
 
 

FRESH FILM FEST 2006
3. mezinárodní studentský filmový festival

Karlovy Vary 
 
 

(Závěrečná tisková zpráva + promítání ve Vídni) 

 
 
Pětidenní filmovou přehlídku mezinárodního studentského filmu oficiálně zakončil v sobotu  
2. září slavnostní večerní ceremoniál v hlavním sále karlovarského hotelu Thermal. V neděli 
mohou ještě diváci zhlédnout ve dvou festivalových sálech všechny vítězné filmy.  
 
Cenu za nejlepší film festivalu v Hlavní soutěži získal Marcin Sauter z Polska 
s dokumentárním filmem Za plotem (Behind the Fence). Vítěz získal cenu 1000 eur a 14 
rolí filmu 35 mm. 
 
Cenu za nejlepší film v soutěži Theatre Optique (animované filmy a nové formy) 
získala režisérka Belle Mellor z Velké Británie za film Sleep with the Fishes 
nazvaného podle názvu písně skupiny Tiger Lillies. Vítězka získala 1000 eur a 10 rolí 
filmu 16 mm. 
 
Cenu Magnesia pro nejlepší film v sekci Výběr V4 (filmy ze zemí Visegrádu) získala 
Jitka Rudolfová z České republiky za film Svatyně (Holiest of the Holiest). Vítězka získala 
2000 eur a 4 role filmu 16 mm. 
 
V sekci Hlavní soutěž Speciální cenu poroty získal film Náhradnice (The Substitute), 
který režírovala Talya Lavie z Izraele. V sekci Theatre Optique obdržel Speciální cenu 
poroty film Carlitopolis, jehož režisérem je Luis Nieto z Francie. 
 
Cenu diváků získal Jan Prušinovský z České republiky s filmem Nejlepší je pěnivá. 
 
V soutěži pro veřejnost Film Reflection vyhrál Petr Vaněk alias Pjeer Van Eck s filmem 
Gdo?. Vítěz obdržel HDV videokameru Sony HVR-A1E. 
 
V hlavní porotě festivalu zasedl například vítěz loňského Fresh Film Festu Umeš Vinajak 
Kulkarni z Indie, zakladatelka společnosti Sixpackfilm Brigita Burger-Utzer, tvůrce 
animovaných filmů a autor knih pro děti Petr Sís nebo herec Tomáš Hanák. 
 
Na filmový festival s nabídkou 230 filmů z celého světa zavítalo přes dva tisíce lidí, a to 
především studentů filmových škol. Kromě českých studentů do Karlových Varů přijeli mladí 
lidé z celého světa. 
Organizátoři jsou s třetím ročníkem spokojeni: „Letošní ročník potvrdil naše představy o tom, 
že Fresh Film Fest založil tradici respektovaného a celosvětově uznávaného studentského 



festivalu. Vzrůstající zájem ze strany diváků a narůstající počet filmů přihlášených do soutěží 
rapidně stoupl,“ uvedl ředitel Martin Pošta. 
 
„Volba poroty v hlavní soutěži mě potěšila, protože vítězný snímek Za plotem režiséra 
Marcina Sautera z varšavské Školy filmové režie Andrzeje Wajdy je krystalickým 
příkladem tvorby, jakou bychom na Fresh Film Festu i nadále vítali,“ uvedl umělecký 
ředitel Jan Stehlík. „V kolekci třiadvaceti soutěžních filmů dokument Za plotem porazil 
filmy divácky vděčnější, technicky dokonalejší a rozpočtem neporovnatelné,“ dodal Jan 
Stehlík. 
 
Definitivní tečku za slavnostním ceremoniálem udělal koncert skupiny Khoiba 
v Reflection Zone – Lázních I. 
 
Zástupci festivalu přiblíží průřez světovou studentskou filmovou tvorbou i zájemcům, kteří na 
Fresh Film Fest nestihli přijet. Přehlídku vítězných a vybraných festivalových filmů 
diváci uvidí také ve Vídni. 12. 01. 2007 v 19:30 v Kině na Velvyslanectví ČR 
(Penzinger Straße 11-13, 1140 Wien) a 8. 1. 2007 ve 22:00 v  Nachtasylu 
(Stumpergasse 53, 1060 Wien). Info: www.kulturklub.at – Vstup zdarma ! 
 
 
 

Výsledky 3. ročníku  FFF 
 
 
 
FRESH FILM FEST HLAVNÍ CENA 
 
Za plotem/Behind the Fence 
Režie: Marcin Sauter  
Polsko, 2005, 12 min., dokument 
Omezený prostor, zvnějšku prázdno, zevnitř velká dramata. Návrat do dětství, do doby 
prázdnin, časů horkého léta. Náhle se zjevují všechny polozapomenuté detaily, objevitelská 
puzení, drobné epizody, nad kterými jsme si lámali hlavu a mysleli, že to tak bude věčně… 
 
 
CENA THEATRE OPTIQUE 
 
Sleep With The Fishes (podle názvu písně skupiny Tiger Lillies) 
Režie: Belle Mellor 
Velká Británie, 2005, 5 min., animovaný film 
Zrůdné a přitom dojemně nevinné bytosti se ve svých vratkých loďkách snaží udržet na 
zrádné hladině malé kaluže. Fantazie inspirovaná písní skupiny Tiger Lilies. 
 
 
CENA MAGNESIA V SEKCE VÝBĚR V4 
 
Svatyně/Holiest Of the Holiest 
Režie: Jitka Rudolfová  
Česká republika, 2005, 23 min., hraný film 
Být sama sebou a mít krásný sen… Návštěva salónu krásy v poněkud jiném podání, než jsme 
zvyklí vídat v pořadech komerčních televizních stanic. 

http://www.kulturklub.at/


Cena diváků 
 
Nejlepší je pěnivá/Bubblebath Is Best 
Režie: Jan Prušinovský  
Česká republika, 2005, 15 min., hraný film 
Koupelnu okamžitě naplnila útěšná borová vůně, voda čeřená proudem z kohoutku ze sebe 
vydávala bizarní nadýchané tvary. Vincent se s požitkem zabořil do koupelnových polštářků, 
v poslední chvíli stačil ještě suchou rukou zapnout rádio stojící na rozvrzaném štokrlátku 
vedle vany. Byl nejvyšší čas. 
 
Speciální cena poroty v sekci Hlavní soutěž 
 
Náhradnice/The Substitute/Hayelet Bodeda 
Režie: Talya Lavie 
Izrael, 2005, 20 min, hraný film 
Zohara je příslušnicí separované jednotky izraelské armády. Brzy má být odvelena a na její 
místo přichází náhradnice. Zohařiny naděje na novou budoucnost ale pohasínají, když 
nervově labilní nástupkyně neunese psychický tlak nového prostředí. 
 
Speciální cena poroty v sekci Theatre Optique 
 
Carlitopolis/Carlitopolis/Carlitopolis 
Režie: Luis Nieto 
Franice, 2005, 4 min., experimentální film 
Myška Carlito a magická černá skříňka. Inteligentní a vtipná hříčka, která nečekaným 
způsobem nastoluje úvahy o pouze zdánlivé evidenci obrazu. 
 
Festival proběhl pod záštitou a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 
JUDr.Petry Buzkové, Ministerstva kultury ČR a Vítězslava Jandáka, Státního fondu pro 
podporu a rozvoj české kinematografie, CILECTu a primátora města Karlovy Vary Mgr. 
Zdeňka Roubínka. 

 
Více informací naleznete na http://www.freshfilmfest.net/ a www.fff.cz
 
Kontakty: 
 
Tiskový servis: 
Martina Reková 
martina.rekova@4press.cz
Klára Bobková 
klara.bobkova@4press.cz 
Fresh Film Fest
Karlovy Vary International Student Film Festival 
U Zvonařky 14 
120 00 Praha 2 
Česká republika  
info@freshfilmfest.net 
 
 
13. prosince 2006 
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