
3-07 | 08 | B | Anna | Tomáš Mokroluský | Praha 5 | 0:11:04 | 19 let
Hraný film o vyrovnání se s dávným proviněním.

3-08 | 15 | B | Predtým, ako som ťa poznala | Kristián Ganobjak | Oravské Veselé | 0:15:08 | 20 let
Mladá Luisa dostane prácu, ktorá není ani zďaleka taká ľahká, jako sa zdá. Stará sa o Willa, 
ktorý je po autonehode. Po ich zoznámení a po chvíľach, keď im bolo spolu dobře, Will dostane 
horúčku, na ktorú zomrie. Luisa sa snaží zabudnúť a vrátiť sa do bežného života... Školské 
obrazové cvičenie natočené podľa adaptácie na predlohu knihy autorky Jojo Moyes.

MIMO SOUTĚŽ 12:56 - 13:00

MS-01 | 13 | B | Neslavný konec mistra Egga | Robert Škvařil | Veverské Knínice | 0:00:40 | 18 let
Strastiplná životní cesta jednoho obyčejného vejce.

MS-02 | 20 | C | Cesta Městem | Kolektiv žáků ZUŠ Frýdek-Místek | Frýdek
17 let
Co se stane, když se děti projdou městem se skicákem v ruce a popustí uzdu fantazii? Město 
ožije. Cesta městem představuje sestřih animací, jejichž inspirace vych
prostor města Frýdku-Místku.  Žáci je vytvořili pro projekt interaktivní mapy města, kterou je 
možné shlédnout na stránkách školy.
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MALÁ ŠESTNÁCTKA
MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL MLADÉ TVORBY

Čtvrtek 12. 10. 2017

Seminář; Workshop; Mimosoutěžní projekce
Adresa: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, Brno 

10:00 - 13:00 Filmový seminář Mgr. Milana Šebesty (animátora, výtvarníka, režiséra, 
pedagoga): Co inspirovalo a inspiruje studentský film?

13:00 - 18:00 Natáčení krátkého hraného filmu (rozdělení do skupin, vyhlášení povinné 
rekvizity a odchod do terénu)

19:00 - 19:20 Mimosoutěžní projekce filmů „G|DE|P|ROBOHA S|U“ Michala Orsavy“ a 
„SAMÁ KRÁVA SAMEJ VŮL“ Štěpána Etrycha a Katky Etrychové, 
představení projektu 48

19:30 - 20:00 Studentský film
20:00 - 22:00 Setkání autorů s organizátory

Projekce pro MŠ 
Adresa: Středisko volného času Labyrint, Švermova 19, Brno 

10:00 - 11:00 Projekce animovaných filmů pro mateřské ško
dílny při ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě a pohádek Jaroslava Nykla

Pátek 13. 10. 2017

Workshop; Projekce pro MŠ; Návštěva B16; Rozbor natočených filmů
Adresa: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, Brno 

09:00 - 12:00 Filmový workshop (dokončování filmů, střih, zvuk a odevzdání prací)
10:00 - 11:00 Projekce animovaných filmů pro mateřské školy z QQ klubu 

dílny při ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě a pohádek Jaroslava Nykla
13:00 - 17:00 Možnost návštěvy 58. ročníku B16

Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 533/6, 
18:00 - 20:00 Projekce filmů z filmového workshopu s

Projekce pro MŠ 
Adresa: Středisko volného času Labyrint, Švermova 19, Brno 

10:00 - 11:00 Projekce animovaných filmů pro mateřské školy z QQ klubu 
dílny při ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě a pohádek Jaroslava Nykla

Sobota 14. 10. 2017

Soutěž krátkého hraného filmu | MALÁ ŠESTNÁCTKA | 12. ročník
Adresa: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, Brno 

MALÁ ŠESTNÁCTKA
MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL MLADÉ TVORBY

Seminář; Workshop; Mimosoutěžní projekce
Adresa: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, Brno - Kohoutovice

Filmový seminář Mgr. Milana Šebesty (animátora, výtvarníka, režiséra, 
pedagoga): Co inspirovalo a inspiruje studentský film?
Natáčení krátkého hraného filmu (rozdělení do skupin, vyhlášení povinné 
rekvizity a odchod do terénu)
Mimosoutěžní projekce filmů „G|DE|P|ROBOHA S|U“ Michala Orsavy“ a 
„SAMÁ KRÁVA SAMEJ VŮL“ Štěpána Etrycha a Katky Etrychové, 
představení projektu 48 Hour Film Project Brno

organizátory

Adresa: Středisko volného času Labyrint, Švermova 19, Brno - Bohunice

Projekce animovaných filmů pro mateřské školy z QQ klubu - tvůrčí filmové 
dílny při ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě a pohádek Jaroslava Nykla

Workshop; Projekce pro MŠ; Návštěva B16; Rozbor natočených filmů
Adresa: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, Brno - Kohoutovice

Filmový workshop (dokončování filmů, střih, zvuk a odevzdání prací)
Projekce animovaných filmů pro mateřské školy z QQ klubu - tvůrčí filmové 

Eduarda Marhuly v Ostravě a pohádek Jaroslava Nykla
nost návštěvy 58. ročníku B16

Žerotínovo náměstí 533/6, Brno, http://www.brno16.cz
filmového workshopu s rozborem

Labyrint, Švermova 19, Brno - Bohunice

Projekce animovaných filmů pro mateřské školy z QQ klubu - tvůrčí filmové 
dílny při ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě a pohádek Jaroslava Nykla

ŠESTNÁCTKA | 12. ročník
Adresa: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, Brno - Kohoutovice



09:30 - 13:00 Zahájení, soutěžní projekce, mimosoutěžní projekce
14:30 - 16:00 Rozbor filmů s porotou
16:00 - 19:00 Vyhlášení výsledků, předání cen přítomným autorům a společné 

fotografování

12. ročník soutěže krátkého hraného filmu mladé tvorby
Sobota 14.10.2017, SVČ Legato, Stamicova 7, Brno - Kohoutovice

I. BLOK 09:45 - 10:53

1-01 | 10 | C | Přemysl Vrtulka:- Nikdy nelíbej, nikdy! | Daniel Kupsa | Rudoltice | 0:09:31 | 24 let
Loudil Kamil je padouch, který žije z polibků mladých slečen. Loví tak jejich duše a ukládá je do 
své sbírky. Přemysl Vrtulka je jediný, kdo mu v tom může zabránit. Na dobro zastavit ho může 
jedině polibkem na jeho ohyzdné rty. To, jak jistě chápete, se mu příčí, proto se při každé akci 
omezuje jen na polibek na tvář, který ho pouze na nějakou dobu oslabí.

1-02 | 09 | B | Void | Jan Rajmont | Praha 5 | 0:13:59 | 19 let
Atmosférický hraný film o touze po setkání se zesnulou dívkou.

1-03 | 27 | A | Transport krabice s kozlem | Aidan MacReady, Ondřej Vítek | Brno | 0:05:21 | 14, 16 
let
Lidé mají různé mazlíčky. A dokážou pro ně hodně obětovat.

1-04 | 06 | B | Hovorem ke zdi | Denis Kučera a Matyáš Polák | Spojovací 56 | 0:11:50 | 18, 18 let
Co se stane, když mladý, šikovný řemeslník dostane za úkol najít si práci?

1-05 | 03 | B | Ukradnutá | Karin Kissová | Košice, Slovensko | 0:03:37 | 17 let
Dia je dievča zo strednej školy, zamilovaná do svojho priateľa Michala. Vďaka nemu a ich 
odlišným povahám je však vystavená hraniciam dvoch svetov - dobra a zla. Zatiaľ čo v jej vnútri 
bojuje pocit straty a smútku proti výčitkám a citom k Michalovi, svet okolo nej pokračuje. Dia sa 
ocitá zmätená a vystrašená zoči-voči jej pravému "Ja". 

1-06 | 02 | A | Měnička | Jaroslava Jefimova | Praha 5 | 0:02:45 | 11 let
Někteří děti si už jako malé hrají na obchodníky. Postavy filmu se scházejí na výměnu věcí. 
Každý přinese svou věc, za kterou chce získat něco lepšího. Ale co když se někdo nechce se 
svým majetkem rozloučit?

1-07 | 01 | A | Stroj | Adam Böhm | Horní Domaslavice | 0:12:48 | 12 let
Film popisuje vznik nejsložitějšího systému na světě. Myslíte si, že jste v bezpečí? Lžete sami 
sobě! Sestrojil jsem entitu, která si o vás zjistí vše a pokud najde něco nekalého, počítejte s tím, 
že se u vás objevím…

1-08 | 22 | A | Pozor Láska! | Patrik Polák, Matyáš Polák, Denis Kučera | Brno - Nový Lískovec | 
0:02:53 | 16, 18, 18 let
Ve filmu potká muž ženu svých snu. A myslí si, že ji už neuvidí.

II. BLOK 11:00 - 11:42

2-01 | 29 | A | Supermarket | Tadeáš Topinka | Brno | 0:04:43 | 13 let
Práce prodavače v supermarketu je náročná.

2-02 | 24 | A | Aby tě čert vzal | Martin Opršal | Brno | 0:02:54 | 11 let
Taková malá divadelní pohádka.

2-03 | 12 | B | Chaša Mušaša | Robert Škvařil | Veverské Knínice | 0:09:57 | 18 let
Arabský šejk se jednoho dne rozhodne zbavit nepohodlného českého právníka. Tuto špinavou 
práci má za něj provést džin Španilláj Al-Jardi, který však spíše než právníka přivede do hrobu 
sebe.

2-04 | 17 | A | Zámecké tajemství | Michal Kubik | Olomučany | 0:06:07 | 14 let
Komedie o tom, co se možná stalo na blanenském zámku.

2-05 | 23 | A | Vetřelci v Prušánkách | Martin Karvaš | Brno - Jundrov | 0:00:32 | 7 let
Je mi 7 let a měl jsem nápad natočit první film! :-)

2-06 | 26 | A | Kloboučník v domě strašidel | Martin Opršal | Brno | 0:13:39 | 11 let
Jak to vypadá na schůzce kroužku animace?

III. BLOK 11:50 - 12:55

3-01 | 25 | A | Hanička | Karolina Kunová | Lelekovice | 0:04:53 | 15 let
Strach z teenagerů je jedna z fobií, s kterou se můžete setkat. Co všechno to může způsobit?

3-02 | 16 | B | Stalker | Kristián Ganobjak | Oravské Veselé | 0:10:54 | 20 let
Joy, namyslená autorka romantických románov je na vrchole svojej kariéry. A práve tomto 
okamihu vstúpi do jej života muž, ktorý jej pomože zmeniť sa a byť lepším človekom.

3-03 | 18 | A | Go and play | Robin Jarůšek | Blansko | 0:04:11 | 12 let
Všeho moc škodí ...

3-04 | 28 | A | Paní Čápová - mobil | Karolina Kunová | Lelekovice | 0:02:13 | 15 let
Neberte dětem mobil! Může se stát neštěstí.

3-05 | 05 | B | Stíny lesa | František Petrů | Jaroměřice nad Rokytnou | 0:05:25 | 18 let
Umělecký snímek Stíny lesa pojednává o lásce dvou mladých lidí, které kryje nádherný májový 
les ve svém stínu. Jejich vztah je však velice nestabilní a jeho osud směřuje k tragédii. Film 
mimo jiné vyobrazuje kontrast mezi lidskou nedokonalostí a dokonalou přírodou.

3-06 | 19 | B | Two sides | Valér Futej | Giraltovce | 0:06:25 | 19 let
Dievča vstupuje do svojho nového bytu. Krátke záblesky šťastia a spokojnosti sa striedajú s 
intenzívnymi pocitmi neistoty z nového prostredia. Film Two sides poukazuje na kontrastné 
pocity každého človeka. Tie pozitívne sa v okamihu „bijú“ s negatívnymi, negatívne s 
pozitívnymi. Ktorým z nich dovolíme, aby nás ovládli?




