
A-FilmTeensFest je mezinárodní soutěžní přehlídka filmů a 
audiovizuálních děl vytvořených dětmi a mládeží (6–20let) z celého 
světa, která probíhá online.  
 
Jejím cílem je najít a promítnout kvalitní filmy mladých tvůrců z Čech i ze zahraničí a 
nabídnout je našim divákům – především dětem a mládeži, na mezinárodně snadno 
přístupné platformě. Přístup ke všem filmům je zcela ZDARMA. 
 
Rádi bychom touto cestou podpořili mladé autory a umožnili jim mezinárodní výměnu 

zkušeností. Současně bychom rádi motivovali všechny další děti a dospívající 
k audiovizuální tvorbě a dali jim návod, jak mohou v době mobilů, tabletů a 
notebooků začít sami filmovat a najít tak smysluplné využití volného času. Věříme, 
že tvorba filmů může být pro mládež určitou formou seberealizace, motivace, ale i 
terapie a zároveň i prevencí proti mnohým nežádoucím jevům dospívajících, jako 
jsou různé závislosti, šikana apod.. Jsme přesvědčeni i o tom, že případná společná 
tvorba podporuje týmovou spolupráci namísto nevraživosti. 
 

Festival se letos uskuteční v termínu od 8. února do 12. března 2023, kdy po dobu 

cca 5 týdnů bude možné filmy sledovat po předchozí registraci na 
platformě www.afilmteensfest.com.  
 
 
V současnosti také probíhá příjem audiovizuálních děl do soutěže, kdy nejzazší 
termín pro tento rok je 1.12. 2022 – pro ty, kteří mají už nyní nějaký film natočený, 
může být i staršího data (nejvýše 3 roky), nebo by se chtěli účastnit v příštím 
roce=v tom případě by své filmy mohli začít posílat v březnu příštího roku. 

Snímky soutěží v pěti základních kategoriích: 1. hrané, 2. dokumenty, 3. 
animované, 4. experimentální a 5. ostatní filmy (music videa, reklamy, znělky, 
reportáže…). Zahraniční partneři a autoři nám poskytnou úspěšné, zajímavé filmy 
mladých tvůrců, které doplníme vybranými filmy zaslanými školami a jednotlivci 
z České republiky. Nabídka tedy bude i letos pestrá!  
Zahraniční filmy jsou opatřeny českými podtitulky a všechny české snímky naopak 
anglickými. Letos nově chystáme i ukrajinské titulky. 
 
 

Mladí autoři se ve svých filmech často dotýkají různých současných 
společenských problémů, jako je příroda a změny klimatu, kybersvět, národnostní 
menšiny, diskriminace, šikana, i obecnějších témat, jako láska, rodina a vztahy, moje 
identita, moje místo v životě, moje hodnoty, morálka.  
 

Filmy jsou řazené ve zhruba 30minutových blocích, kterých bude letos přibližně 
třicet. Jsou sestavené podle věku diváků a také dle témat.  
Tyto půlhodinové programy jsou pak lehce zařaditelné do vhodných školních 
vyučovacích hodin nebo je možné je zhlédnout v rámci mimoškolního programu 
(v družinách, na různých kroužcích, na internátech, v dětských domovech, léčebnách 
apod.).  
 

K řadě filmů nabízíme také pracovní listy pro další práci a diskusi v hodinách.  

http://www.afilmteensfest.com/


Pokud škola, pedagog nebo výchovný poradce /metodik prevence nemá dostatek 
času začlenit projekci přímo do hodiny, žáci a studenti mohou filmy zhlédnout také 
mimo školu, ve svém volném čase nebo v průběhu jarních prázdnin. Stačí, pokud se 
škola/učitel k festivalu registruje a dá svým žákům/studentům přístupové heslo.  
V případě starší mládeže je vhodné, aby ji škola o festivalu informovala, a oni sami 
se pak můžou zaregistrovat jako jednotliví diváci a na filmy se podívat (mladší děti 
s pomocí rodičů). 
 
V době festivalu se uskuteční také streamované doprovodné programy, které 

bude možné přehrát i ze záznamu. Půjde o workshopy a diskuse na různá témata –
fakenews, kyberšikana, duševní zdraví mládeže v době sociálních sítí, vznikne také 
dokument o zapojení mládeže do veřejného prostoru, součástí programu je 
skupinová tvorba mladších dětí, kdy vznikne animovaný film s ekologickou 
tématikou, a dále rozhovory s mladými tvůrci z Čech i ze zahraničí (Q&A). Veškeré 
tyto programy budou samozřejmě v případě potřeby tlumočeny do češtiny 
(angličtiny), případně následně opatřeny podtitulky. Přesný program i čas 
doprovodných akcí předem zveřejníme. 
    

Pro více informací doporučujeme navštívit naše webové stránky, kde je umístěné 

promo video o tom, co A-FilmTeensFest nabízí. Můžete se zde podívat i na předchozí 
ročníky a dozvědět se tak o nás víc. 
 

 
Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete pro jednu nebo více možností 
spolupráce s A-FilmTeensFestem: 

 
 divácká účast Vaší školy (nebo žáků a studentů) v době festivalu (včetně 

využití filmů nebo celých bloků v další výuce) 
 zaslání filmů vytvořených Vašimi žáky či studenty nejpozději do 1. 12. 2022, 
 uspořádání jednoho z chystaných workshopů či diskuse ve spolupráci s Vaší 

školou. 
 

 
 
Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím asistenta festivalu v případě 
jakýchkoli dotazů. 

  
Těšíme se na Vaši účast! 
Za celý tým letošního A-FilmTeensFestu  
 
 
Kateřina Balgová 
asistentka pro školy 
A-FilmTeensFest 
730841505 
Katka.Balgova@afilmteensfest.com 
 
 


