
ZLATÉ SLUNCE 2017 / DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
Letos jsme se přihlásili našim filmem Jak běží čas…. 

Jsme jako vždy velmi netypičtí neb porušujeme i jednotlivé žánry. 
 

UVIDÍME – NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!!!!! 
 
 

 
 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS) je vyvrcholením dění 
v oboru školního filmu v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání 
umělecké úrovně filmů v celé ČR.  
Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných 
médiích. 
 
Soutěžní kategorie: 
a) dokumenty, reportáže a publicistika, 
b) hrané snímky, 
c) animované snímky, 
d) experimentální snímky a videoklipy. 
 
Věkové kategorie:  

A – tvorba dětí a žáků do 15 let,  
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let a handicapovaných autorů (H) 

 
II. I. ORGANIZACE A PRŮBĚH 

 
Zemská kola 
Propozice zemských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné 
autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí 
soutěže. 



Pořadatelé zemských kol jsou povinni po ukončení zemských kol soutěže na místě (nebo 
elektronicky) předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály: 
a) protokol zemského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři, 
b) všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě 

a doporučených čestných uznání v jednotlivých kategoriích,  
c) kompletně vyplněné průvodní listy jednotlivých soutěžních snímků (pořadatelé zemských kol si 

pro vlastní potřebu průvodní listy zkopírují). 
Po uzávěrce zemské soutěže je zemský pořadatel povinný dodat elektronicky celostátnímu 
pořadateli seznam všech přihlášených filmů. 
Pořadatel zemské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto 
případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do zemské soutěže rozhoduje autor. 
Pořadatelé zemských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění 
celostátních propozic mimo uzávěrky zemské soutěže a technických podmínek pro nosiče. 
Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskutečněna, je 8. 4. 2017 
Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídají pořadatelé zemských kol. 
 
Republikové kolo 
14. ročník soutěže ZLATÉ SLUNCE se koná 8.–9. 6. 2017 v Blansku. Celostátní kolo umožňuje 
projekci snímků v celkové délce cca 300 minut. Porota CSNFT-ZS zhlédne snímky postupující do 
předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze www.filmdat.cz. Ohodnotí je ve stupnici od 1 do 10 
bodů a tímto rozhodne, které snímky budou soutěžit ve finále CSNFT Zlaté Slunce 2017.  
Bodové hodnocení provedou porotci prostřednictvím nadnárodní databáze Filmdat www.filmdat.cz do 
15. 4. 2017. Následně se celostátní porota sejde 19. 4. 2017 (středa) a rozhodne dle platných 
bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru 
informování písemně nebo prostřednictvím Filmdatu do 28. 4. 2017. 
Z ekonomických a technických důvodů se udělené ceny na CSNFT ZS nebudou distribuovat poštou. 
Autoři si je můžou vyzvednout osobně na půdě NIPOS-ARTAMA Praha 
 
Z dostupných soutěžních materiálů volně vybrala:  
Jana Hnilicová 
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