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05 |	35 |	A	|	Kelímkové	šílenství
Markéta	Meluzínová |	Brno	|	col	|	4:05 |	13	let

Tento film	je	o	dívce,	která	má	brigádu	o	letních	prázdninách	a	nechová	se	příliš	mile,	až	to	dojde	k	tomu	
že…

06	|	12 |	A	|	Vycpaná	duše
Jan	Karel	Pavlík |	Praha	|	col	|	11:38	|	14 let

Krátký	film	o	touze	po	vysvobození	a	o	hledání	úlomků	jedné	duše,	která	se	rozdělila	do	různých	podob a	
forem.

07	|	32	|	B	|	O	Topinkové	chaloupce
Kristýna	Tlapáková	a	Jaroslav	Zelenka	|	Brno|	col	|	1:06	|	19,	24let

Promo	video	k	divadelnímu	představení	těch	nejmenších	z hereckého - filmového	tábora	v	Růžené.

08	|	27	|	B	|	Na	první	pohled
Pavlína	Taubingerová |	Brno|	col |	2:08 |19	let

Co	se	může	stát?

09	|	28 |	A	|	Polibek
Richard	Uhlíř|	Blansko |	col	|	2:	16 |	10 let

O	prvním	polibku.

10	|	02	|	A |	Different
Dominik	György |	Velký	Krtíš	|	čb	|	4:08 |	16 let

Je	to	umelecký	film	o	každodennom	skrývaní	sa	odlišných	ľudí	pred	okolitým	svetom,	ktorý	žijú	medzi	
nami,	a	aj	napriek	tomu	že	sú	odlišný	ich	musíme	rešpektovať.	Príbeh	zachytáva	skupinku	homosexuálov	
v	imaginárnom	bare,	na	mieste	kde	sa	môžu	medzi	sebou	jeden	druhému	odhaliť	svoje	tajomstvo,	teda	
orientáciu.	Atmosféra	v	bare	 je	 uvoľnená	a	 spontánna,	 kým	okolo	baru	neprejde	 mladý	chlapec,	 ktorý	
túto	atmosféru	naruší.	Váha,	či	vstúpi	do	baru,	pretože	je	ešte	mladý	a	má	ešte	čas	si	rozmyslieť	na	ktorú	
stranu	sa	podá.

Mimosoutěžní	projekce	14:00	- 14:55

01	|	38	|	MS	|	Nepochopená
Martin		Štúber	|	col	|	47:00	|	18 let

02	|	33	|	MS	|	Bezúčelná	procházka	- Klodnerová
Alexandra	Klodnerová	|	col |	4:52	|16	let

03	|	34	|	MS	|	Bezúčelná	procházka	- Kučerová
Anna	Kučerová|	čb	| 1:52	|	14 let

04	|	41 |	MS	|	Dost	dobrý	číslo
Kateřina	Taubingerová	| col | 1:16 |	22	let

MALÝ	FILMOVÝ	FESTIVAL	MLADÉ	TVORBY
9.	ROČNÍK SOUTĚŽE	KRÁTKÉHO	HRANÉHO	FILMU

Festival	probíhá	za	finanční	podpory	MK	ČR	a	statutárního	města	Brna

16.	10.	2014 v 9:00	hodin,	Středisko	volného	času	Labyrint,	Švermova	19,	Brno

Kategorie:

A	|	Děti	do	16	let
B	|	Mládež	do	20	let
C	|	Dospělí	s	dětmi

Program:

09:00 - 09:30 Zahájení soutěže
09:30 - 10:45 I. blok soutěžní projekce
10:45 - 10:55 Přestávka
10:55 - 12:00 II. blok soutěžní projekce
12:00 - 12:10 Přestávka
12:10 - 13:05 III. blok soutěžní projekce
13:05 - 14:00 Přestávka na oběd
14:00 - 14:55 Mimosoutěžní projekce
14:55 - 16:00 Rozbor soutěžních filmů s porotou
16:00 - 17:00 Vyhlášení výsledků 9. ročníku a předání cen přítomným autorům

I.	blok	9:30 - 10:45

01	|	06 | C |	Láska	na	kolečkách

Petra	Konečná,	Marek	Petřík	a	kolektiv |	Němčice	nad	Hanou |	col	|	15:08 |	23,	29let

Černobílý	film	o	lásce.

02	|	13 |	C	|	Za	branou

Anita	Baselová,	Daniel	Kupsa |	Lanškroun |	col	|	14:52 |	20,	21

Příběh o lásce, přátelství, touze po svobodě a o tom, že všechno vždy není tak, jak se na první pohled zdá.
Film vypráví příběh dětí z dětského domova, které závidí lidem mimo areál domova jejich svobodu.
Rozhodnou se tedy napadnout vychovatele a uprchnout.

03	|	31 |	A |	Případ	detektiva	Čmuchala
Václav	Freml,	David	Holas,	Lukáš	Hrubý,	Jan	Ostřížek |	Brno |	col	|	5:15 | 14 let

Detektivní	příběh.	A	co	odpadky?

04	|	16 |	C |	Ztraceni	v	lese
Miroslav	Obrátil	- kolektiv	PT	- filmování	na	Lávce	2014 |	Brno |	col	|	3:20 |	X
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Cesta	zkratkou	domů	se	může	změnit	během	chvilky	v	horor.	Naštěstí	je	les	pod	kontrolou	dobrých	lidí.
05	|	23	|	A |	Přepadení
Matěj	Čipera |	col	|	10:12 |	15 let

Film	se	zabývá	problematikou	vztahů	v	rodině	a	následků,	které	z	toho	mohou	plynout.		Film	je	vytvořen	
skupinou	neslyšících	žáků,	je	opatřen	jen	titulky.

06	|	08	|	A |	Den	otevřených	dveří
Aleš	Vlastimil	Havelka	|	Blansko |	col	|	3:22 |	11 let

Netradiční	pohled	členů	filmového	kroužku	na	spolužáky	ze	školy	a	jejich	koníčky.

07 |	11 |	B |	Moderní	průvodce	starou	Prahou
Dominik	Vontor	|	Ostrava |	čb |	15:24 |	19	let

Nechte	 se	 netypicky	 provést	 průvodcem	 Alexem	 po	 městě,	 po	 lásce	 a	 po	 životě.	 Moderní	 vyznání	 na	
pozadí	staré	Prahy.

II.	blok	soutěžních	filmů	10:55	- 12:00

01 |	30	|	A |	Utíkej
Tomáš	Kučera,	Radoslav	Zaťko,	Jan	Procházka |	Brno |	col	|	3:15 |	16 let

Kuřáci?	Ne!

02 |	03	|	A |	Převlek
Lukáš	Hanák |	Kunovice |	col	|	5:48 |	13 let

Příběh	o	tom,	jak	nás	okolnosti	nutí	často	ztrácet	sami	sebe.

03 |	09 |	C |	Mrtvé	milenky	cit
Anita	Baselová,	Daniel	Kupsa |	Lanškroun |	col	|	9:00 |	20, 21 let

Příběh	volně	 inspirován	 dílem	Karla	Hynka	 Máchy,	Máj.	Každý	 lidský	 čin	se	 dočká	odplaty.	Ale	čí	 je	 to	
odplata	a	čí	je	vina?	Kde	končí	láska	a	kde	začíná	nenávist? Kde	končí	dobro	a	začíná	zlo?

04 |	15 |	C |	Tam,	kde	to	všechno	končí
Kateřina	Němcová & FK	Lávka |	Brno |	col |	10:40 |	18 let

Každá	vzpomínka	se	ukládá	do	paměti	a	ovlivňuje	náš	další	život.	Všechno	má	svůj	význam	a	může	se	to	
zase	vrátit.

05 |	18 |	B	|	Dítě	otrokář
Kristýna	Tlapáková |	Ústí	nad	Labem |	col	| 1:32 | 19 let

Napadlo	Vás	někdy,	jaké	by	to	bylo	být	hračkou	malého	dítěte?

06 |	29 |	A |	Jaro	v	Brně
Denis	Holík,	Lucie	Kubešová,	Michaela	Opatřilová,	Růžena	Zilayová |	Brno |	col	|	5:40 |	14 let

Když	se	dva	potkají…

07 |	05	|	B |	Hra
Martin	Štúber |	Heľpa |	col	|	1:35 |	18	let

Film	bol	vytvorený	v rámci	národného	projektu	KOMPRAX	a	neherci	sú	účastníci	projektu.

08 |	07	|	B	|	Dva	v	jednom
Šimon	Štefanides	|	Rychnov	nad	Kněžnou |	čb |	6:45 |	19 let

Na	mladou	ženu	a jejího	otce	dopadl	 smutek.	Její	manžel	ale	rodinnou	tragédii	nebere	 tak	úplně	vážně,	
a v trochu	nevhodnou	chvíli	se	nechává	unášet	na	vlnách	české	vynalézavosti.

09 |	24	|	A |	Robotka	Beri
Matyáš	Polák	|	Brno	|	col	|	1:25	|	15 let

Tam,	 kde	 zaznívá	 zpěv	 ptáčků,	 mísící	 se	 se	 skřípěním	 industrializovaného	 životaběhu	 se	 ve	 svém	
malebném	domku	probouzí	 robotka	Beri.	 Je	možná	 jiná,	než	se	na	první	pohled	zdá,	ale to	nemůže	nic	
změnit	na	tom,	že	je	to	milá	a	sympatická	bytost	obývající	tento	svět.

10 |	26	|	A	|	The	Walking	Ted
Patrik	Polák	|	Brno	|	col	|	2:20	|	13 let

The	Walking	Ted	je	filmek	který	připomíná	napadení	světa	virem	Z.	Jinak	řečeno	zombie	virem.	Bohužel	
přežilo	pouze	pár	přeživší.	Filmek	je	točený	v	post-apokalyptickém	prostředí.

11	|	10	|	B |	Jen	tvá
Dominik Kalivoda	|	Litomyšl	|	čb	|	7:18	|	17 let

Lásku	i	nenávist	lze	vyjádřit	beze	slov.

III.	blok	soutěžních	filmů	12:10	- 13:05

01 |	36	|	A	|	Brněnská	přehrada	v	ohrožení
Radek	Tomek,	Pavel	Vyvřík,	Marek	Hutira |	Brno	|	čb |	6:21	|	14 let

Jak	to	bylo	s Brněnskou	přehradou.

02 |	37 |	C	|	Závod
Pavlína	Taubingerová	a	kolektiv	Růžená	|	Brno	|	col	|	2:39 |	19 let

Herecká	a	filmová	škola	a	jejich	závod.

03 |	14	|	B	|	Když	vysvitne	slunce
Kateřina	Němcová|	Brno |	col	|	9:43	|	18 let

Na	každého	čeká	v	životě	něco	jiného.	Jak	se	s	tím	zvládne	poprat	malý	kluk?

04 |	21	|	B	|	1942
Martin	Mach	|	Praha	|	col |	1:21 |	20 let

Absurdity	války.




