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14. – 19. 5. 2002

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Jiří Barta 
Věra Benešová
Edgar Dutka 
František Jurišič 
Zdena Škapová

Oceněné Filmy | AwArded Films:

Animovaný film v délce do pěti minut |  
short film up to 5 minutes award
Babalón – Michal Žabka

Animovaný film v délce pět až třicet minut 
|  short film from 5 to 30 minutes
Repete, ...až na věky, Řeči, řeči, řeči / 
Repete, …Forever and Ever, Words, Words, 
Words – Michaela Pavlátová 

Studentský animovaný film | student 
film award
O kouzelném zvonu, Eastern - Krvavý 
Hugo / The Magic Bell, Eastern - Bloody 
Hugo – Aurel Klimt

Animovaná reklama, hudební klip, spot, 
titulky | Commercial, music video, spot, titles award:
Aktualita – Helena Dušková 

Hlavní cena města Třeboně | Trebon city award:
Média, Má vlast, Pygmalion, Koktejl, Do pohádky  / Media, My homeland, Pygmalion, Cocteil, Towards 
Fairytail – Pavel Koutský

Animovaný film pro děti | Children film award:
Splněný sen / Fulfilled dream – Vlasta Pospíšilová 

O programu | About programme:
česká soutěž za uplynulých 10 let | výročí Jiřího Trnky |  filmy Katariiny Lillqvist a Bruna Bozzetta | 
belgické, chorvatské, íránské a slovenské krátké filmy / 10 years of National Competition review | Jiří 
Trnka’s Anniversary | films by Katariina Lillqvist and Bruno Bozzetto | Belgic, Croatian, Iran and Slovak 
short films

Vizuál / znělka | Visual / jingle: 
Pavel Koutský

AniFest 2002
1  |  František Jurišič /SK/ (režisér, výtvarník/ director, designer), Aurel Klimt /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer) 
2  |  michal Žabka /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer) 
3  |  Jan Bubeníček /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer), edgar Dutka /CZ/ (scénarista, spisovatel/ screenwriter, writer)
4  |  Vlasta Pospíšilová /CZ/ (režisérka, animátorka/ director, animator), Jiří Barta /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer),  
Ota Jirák /CZ/ (herec, moderátor/ actor and moderator) 
5  |  Kateřina Krejčí /CZ/ (dramaturgyně/ dramaturgist)
6  |  zápis z návštěvní knihy / a visitor‘s book script
7  |  Jů a Hele (Czech TV stars)
8  |  diváci v kině Světozor / audience in Svetozor cinema
9  |  Jiří Vojta (animátor/ animator)
10  |  promítání znělky / festival jingle screening
11  |  Jaromír Kallista /CZ/ (producent/ producer)
12  |  loutky z Fimfára / puppets from Fimfarum movie
13  |  Jiří Vojta /CZ/ (animátor/ animator)
14  |  Ota Jirák /CZ/ (herec, moderátor/ actor, moderator)
15  |  pohled do hlediště / a look to auditorium
16  |  Jiří Böhm /CZ/ (ředitel festivalu / festival director), Ota Jirák /CZ/ (herec, moderátor / actor and moderator)
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5. – 10. 5. 2003

AniFest 2003
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Břetislav Pojar

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Mikhail Aldashin
Raimund Krumme
Pencho Kunchev
Katariina Lillqvist
Stanislav Ulver

Oceněné Filmy | AwArded Films:

Grand Prix
Černý pasažér / Clandestino –  Abi Feijó 
(Portugalsko / Portugal)

cena za nejlepší krátký film /  
Best short award
Hora Hlava / Atama Yama –  Koji 
Yamammura (Japonsko / Japan)

cena za nejlepší studentský film /  
Best student film award
Držitelka světla / Handlarka swiatla –  
Marzena Nehrebecka (Polsko / Poland) 

cena za nejlepší televizní film /  
Best TV film award
Capelitův tatínek  / Capelito Papá –  Rodolfo Pastor (Španělsko / 
Spain)

cena za nejlepší televizní seriál / Best TV series award
Čarodějné pohádky / Magic Fairy Tales – Anna Habartová (Česká republika/ Czech Republic)

cena za nejlepší komerční film / Best advertising video award
Lemon Jelly „Nice Weather For Ducks“ – Nigel Pay (Velká Británie / UK)

cena za nejlepší film pro děti / Best short film for children award
Franta Nebojsa / Fearless Frankie – Aurel Klimt (Česká republika/ Czech Republic)

cena diváků / Audience prize
Bob a Bobek „Poklad Aztéků“ / Bob and Bobek „Aztec’s treasure“– Ivo Hejcman (Česká republika/ Czech Republic)

O programu / About programme:
mezinárodní soutěž | výročí Břetislava Pojara | pocta Johnu Halasovi | rakouská animace | prezentace porotců 
(poprvé) / International competition | Břetislav Pojar anniversary | John Halas Tribute | Austrian Animation | juror’s 
presentation (for the first time)

Vizuál / znělka | Visual / jingle: 
Pavel Koutský

1  |  RAimunD KRumme /DE/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
2  |  miKHAil AlDASHin /RU/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
3  |  RAuT PO zAHáJení / opening ceremony reception
4  |  VzDucHOlOď AniFeST / AniFest airship
5  |  lOuTKOVé DiVADlO / Puppet theatre
6  |  zAKOnČení - KATARiinA lillqViST /FI/ (režisérka, výtvarníce/ director, designer), Jiří macháček /CZ/ (herec, zpěvák/ actor, singer)
7  |  OTA JiRáK /CZ/ (herec, moderátor/ actor, moderator)
8  |  STellA zázVORKOVá /CZ/ (herečka/ actress), Petr Skoumal /CZ/ (hudební skladatel/ composer)
9  |  PencHO KuncHeV /BU/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
10  |  STAniSlAV ulVeR /CZ/ (teoretik, pedagog/ theorist, pedagogue)
11  |  JAn TOmáneK /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
12  |  ABi FeiJó /POR/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
13  |  zAHáJení - Jiří mAcHáČeK /CZ/ (herec, zpěvák/ actor, singer), opening ceremony
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3. – 8. 5. 2004

AniFest 2004
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Eduard Nazarov

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Jurij Filipovič Norštejn
Piotr Dumala
Aurel Klimt
Janno Põldma
Edgar Dutka
Thomas Renoldner

Oceněné Filmy | AwArded Films:

Grand Prix
Les Triplettes de Belleville
Trio z Belleville – Sylvain Chomet (Francie, 
Kanada, Belgie / France, Canada, Belgium)

cena za nejlepší krátký film /  
Best short award
Zlobivý chlapec / Nehoroshiy malchit  
– Oleg Uzhinov (Rusko / Russia)

cena za nejlepší studentský film /  
Best student film award
Zastavte, já chci vystoupit / Stop It I‘m out! 
– Moin Samadi (Írán / Iran)

cena za nejlepší televizní film / Best TV film award
Loulou / Loulou et autres loups – Serge Ellisalde (Francie / France)

cena za nejlepší televizní seriál / Best TV series award
Vlasatci a strašáci / Hairy Scary – Jan Van Rijsselberge (Francie / France)

nejlepší videoklip / Best music video award
Přichází zázrak / Hero comes a miracle – Teodore Ushev (Kanada / Canada)

nejlepší reklama, znělka / Best commercial, jingle award
Not WARranted – Heric Longe Abramo (Itálie / Italy)

O programu / About programme:
retrospektiva ruské animace | AniMarket | konference „Média a národní identita“ | Školičky animace  (poprvé) / 
Russian animation retrospective | AniMarket | „Media and culture identity“ conference | Schools of animation (for the 
1st time)

Vizuál / znělka | Visual / jingle: 
Pavel Koutský

1  |  autorské prezentace / author presentations
2  |  divadlo Oheň na hoře / Oheň na hoře theatre
3  |  eduard nazarov /RUS/ (režisér, výtvarník/ director, designer) 
4  |  Jiří Barta /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer) 
5  |  Jiří macháček /CZ/ (herec, zpěvák/ actor, singer) na zahájení festivalu / opening ceremony
6  |  Jurij norštejn /RUS/ (režisér, výtvarník/ director, designer) 
7  |  Piotr Dumala /POL/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
8  |   porotci a čestný prezident festivalu / jurymen and honorary president of festivalThomas Renoldner /AU/ (režisér, výtvarník/ director,  

designer), edgar Dutka /CZ/ (scénarista, spisovatel/ screenwriter, writer), Janno Põldma /LAT/ (režisér, výtvarník/ director, designer) 
9  |  zakončení festivalu / closing ceremony
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5. – 11. 5. 2005

AniFest 2005
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Normand Roger

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Philippe Moins 
Michaela Pavlátová
Koji Yamamura 
Tomáš Baldýnský
Marcy Page
Nana Swiczinsky

Oceněné Filmy | AwArded Films:

Grand Prix 
Morir de Amor / Zmírat láskou / Dying of Love – Gil 
Alkabetz (Německo / Germany)

cena za nejlepší krátký film / Best short film award
Fallen / Pád / Falling – Peter Kaboth (Německo / 
Germany)

cena za nejlepší celovečerní film / Best feature 
film award
Hair High – Bill Plympton (USA)

cena za nejlepší studentský film / Best student 
film award
Overtime / Přesčas – Oury Atlan, Damien Ferrié, 
Thibault Borland (Francie / France)

cena za nejlepší školní kolekci / Best school 
collection award
Supinfocom Valenciennes (Francie / France)

cena Jameson Short Film Award 
Dopisy z Česka / Letters from the Czech Republic – Pavel 
Koutský, Michaela Pavlátová, Jiří Barta (Česká republika / Czech 
Republic)

Grand Prix za nejlepší televizní a zakázkovou tvorbu / Grand 
prix for TV and advertising film
I am not an Animal, Episode 5: “A Star is Hatched” / Nejsem 
zvíře, epizoda 5: „Vylíhla se hvězda“ – Tim Searle (Velká Británie / 
UK)

cena za nejlepší televizní film a seriál / Best TV film and series 
award
Frank ja Wendy / Frank a Wendy / Frank and Wendy – Kaspar 
Jancis, Ülo Pikkov, Pritt Tender (Estonsko / Estonia)

cena za nejlepší videoklip / Best music video award
The War / Válka – Brad May, Dan Hartney, Ben Tiefholz (Austrálie 
/ Australia)

cena za nejlepší reklamu, znělku / Best commercial, jingle 
award
Honda “GRRR” – Smith & Foulkes (Velká Británie /UK)

cena 
za nejlepší 
dětskou tvorbu / Best short film for 
children award
Koszmarna noc / Noc nočních můr / Nightmarish Night – Michal 
Jodko (Polsko / Poland)

cena města Třeboně / Třeboň city award
Hair High – Bill Plympton (USA)

cena diváků / Audience Prize
Morir de Amor / Zmírat láskou / Dying of Love –  Gil Alkabetz 
(Německo / Germany)

O programu / About programme:
frankofonní retrospektiva | Jameson Short Film Award | 
Bill Plympton Masterclass | soutěž filmů vytvořených dětmi 
(poprvé)| soutěž flipbooků (poprvé)|oslava 40 let večerníčku s 
ČT | konference „Média a násilí“ / francophonic retrospective | 
films made by children competition (for the first time) | flipbook 
competition (for the first time) | 40 years of bedtime stories | 
„Media and violence“ conference

Vizuál / znělka | Visual / jingle:  
Pavel Koutský, studenti/students

1  |  Bill Plympton /USA/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
2  |  Bill Plympton & Tomáš Baldynský /CZ/ (publicista, scénárista/ publicist, screenwriter)
3  |   Bill Plympton v lázni / in the spa
4  |   Břetislav Pojar /CZ/ (režisér, výtvarník, animátor/ director, designer, animator), Vlasta Pospíšilová /CZ/ (režisérka, výtvarnice, animátorka/ director, designer, 

animator), Jan Jíra /CZ/ (producent/ producer), Petr Slavík /CZ/ (ředitel festivalu / AniFest director) cena AniFestu/ AniFest award 
5  |  Jean claude Palliard /FR/
6  |  Jiři Barta
7  |  normand Roger /CAN/ (hudební skladatel/ music composer) 
8  |  porota a hosté /  juries and guests
9  |  Robin lyons /UK/ (producent/ producer)
10  |  zahájení festivalu / opening ceremony
11  |  edgar Dutka /CZ/ (scénarista, spisovatel/ screenwriter, writer), Michaela Pavlátová /CZ/ (režisérka, výtvarnice/ director, designer), Jiří Barta /CZ/ (režisér, 
výtvarník/ director, designer) 
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4. – 10. 5. 2006

AniFest 2006
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Clare Kitson

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Gil Alkabetz
Edgar Dutka
Jayne Pilling
András Erkel
Jiří Látal
Tim Searle
Daniel Šuljic
Oxana Tcherkassova
Jiří Tyller
Piotr Dumala
Kateřina Krejčí
Thomas Renoldner

Oceněné Filmy | AwArded Films:

Grand Prix 
AniFest Grand Prix 
Karneval zvířat / The Carnival of the Animals – 
Michaela Pavlátová (Česká republika / Czech 
Republic)

cena za nejlepší krátký film / Best short film 
award
Ráj velkoměsta / City Paradise – Gaelle Denis 
(Velká Británie / UK)

cena za nejlepší celovečerní film / Best feature 
film award
Fimfárum 2 – Jan Balej, Vlasta Pospíšilová, 
Břetislav Pojar, Aurel Klimt (Česká republika / 
Czech Republic)

Grand Prix za nejlepší studentský film / Grand Prix for student 
film 
Bus Ride and Flower in her Hair / Autobus a květiny ve vlasech – 
Asaf Agranat (Velká Británie / UK)

cena za nejlepší školní kolekci / Best school collection award
La Poudriére (Francie / France)

národní soutěž krátkých animovaných filmů – cena ministra 
kultury České republiky / national competition of Short 
Animated Films – Award of the minister of culture, czech 
Republic
PsiCHO – Libor Pixa 

Grand Prix za nejlepší televizní a zakázkovou tvorbu /  Grand 
Prix for TV and advertising film award
Motorola „Grand Classics“ – Smith & Foulkes (Velká Británie / UK)

cena za nejlepší televizní film a seriál / Best TV film and series 
award
Steam Head – Hiroyuki Nakao (Japonsko / Japan)

cena za nejlepší videoklip  / Best music video award
Murder song – Radek Doskočil (Česká republika / Czech Republic)

cena 
za nejlepší reklamu, 
znělku / Best commercial, jingle award
Ter „Gepard a čekající Růženka“ / Ter „Cheetah & Waiting Beauty“ 
– Smith & Foulkes
(Velká Británie / UK)

cena za nejlepší dětskou tvorbu / Best short film for children 
award
Mais perto das nucena, mais perto dos sonaos / Blíž k oblakům, 
blíž ke snům / Closer to Clouds, Closer to Dreams –  děti pod 
vedením / children wit Nelson Fernandes and Rudolfa Pimewta, 
Cinemajovem and Schools from „Terras de xisto“ (Portugalsko / 
Portugal)

O programu / About programme:
Národní soutěž o cenu ministra kultury | retrospektiva animace 
Britských ostrovů | kanadská animace | visegrádský program 
pro děti | konference „Televizní stanice – zdroj zániku evropských 
kultur?“ / National competition of short animated films  - award 
of the minister of culture | British Islands animation retrospective| 
Canadian animation| „TV stations – the Source of Europe’s 
Cultural Demise?“ conference

Vizuál / znělka | Visual / jingle:  
Pavel Koutský, studenti/students

1  |  András erkel /HU/ (producent / producer)  
2  |  AniFest vzducholoď / airship
3  |  Břetislav Pojar /CZ/ (režisér, výtvarník, animátor/ director, designer, animator)
4  |  clare Kitson /UK/ (dramaturgyně, producentka/ dramaturgist, producer)
5  |  Daniel Šuljic /CRO/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
6  |  diváci po projekci / audience after screening
7  |  divadlo pro děti / children's theatre
8  |  Gil Alkabetz (IZ) (režisér, výtvarník/ director, designer)
9  |   Jan Jíra /CZ/ (producent/ producer), Jiří Bartoška /CZ/ (herec, ředitel 

festivalu Karlovy vary/ actor, IFF Karlovy vary director, Hana Váchalová /CZ/ 
(ministerstvo kultury/ Ministry of Culture)

10  |  Jane Pilling (UK) (teoretička, pedagožka/ theorist, pedagogue)
11  |  Jiří látal (režisér, výtvarník/ director, designer)
12  |  Jiří Tyller (režisér, výtvarník/ director, designer)
13  |  Kateřina Krejčí /CZ/ (dramaturgyně/ dramaturgist)
14  |  kino Světozor / Světozor cinema
15  |  letní kino / open air cinema
16  |  michaela Pavlátová /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer)

17  |  monkey Bussines, závěrečný koncert / closing concert
18  |  nové projekty animované tvorby / New Czech animation
19  |   Ota Jirák /CZ/ (herec, moderátor/ actor, moderator), Jiří lábus /CZ/ (herec/ 

actor), Jiří Houdek (starosta města Třeboň/ Třeboň City Mayor)
20  |   Oxana Tcherkassova /RUS/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
21  |   Piotr Dumala /POL/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
22  |   porota a čestná prezidentka / juries and honorary festival president
23  |   přebírání cen Fimfárum ii. / Fimfárum II. takes awards
24  |   před zakončením / before closing ceremony
25  |   Školičky animace / Schools of animation
26  |   Tim Searle /UK/ (režisér, producent / director, producer)
27  |   Třeboň
28  |   Třeboň
29  |   workshop - Thomas Renoldner /AU/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
30  |   zahájení festivalu / opening ceremony
31  |   zakončení festivalu / closing ceremony
32  |   ze Školiček animace / Schools of animation
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3. – 9. 5. 2007

AniFest 2007
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Raul Servais

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Priit Pärn
Garri Bardin 
Aurel Klimt
Rodolfo Pastor
Gene Deitch
Pawel Czarzasty
Vlasta Pospíšilová
Paul Bush
Jean-Luc Slock

Oceněné Filmy | AwArded Films:

AniFest Grand Prix 
The Runt / Nedochůdče – Andreas Hykade (Německo / 
Germany) 

cena za nejlepší krátký film / Best short film award
Zuduši Sniega / Lost in Snow / Ztraceni ve sněhu – 
Vladimir Leschiov (Lotyšsko / Latvia)

cena za nejlepší celovečerní film / Best feature film 
award
Jedné noci v jednom městě – Jan Balej (Česká 
republika / Czech Republic)

cena za nejlepší studentský film / Best student 
film award
Botteoubateau / Bottoobatoh / Bottubato – Marina 
Rosset (Švýcarsko / Switzerland)

cena za nejlepší školní kolekci / Best school collection award
École nationale supérieure des arts visuels de La Cambré (Belgie / 
Belgium)

cena za nejlepší televizní film a seriál / Best TV film and series 
award
Bloot / Naked / Nazí – Mischa Kamp (Nizozemí / Netherlands)

cena za nejlepší videoklip / Best music video award
Apple on a Tree / Jablko na stromě – Astrid Rieger, Zeljko Vidovic 
(Německo / Germany)

cena za nejlepší reklamu, znělku / Best commercial, jingle award
Bad Note / Špatná nota – Craig Wessels (JAR / South Africa)

cena za nejlepší internetový film / Best internet video
Firmins: Le Parc – Hervé Marchal and Bruno Rhinn (Francie / 
France)

cena diváků za nejlepší internetový film / Audience prize for best 
internet video 
Bloody Mary / Krvavá Mary – Zina Papadopoulou (Řecko / Greece)

cena za nejlepší dětskou 
tvorbu / Best short film for childern award
Cheezy – kolektiv dětí z / children from Kidscam vzw: Laura 
Vereecken-Mathilde Kockelbergh-Asja Dereviere-Jarno Dereviere-
Elise Claes-Jana Neirinck-Luca De Paepe-Flore Batsleer-Gheleyne 
Bastiaen-Jelle Mestdagh-Lisa Van nevel-Laura Van Kerrebroeck-
Sebastian Van Hyfte-Tom Chielens-Wannes Vande Kerkhove (Belgie / 
Belgium)

cena města Třeboně  / Trebon city award
Paní G – Michal Žabka (Česká republika / Czech Republic)

cena za nejlepší český krátký animovaný film / Best czech short 
film award
Domečku Vař – Jiří Barta (Česká republika / Czech Republic)

O programu / About programme:
nová vlna španělské animace | nová rakouská animace | mezinárodní 
soutěž internetových animací|  Cartoon Saloon uvádí | zlínské ateliéry 
dětem | 3D stereoskopické filmy / new wave of Spanish animation| 
new Austrian animation | The International Competition of Internet 
Animations| Cartoon Saloon presents | Zlin Studios for Children| 3D 
Stereoscopic Films

Vizuál / znělka | Visual / jingle:  
Michaela Pavlátová

1  |  barevný den / colorful day at AniFest
2  |  Drogy a TV seminář / Drugs and TV seminar
3  |  ethan nadelmann /USA/ (ředitel/ director Drug policy Aliance), Tomáš zábranský /CZ/ (Centrum adiktologie/ Centre for Addictology) 
4  |  Jan Balej /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
5  |  letní kino / open air cinema
6  |  loutky z filmu Jedné noci v jednom městě / puppets from One night in one city movie
7  |  malované krabice / painted boxes
8  |  ocenění / awards
9  |  porotci a čestný prezident / jury and honorary president
10  |  Pritt Pärn /EST/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
11 |  průvod městem / town parade
12  |  Raul Servais /BE/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
13  |  Raul Servais s čápem / with a stork
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7.- 13. 5. 2008

AniFest 2008
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Raimund Krumme

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Ron Diamond
Rony Oren
Břetislav Pojar
Phillip Bergson
Moon-Saeng Kim
Gabriele Zucchelli 
József Fülöp
Krzysztof Rynkiewicz
Lucie Štamfestová

Oceněné Filmy | AwArded Films:

AniFest Grand Prix 
Persepolis – Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
(Francie/France)

cena za nejlepší velice krátký film / Best very short 
film award
John and Karen / John a Karen –Matthew Walker 
(Velká Británie / UK)

cena za nejlepší krátký film / Best short film 
award
Kafka Inaka Isha / Franz Kafka:Venkovský lékař / 
Franz Kafka’s Country Doctor – 
Koji Yamamura (Japonsko / Japan)

cena za nejlepší celovečerní film / Best feature 
film award
Persepolis – Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
(Francie/France)

cena za nejlepší studentský film / Best student film award
The Man With a Chicken Head / L´homme a tete de poule / Muž  
s kuřecí hlavou –  Sylvain Jorget, Axel Morales, Mathias Rodriguez 
(Francie / France)

cena za nejlepší školní kolekci / Best student collection award
La Poudriére, École du Film d‘Animation (Francie / France)

cena za nejlepší televizní film nebo seriál / Best TV film or series 
award
Tales of the Old Piano: Ludwig van Beethoven/ Příběhy starého 
klavíru: Ludwig Van Beethoven – Vladimir Petkevich (Rusko / 
Russia)

cena za nejlepší videoklip, reklamu, znělku / Best  music video, 
commercial, jingle award
VW Phaeton Schattenspiel / VW Phaeton Stínohra – Michael 
Reissinger (Německo / Germany)

cena za nejlepší internetovou animaci / Best internet video
Hrouda / The Clod – Jaromír Plachý (Česká republika / Czech 
Republic)

cena diváků / Audience prize
Hrouda / The Clod – Jaromír Plachý (Česká republika 
/ Czech Republic)

cena za nejlepší film vytvořený dětmi / Best film made by 
children award
When Disaster Struck at Youth Club / Když klub mládeže potká 
neštěstí – 
kolektiv dětí / children from Grindale Youth Club (Velká Británie / 
UK) 

O programu / About programme:
profil: Václav Bedřich, Vladimír Jiránek| africké panorama | Drew 
Carey’s Green Screen Show | Quirino Cristiani: Tajemství prvních 
animovaných filmů| slovenský animačný expres| Platige Image| 
CAS presentation | AniFest pitching zone| sympozium animace 
visegrádských škol |  Il Luster Productions | ACME Filmworks / 
Václav Bedřich, Vladimír Jiránek profile | African panoramanation| 
Quirino Cristiani: The mystery of the first animated movies | Slovak 
animation express | Visegrad symposium 

Vizuál| znělka / Visual|jingle: 
Jaromír Plachý

HLAVNÍ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

HOSTITEL:

FESTIVAL SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY:

Státní fond České republikypro podporu a rozvojčeské kinematografie

PARTNEŘI:

POŘADATEL:

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ

7.–13. 5. 2008 V TŘEBONIwww.anifest.cz
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1  |  Animazoo motion capture
2  |  Bedřich Glaser /CZ/ (režisér, animátor/ director, animator) - workshop
3  |  čeští tvůrci a Oxana Tcherkassova / Czech creators and Oxana Tcherkassova
4  |  diváci na 3D projekci / audience on 3D projections
5  |  diváci na náměstí / audience on square
6  |   Gabriele zucchelli /IT/ (režisér, animátor/ director, animator), Joaquim montserrat /FR/ (režisér, producent/ director, producer)
7  |   Helena Štáchová /CZ/ (loutkoherečka, režisérka/ puppet theater actress, director), zdeněk zbořil /CZ/ (politolog/ polimetrician)
8  |   Jan Jíra /CZ/ (producent/ producer), Ron Diamond /USA/ (producent/ producer), michiel Snijders /NL/ (režisér, producer/ director, producer)
9  |  Jiří menzel /CZ/ (režisér/ director)
10  |  József Fülöp /HU/ (režisér, výtvarník, pedagog/ director, designer, pedagogue)
11  |  koncert na náměstí / concert on square
12  |  letní kino / open air cinema
13  |  moon Saeng Kim /KO/ (režisér/ director)
14  |  poroty / juries

15  |  Raimund Krumme /DE/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
16  |  Raimund Krumme - prezident festivalu / festival president
17  |  Ria Otsubo, Tsutomu Otsubo (Toyota Motor Czech)
18  |  Ron Diamond, Gene /USA/ (režisér/ director) & zdena Deitch /CZ/ (pruducentka/ pruducer)
19  |  Rony Oren /IZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer)
20  |   Rony Oren, Ron Diamond, Břetislav Pojar /CZ/ (režisér, výtvarník, animátor/ director, designer, animator)
21  |   Tomáš Hibi matějíček /CZ/ (programový ředitel Komiksfestu, publicista, kurátor/ programme director of Komiksfest, publicist, curator)
22  |  Třeboň
23  |  zahájení festivalu / opening ceremony
24  |  zakončení festivalu / closing ceremony
25  |  zakončení festivalu / closing ceremony
26  |  zdena Deitchová, Vladimír Jiránek /CZ/ (výtvarník, režisér/ designer, director)
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1. – 4. 5. 2009 Třeboň
7. – 10. 5. 2009 Teplice

AniFest 2009
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Giannalberto Bendazzi

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Nielson Shin 
Ludmila Zemanová
Petr Sís
Paul Driessen
Bärbel Neubauer 
Michaela Pavlátová

Oceněné Filmy | AwArded Films:

AniFest Grand Prix 
Idioti a andělé / Idiots and Angels – Bill Plympton (USA)

cena poroty za nejlepší animovaný film v délce do 5 
minut / Best short film up to 5 minutes award
Brzo ve vašich městech / They will come to town – Thilo 
Ewers (Německo / Germany)

cena poroty za nejlepší animovaný film v délce do 15 
minut / Best short film up to 15 minutes award
Deset / Ten – BIF (Francie, VB / France, UK)

cena poroty za nejlepší animovaný film v délce do 
60 minut / Best short film up to 60 minutes award
Řetězová pila / Chainsaw – Dennis Tupicoff 
(Austrálie / Australia)

cena poroty za nejlepší celovečerní film / Best 
feature film award
Idioti a andělé / Idiots and Angels – Bill Plympton 
(USA)

cena poroty za nejlepší český animovaný film / Best czech short 
film award
Usnula jsem /A tear is needed – Kristina Dufková 

cena poroty za nejlepší filmové pásmo v soutěži škol / Best 
school collection award
ADiFAC (Belgie / Belgium)

cena poroty za nejlepší studentský film / Best student film award
Pěkný den na piknik / Nice Day For a Picnic – Monica Gallab (Belgie 
/ Belgium)

cena poroty za nejlepší animovaný film v kategorii zakázkové 
tvorby / Best commisoned Film
Metař na měsíci / The Street Cleaner on the Moon – Konstantin 
Golubkov (Rusko / Russia) 

cena poroty za nejlepší animovaný film v kategorii zakázkové 
tvorby / Best commisoned Film
V pohodě / No Corras Tanto – Cesar Diáz Meléndez (Španělsko / 
Spain)

cena poroty za nejlepší film vytvořený dětmi /  Best 
film made by children award
Warda – práce dětského kolektivu / children collective (Belgie / 
Belgium)

cena diváků za nejlepší internetový film / Best internet video
Mé prázdniny / My Holidays – Natalia Chernyseva (Rusko / Russia)

cena města Teplic / Teplice city Award
Idioti a andělé / Idiots and Angels  – Bill Plympton (USA)

O programu / About programme:
retrospektiva Eduard Hofman| Svoboda animace | italská 
retrospektiva | Opožděná premiéra – Alexandr Širjajev | poklady 
rakouské animace| nejlepší videoklipy / Eduard Hofman 
retrospective | Freedom of animation | Italian retrospective | A 
Belated Premiere – Alexander Shiriaev |  treasures of Austrian 
animation|  | the best of videoclips

Vizuál / znělka | Visual / jingle:  
Martin Duda

1  |  AniFest meloun / melon    
2  |  Giannalberto Bendazzi /IT/ (historik, publicista/ historian, publicist)/ magdaléna Bartáková /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer)    
3  |  Giannalberto Bendazzi, prezident festivalu/ festival president    
4  |  Jiří Barta /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer) na půdě / In the Attic    
5  |  Jiří látal /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer), František Jurišič /SK/ (režisér, výtvarník/ director, designer)     
6  |  ludmila zeman /CZ/ (výtvarnice, ilustrátorka / designer, illustrator), Petr Sís /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer)     
7  |  maria Axamitová /CZ/ (výtvarnice, ilustrátorka/ designer, illustrator) s kolegyněmi / with friends    
8  |  nelson Shin /KOR/ (režisér, producent/ director, producer)    
9  |  Pavel Koutský /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer), Břetislav Pojar /CZ / (režisér, výtvarník, animátor/ director, designer, animator), František Jurišič    
10  |  porotci / jurors    
11  |  poroty před průvodem / juries just before parade    
12  |  vypouštění balónů štěstí / release of luck ballons    
13  |  z výstavy na půdě / In the Attic exhibition    
14  |  zahájení na náměstí / opening on the square    
15  |  zahájení v Třeboni / opening in Trebon    
16  |  zakončení v Třeboni / closing ceremony in Trebon    
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18 . – 23. 5. 2010

AniFest 2010
Čestný prezident / Honorary president:                                                                                                                                       
Ludmila Zemanová

Festivalová porota | Festival jury:                                                                                                                                            
Heitor Capuzzo 
Alexey Alexeev
Monique Renault
Marv Newland
Boris Masník 
Vibeke Sorensen
Midhat Ajanovic
Jiří Barta

Oceněné Filmy | AwArded Films:

AniFest Grand Prix 
Ztráty a nálezy / Lost and Found –  Philip Hunt (Velká 
Británie / UK)

Hlavní cena v kategorii krátký film do 5 minut / Best 
short film up to 5 minutes
Lidské bytosti / Adamha – Mashaallah Mohammedi 
(Irán / Iran)

Hlavní cena v kategorii krátký film 5 – 15 minut / 
Best short film from 5 to 15minutes
Joskovi šneci / Les escargots de Joseph – Sophie 
Roze (Francie / France)

Hlavní cena v kategorii krátký film 15 – 60 minut 
/ Best short film from 15 to 60 minutes
Psí historie / Dog’s Story – Břetislav Pojar (Česká 
republika / Czech Republic)

Hlavní cena za nejlepší celovečerní film / Best feature film award
Na půdě aneb kdo má dneska narozeniny / In the Attic or Who Has a 
Birthday Today?  – Jiří Barta (Česká Republika / Czech Republic)

Hlavní cena v kategorii studentský film / Best student film 
Já jsem Šimon / Simon vagyok – Tünde Molnár (Maďarsko/ 
Hungary)

Hlavní cena v kategorii TV film a seriál / Best TV film and series 
Ztráty a nálezy / Lost and Found –  Philip Hunt (Velká Británie / UK)

Hlavní cena v kategorii videoklip / Best music video
Po dešti / After the Rain – François Vogel (Francie / France)
 
Hlavní cena v kategorii reklama a znělka / Best commercial, 
jingle award
Hong Long Century Plaza –  Bohong Deng (Čína / China)

Hlavní cena v kategorii Filmy vytvořené dětmi / Best film made by 
children award
Domácí lev / The Lion at Home – kolektiv dětí / children from David 
Bunting (Velká Británie / UK)

cena města Teplic / Teplice city Award
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny / In the Attic or Who Has 
a Birthday Today?  – Jiří Barta (Česká Republika / Czech Republic)

O programu / About programme:
100. výročí Karla Zemana – retrospektiva | konference: Kino 
Zázraků | Pobaltská mise: Litevská retrospektiva | trikový film – 
otcové a synové K. Z.| ANIKLIP | ReklamShow| Bruno Bozzetto – 
retrospektiva a přednáška o flashové animaci | vzpomínka na Josefa 
Lamku| Animace po setmění / Karel Zeman’s 100 hundred years 
anniversary retrospective | conference: Cinema of Wonders| Baltic 
mission: Lithuanian retrospective | trick film – fathers and sons  of 
K. Z. | ANICLIP |  ReklamShow | Bruno Bozzetto – retrospective and 
lecture on flash animation| Josef Lamka in Memories| Midnight 
Animation

Vizuál / znělka | Visual / jingle: 
Martin Balcar, Matuš Mišák, Aurel Klimt (concept)

Pořadatel:

mezinárodní festival animovaných filmů Teplice 18. – 23. 5. 2010
100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA ZEMANA

WWW.ANIFEST.CZMezinárodní soutěž v 10 kategoriích
Kompletní retrospektiva Karla Zemana 

Litevská retrospektiva
Krátké i celovečerní oskarové filmy Promítání v 3DReklamSHOW – reklamy z celého světa
Celovečerní filmy pro otrlé diváky

Výstava Karel Zeman – Plakáty a vzpomínky

Devítimetrové leporelo Lucie Seifertové „Dějiny udatného českého národa“

Divadelníci z Divadla v Dlouhé: soubor Zimovci – Červená Karkulka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,  

Perníková chaloupka a Vyžvejklá bambule Pro děti:  Školičky animaceSoutěž filmů vytvořených dětmiNové Večerníčky Celovečerní filmy
Michal Žabka – Jak točíme Autopohádky
Oživlé krabice - malování s AniFestem
Obří puzzle – pokus o světový rekord

Za finanční podpory:

Hostitel: Hlavní mediální partneři:

Mediální partneři:

Generální partner:

Oficiální vůz:

Partneři:

Hlavní partner:
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1  |  Alexey Alexejev /RU/ (režisér, výtvarník/ director, designer)    
2  |  Bruno Bozzetto /IT/ (režisér, výtvarník/ director, designer)    
3  |  Břetislav Pojar /CZ/ (režisér, výtvarník, animátor/ director, designer, animator)    
4  |  Bruno Bozzetto & Břetislav Pojar     
5  |  čeští tvůrci / Czech creators    
6  |  Dagmar Váňová /CZ/ (lituanistka, koordinátorka programu litevské retrospektivy), Antanas Janauskas /LIT/ (režisér, výtvarník/ director, designer)    
7  |  Galina miklínová /CZ/ (režisérka, výtvarnice/ director, designer) a dětská porota / and children‘s jury    
8  |  Gerrit van Dijk /NL/ (režisér, výtvarník/ director, designer)    
9  |  Hana lamková /CZ/ (spisovatelka, scénáristka / writer, screenwriter)     
10  |  Jakub Pistecký /CZ/ (specialista na počítačovou animaci / animation sequence lead)    
11  |  Jiří Barta /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer), přebírá cenu - receive award    
12  |  Joan c. Gratz /USA/ (režisérka, výtvarnice/ director, designer)    
13  |  kanadská velvyslankyně Valerie Raymond a hosté festivalu / Canadian ambassador and festival quests    
14  |  let balónem / ballooning    
15  |  marv newland /CA/ (režisér, producent/ director, producer)    
16  |  midhat Ajan Ajanovic /SRB/ (teoretik, pedagog / theoretician, pedagogue)    
17  |  michaela Pavlátová /CZ/ (režisérka, výtvarnice/ director, designer)    

18  |  michal Žabka /CZ/ (režisér, výtvarník/ director, designer), Michal Podhradský /CZ/ (producent/ producer)    
19  |  nejdelší puzzle na světě / the longest puzzle in the world    
20  |  Paul Wells /UK/ (teoretik, pedagog / theoretician, pedagogue)    
21  |  porota a Joan c. Gratz / jury with Joan C. Gratz    
22  |  poroty a prezidentka / juries and festival president    
23  |  projekce pro děti / children sceening    
24  |  stereoskopická projekce / stereoscopic projection    
25  |  Školičky animace / Schools of animation    
26  |  tvorba loutky pro animaci, miroslav Trejtnar /CZ/ - animation puppet creation    
27  |  ve stanu / evening in tent    
28  |  zahájení festivalu / opening ceremony    
29  |  zahajovací průvod / opening parade    
30  |   zdeněk Krupa /CZ/ (kameraman / cinematographer), ludmila zemanová /CZ/ (výtvarnice, ilustrátorka / designer, illustrator), Karel Hutěčka /

CZ/ (producent / producer), ivan matouš /CZ/ (střihač / editor)      
31  |  zemanovy / Zeman‘s    
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