
Brněnský AntiOskar pošesté 
 
aneb festival krátkých zt řeštěných amatérských film ů, recesivní klání o 
moduritové sošky „oskar ů“. 
 
Centrum volného času Ulita Brno (od 1.1.2007 pobočka Lužánek-SVČ) pořádá již šestý ročník 
populární přehlídky ztřeštěných amatérských filmů. Recesivní přehlídka nabízí nekoukatelné filmy, 
které vznikly původně jen proto, aby se pobavili sami tvůrci. Společný mají pokus o zobrazení 
dramatického děje, tedy jednání postav v rolích.  
 
„Součástí přehlídky je „oceňování“ přihlášených filmů v kategoriích Nejulítlejší film, Nejvtipnější film, 
Nejlepší umělecký záměr a Cena diváka. Filmy vybírá „odporná“ porota složená ponejvíce ze studentů 
filmové vědy, filmových nadšenců a filmových kritiků. „Ocenění“ dostanou pozlacenou originální 
keramickou, ale většinou moduritovou sošku oskara“, uvedl za organizátory Heczko. Filmy jsou 
promítány pomocí dataprojektoru na velké plátno. 
 
Programu se účastní na 200 spokojených diváků, což způsobuje k prasknutí narvaný sál…Lidové 
vstupné činí 30 Kč.  
 
O tom, že se jedná o ojedinělou, recesní akci, jejímž cílem je se řádně pobavit, netřeba diskutovat… 
Akci moderuje dvojice hlasatelů, kteří vše berou naprosto „pseudointelektuálně“ vážně, což je 
v ostrém kontrastu s předváděnými filmy. 
 
HLEDÁME ZTŘEŠTĚNÉ AMATÉRSKÉ FILMY! 
 
Profil p řijímaných film ů: 
 

- filmy by měly obsahovat dramaturgii, děj a pokus o jednání v rolích 
- filmy by měly být šílené, tedy žádné artovky, i když i ty někdy nechtěně vyzní komicky… 
- stopáž nesmí p řesáhnout 15 minut, rad ěji mén ě…díla, která p řesáhnou časový limit 15 

min., nebudou vzata v potaz 
- film nesmí obsahovat pornografické scény a obsah směřující k potlačování práv a svobod 

menšin 
- kopie se nevracejí 
- k zaslanému filmu je t řeba vyplnit tzv. štítek – ke stažení na http://ulita.kohoutovice.cz  

nebo www.amatfilm.cz   
 
Jsou přijímány pouze filmy na optických médiích, případně v elektronické formě – flash disk (tedy NE 
VHS, Hi8 apod.) Média: DVD+-R/RW, DVD-RAM, CD-R, RW, VCD (avi, mpg, mov-exotické kodeky 
prosím s sebou). 
 
Termín :. 23. února 2007, uzávěrka na dodání „prací“ 16.2.2007. Vzhledem k velkému zájmu o 
přehlídku nebudou díla nedodaná v určeném termínu vzata v potaz (platí i pro notorické nestory 
přehlídky, kteří film stříhají v noci před festivalem a dodají jej až 5 minut před začátkem – tak to letos 
už nepůjde ☺) 
 
Místo konání:  Centrum volného času Ulita, Stamicova 7, Brno, 623 00, začátek v 18.00 hod. 
 
Filmy je možno zaslat poštou či se stavit osobně v pracovní dny na adrese: 
 
CVČ Ulita, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice 


