláštní cena poroty

Matěj Mleziva a Marek Pichlík ze Základní a mateřské školy Na Beránku v Praze 

12 za Film o porotě    



Přijetí vítězů soutěže primátorkou hl. m. Prahy 

Adrianou Krnáčovou



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Mgr. Jana Havlíková,

krajská koordinátorka školské prevence

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP 

Tel.:  +420 23600 4168

E-mail: jana.havlikova@praha.eu


