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12. ročník festivalu 

audiovizuální tvorby a vzdělávání

12. - 13. listopadu 2021
Bio Central, Hradec Králové

1. blok  
animované a studentské filmy 
celkový čas 98 minut

Cirkus

žánr: animovaná tvorba
autor: Hedvika Kawuloková
Střední umělecká škola p. o.
délka: 1:45

Cirkusové představení… 

Sociální média

žánr: animovaná tvorba 
autor: Alice Němcová
Střední umělecká škola p. o.
délka: 1:35

Příběh dívky, která by chtěla 
žít krásný a veselý život, ale místo toho sedí doma 
připoutaná ke svému mobilnímu telefonu. Sleduje jak 
dobře se baví všichni její kamarádi, ale i přes to se nedo-
nutí vstát ze své postele a začít pořádně žít. 

Údolí myšlenek

žánr: animovaná tvorba
autor: Aneta Zettlitzová
Střední umělecká škola p. o.
délka: 5:28

Poklidný příběh o umělci prožívajícím své představy.

Toulky s rodinou Rádsetoulavou

žánr: animovaná tvorba 
autor: Marie Klowersová 
Střední umělecká škola p. o.
délka: 3:51

Dobrodružství malé Dory, 
během rodinných výletů po okolí.

Krypta

žánr: animovaná tvorba
autor: Michal Válek
Střední umělecká škola p. o.
délka: 10:30

Napínavá výprava skupiny dobrodruhů do opuštěné 
krypty za prastarými poklady.

Mořský lev

žánr: animovaná tvorba
autor: Natálie Němcová 
Střední umělecká škola p. o.
délka: 3:32

Tragický příběh lva, který se ocitá sám na divokém 
moři. Tam musí čelit nejenom monstru pod hladinou, 
ale i vlastnímu žalu. 

Rovnováha

žánr: animovaná tvorba
autor: Tereza Homolová
Střední umělecká škola p. o.
délka: 6:51

Příběh o žití v rovnováze s přírodou.

Projekt K. P.

žánr: animovaná tvorba
autor: Veronika Hýblová
Střední umělecká škola p. o.
délka: 3:35

Mladá redaktorka Basila Jean se spolu se svým kame-
ramanem Alexem vydá prozkoumat tajemný interiér 
Cappyvilského sanatoria. Na místě je ale čeká nemilé 
překvapení.

Hlad

žánr: animovaná tvorba
autor: Jáchym Svoboda
Absolventský film SPŠ ST 
Panská
délka: 4:45

Kreslená groteska o dvou hladových zlodějíčcích.

CHN

žánr: animovaná tvorba
autor: Julie Horčáková, 
Magdalena Dušková
Absolventský film SPŠ ST 
Panská
délka: 3:38

Kreslená animace tematizující závislost člověka na niko-
tinu.

Naivní pohled Luďka Farkaše 
v jeho království

žánr : dokumentární film
autor: Ondřej Dautovský, Jan Galda
Absolventský film SPŠ ST Panská.
délka: 10:24

Dokumentární portrét naivistického malíře.

Soumrak bohů

žánr: videoklip
autor: Stanislav Domanský
délka: 5:30

Videoklip - experiment stejnojmenné písně od Prece-
dens s Bárou Basikovou.

Kuropění

žánr : hraný film 
autor: Lucia Kulčárová, Zoe Hayter 
Absolventský film SPŠ ST Panská.
délka: 11:28

Experimentálně laděná variace na báseň „Havran“ E. A. 
Poea.

Smrťák

žánr : hraný film 
autor: Martin Pleštil
Absolventský film SPŠ ST Panská.
délka: 19:21

Hraný příběh o personifikované smrti, která se přestane 
věnovat svému řemeslu.

Pořadatel

Partneři

www.impulshk.cz



dvorana

• od 17 hodin
1. blok - animované a studentské filmy 
(100 minut) 

velký sál

• 17:00 - 19:00 
2. blok - hrané a dokumentární filmy 
(115 minut)

• 19:00 - 19:30 
pauza

• 19:30 - 20:00 
vyhlášení cen poroty

• 20:00 - 22:00 
3. blok - hrané a dokumentární filmy
 (118 minut)

2. blok  
hrané a dokumentární filmy 
celkový čas 115 minut

Inčučuna

žánr : dokumentární film
autor: Ladislav Biznár
délka: 10:08

Medailón o mužovi, 
ktorého všetci volali Inčučuna.

Adventure playground

žánr: reportáž a publicistika
autor: Vladimír Pasler
délka: 9:56

Když houpačky a skluzavky nahradí odpadky a nářadí 
aneb Tvořivé hřiště s Muzeem Říčany.

Last moment

žánr : hraný film 
autor: Tomáš Krauz
délka: 3:05 

Muž se probouzí ve vesnici zmítané vojenským útokem 
a zjišťuje, co všechno mu válka vzala.

Košíkář

žánr : dokumentární film
autor: Vladimír Pasler
délka: 13:45

Radosti a strasti jednoho z posledních košíkářů na 
Mělnicku.

UNDO

žánr : hraný film
autor: Lukáš Šimandl
žánr : hraný film
délka: 4:10

Krátký mini příběh o tom, 
co se může stát, 
když si do telefonu nainstalujete
neznámou aplikaci.

3. blok  
hrané a dokumentární filmy 
celkový čas 114 minut

Miri fajta

žánr : dokumentární film
autor: Petr Kačírek
délka: 1h 13 minut

Ústřední postavou dokumentu je Robin Stria, filmový 
amatér, který se snaží vytvořit první romský sitcom v 
Čechách. Jeho název Miri Fajta znamená v romštině 
„Moje rodina“ a romský tvůrce v něm chce vyprávět pří-
běh o Romech s romskými herci. Zároveň je to pro něj 
způsob, jak promyslet svoji identitu a ukázat ji v době, 
kdy problém sebeuvědomění je i problémem reprezen-
tace, neboť romských tvůrců je pomálu. Režisér sitcomu 
si uvědomuje, jak je reprezentace v médiích důležitá, 
a dokument, jehož je hrdinou, poukazuje na absenci 
představení menšin, kdy nejsou jen objektem pozorová-
ní, ale samy se stávají tvořivými činiteli.

Inspektor Koníček zasahuje!

žánr : hraný film
autor: Jan Kočí
délka: 26:53

Kdo zavraždil primáře Mázla? 
Případ pro elitního kriminalistu inspektora Koníčka a 
jeho pomocníka poručíka Žlábka. Díky svému policej-
nímu čichu začnou spletitý případ postupně rozplétat 
a nenechají na pokoji ani manželku oběti a rodinného 
přítele. Celý příběh se však odehrává v mírné nadsázce 
a měl by být humornou parodií na dnešní krimiseriály, 
kterých je v televizi přehršel. 

I‘ve heard about it on the news 

žánr : hraný film 
autor: Alexandra Kozina
délka: 10 minut

V hotelu se ubytují dva muži 
orientálního vzhledu a vzbuzují mezi
zaměstnanci podezření. 
Z bezpečnostních důvodů byla povolána protiteroris-
tická skupina. Vyšetřovatelé mají pouze popis vzhledu 
podezřelých. Ale co když všichni, včetně vyšetřovatelů, 
vypadají stejně?

101 tváří

žánr: experimentální film
autor: Vladimír Pasler
délka: 2:59

Jak se změní lidská tvář za dobusvého života zjistíte v 
tomto krátkém filmu.

Boží muka

žánr : hraný film
autor: Ondřej Veverka
délka: 15:57

Příběh dvou bratrů, Slávka a Jožky, se odehrává na 
pozadí strážnické taneční zábavy. Mladší Jožka již delší 
dobu udržuje milenecký vztah s mladou, krásnou, ale 
vdanou Annou - s manželkou místního zbohatlíka 
a hrubiána Francka. Slávek bratrův milostný poměr 
nejenže tají, ale dokonce i kryje. Tomu má být konec. 
Během noci plné tance, zpěvu a vína se všichni čtyři 
napijí z poháru pravdy.

The match 

žánr : hraný film 
autor: Andrey Bortnik
délka: 34:27

Mladá a osamělá Martha je zaneprázdněna psaním po-
slední kapitoly svého románu. Její život, který se točí 
kolem venčení psů za peníze a neustálého vyměňování 
si nápadů s přáteli, přeruší setkání s cizincem, který 
jí dá tajemnou zápalku, kterou nelze zapálit žádnou 
krabičkou od sirek. Hnána zápasem se pohybuje mezi 
románem, sny a realitou a je nucena zpochybňovat své 
vztahové ideály a činit osudová rozhodnutí.

Kain & Abel

žánr : hraný film
autor: Radim Grzybek
délka: 23:12

Karel je mladý muž, který přestože má za bratra kněze, 
nemůže nalézt víru. Naopak je na špatné cestě, krade 
a drží se špatné party. Parta to bohužel jednoho dne 
přežene a Karel se ocitne jako svědek a spoluúčastník 
vraždy. Za pomoci svého bratra Alberta, mění svou 
identitu a ukrývá se v klášteře. Karel začíná nový život 
daleko od minulosti. Bude mu to ovšem stačit k útěku 
před spolupachateli? A hlavně před sebou samotným a 
svým svědomím?


