
 
VIDEOCULTURE FEST 2011 

PROGRAM: 
 

15:05 Zahájení 
 
Kadera Jakub, Praha  
Chalupníček a myška (nesoutěžní) 
(8, 32 min) promítání pro děti 
 
PRVNÍ SOUTĚŽNÍ BLOK: 

 
Jakub Kadera: Chalupníček a vánoce / Volné 

pokračování pohádkových příběhů. Chalupníček 
s myškou si připraví vlastní Vánoce. / animovaný 
(8:42 min) 

Praha 

 

Jakub Kadera: Mumie – šokující odhalení / 
Animace o choulostivé maličkosti. /animovaný  

(1:05 min)  
Praha 
 
Martin Mach: Týden v životě člověka / Dialog 

v nitru mladého člověka, chlapce jenž přišel nepřízní 
osudu o možnost zařadit se mezi své vrstevníky do 
normálního života. / hraný (5:52 min) 

Praha 

 

Jan Václav: Štěpánka / Vyznání lásky skrze 
sociální sítě. / experimentální ( 2:38 min) 

Stříbro 

 

15:50 KONEC PROJEKCE  

 
PŘESTÁVKA 5 min 
 

DRUHÝ SOUTĚŽNÍ BLOK: 

 
Milan Machát: Palírna / Pohoda v pěstitelské 
pálenici. / videoklip (3:20 min) 

Moravské Budějovice 
 
Martin Lyčka: Mamon / Příběh o tom, co je, co 

může být, ale nemuselo by se stát. / 
animovaný – kreslený (9:35 min)  

Nižní Lhoty Dobrá 
 
David Březina: Návrat / Láskyplný vztah 

Magdy a Radima zažívá nečekaný zvrat. Je 
láska mladých lidí natolik silná, aby si k sobě 
opět našli cestu? / hraný (19:44 min) 

Praha 
 
TS Večernice: Tajemství truhlice / Jsme 

stejní a při tom jiní? Filmový příběh, který na 
základě vizuálních obrazů chce vstoupit mezi 
vás. / hraný (19:11 min) 

Praha 

 
 
16:50 KONEC PROJEKCE 

 
PŘESTÁVKA 10 min 
 

Dominik Dušek: Now, listen / Soucit bývá 
schopnost cítit, jaké to je žít v cizí kůži. Je to 
poznání, že člověk nemůže žít klidně a 
radostně, dokud se radost a klid nestane 
součástí ostatních životů (Frederick 
Buechner). / dokument (3:00 min) 

Lichnštejnsko 
 
Pohádka na noc: Igor Goriunov /  
Je to pohádka pro dospělé / animovaný, 
experimentální, videoklip (8:10 min)  
Praha 

 
Zdeněk Zícha: Kamarádi - Pohled z okna / 
V době, kdy jsem byl nachlazen a nemohl 
jsem jít ven zachytil jsem kamerou 2 pejsky, 
kteří byli pověstní tím, že panu majiteli stále 
utíkali…/ experimentální (3:30 min) 

 Lučina 
 

Daniel Řezníček: Zkratky  
Svět moderních komunikací, ve kterém se 

mohou mnozí z nás ztratit. / hraný (3:30 min) 
Třeboň 

 
 

Petr Baran: Vyznání / Vzpomínání na rodiče, 
téměř osobní vyznání obdivu a lásky k nim! / 
dokument (11:00 min)  

Brno 
 

Dominik Dušek: Who is afraid of Big Bad 
Crieses??   

Kdo se bojí velké zlé krize??  Audiovizuální poezie 
z Athén: město, lidé, život, demonstrace, mediální 
masáž, čas….   / dokument (6:10 min) 

Lichnštejnsko 
 
Igor Goriunov: Banány 
Příběh cizince v Čechách. / hraný (10:17 min) 
Praha 
 
18:00 KONEC PROJEKCE 
 
NESOUTĚŽNÍ BLOK: 
 
Mediální projekty v rámci spolupráce AČV 
 
PGD – problematika početí (6:30 min) 
 
KHD – kulturně historické dědictví (3:20 min) 
 
T1 – prezentace bavorského satelitu (5 min) 
 
 
18:20 Křest knihy pod záštitou AČV 
 
18:45 Raut při příležitosti křestu 
 
 
19:00 
 
Vyhlášení výsledků soutěže TOP FOTO Mirošov 
 
Vyhlášení výsledků soutěže VideoCulture Fest 2011 
 
Projekce ohodnoceného filmu Cenou poroty 
 
19: 40 Závěr 



Program: 
 
15:05 hod. Zahájení 
 
15:15 hod. Nesoutěžní film pro děti 
 
15:23 hod. První soutěžní blok 
filmů v kategorii do 18 let 
 
15:50hod. Konec projekce 
 
Přestávka 5 min. 
 
15:55 hod. Druhý soutěžní blok 
filmů v kategorii nad 18 let  
 
16:50 hod. Konec projekce 
 
Přestávka 10 min. 
 
17:00 hod. Druhý soutěžní blok 
filmů v kategorii nad 18 let 
 
17:50 hod. Konec projekce 
 
18:00 hod. Promítání nesoutěžního bloku  
Představení projektů AČV 
 
18:30 hod. konec projekce 
 
18:30 hod. Křest knihy 
 
18:45 hod. Společný raut 
 
19:05 hod.Vyhlášení výsledků: 

Soutěž TOP FOTO Mirošov  
VideoCulture Fest 2011  
 
19:20 hod.  
Projekce filmu oceněného Cenou poroty 

 
19:45 hod.   
Závěr. Diskuse s porotou v Restaurantu 
Švejk „U zeleného stromu“, Betlémské 
nám. 6, Praha 1. Rezervace míst zajištěna 
pouze pro autory a porotce. Děkujeme za 
pochopení. 
 
MINIMÁLNÍ DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ  

 
Pořadatelé mají vyhrazená práva na změnu 

programu. 
 
 

Partneři festivalu jsou: 
 

Kino PONREPO  
Město MIROŠOV 

ČESKÁ KULTURA 
ASOCIACE PRO MEDIÁLNÍ PEDAGOGIKU 

o. s. 
AMATFILM o. s 
FILMDAT o. s 

Obchodní akademie a ekonomické lyceum,  
Praha 4 

Grenzüberschreitendes Jugendmedienzentrum 
Oberpfalz Nord 

 

Děkujeme sponzorům: 

 
KS – LAB 

 
EXAC s.r.o. 

 
Restaurace Xin Tian Hao 

 
Natural food 

AČV MEDIALOG o. s. 
POŘÁDÁ 

VIDEOCULTURE FEST 2011 
11. ročník na téma:  

„Dialog“  
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