
Festival Filmových Klišé (FFK) – stručná pravidla

NOMINOVANÉ SNÍMKY musí obsahovat alespoň jedno velké, klasické filmové klišé či nějak s tímto 
fenomenálním jevem souviset. Platí pravidlo – ČÍM VÍCE KLIŠÉ, TÍM LÉPE!

NOMINOVANÉ SNÍMKY se dělí do těchto kategorií:

1) AKČNÍ
2) HORORY
3) ROMANTICKÉ
4) VOLNÁ KATEGORIE  (ostatní  žánry a  křížení  výše zmiňovaných či  jiných žánrů –  kromě 

ryzího porna! :) 

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Každý uživatel,  který chce nominovat film, si musí být jistý,  že ho vlastní (na DVD, VHS,... 
technické požadavky a formáty VIZ NÍŽE!) či dokáže na promítání sehnat!!! Pokud toto splňuje, 
stává se PATRONEM FILMU, COŽ V PŘÍPADĚ POSTUPU NA FFK ZNAMENÁ 2 VĚCI:

1) je povinen připravit si 5minutovou řeč  o daném filmu (co se provedení týče – fantazii 
se meze nekladou)!!!

2) MÁ VSTUP NA CELOU AKCI ZDARMA!!! Toto se NETÝKÁ občerstvení ani té slečny u 
baru :) 

Ostatní diváci-nepatroni (tedy ti, JEJICHŽ FILM NEBYL VYBRÁN NA FFK a přijeli se podívat či 
„běžní“ diváci), VSTUPNÉ PLATÍ!!! Výše vstupného závisí na počtu osob a bude upřesněna. 
Neměla by přesáhnout 100 Kč na celý festival.

JAK  NOMIMOVAT  FILM? Stačí  dát  vědět  do  Hofyland  pošty  uživatelů  HOMN,  WODASH  či 
EDNORTON17. 

NOMINACI(E) POSÍLEJTE VE TVARU:  

kategorie filmu - název filmu - odkaz na ČSFD, popř. IMDB (pokud ani zde nenajdete stručný 
nástin filmu, možno použít jiný zdroj).  

Příklad nominace: ednorton17 chce nominovat akční snímek Kickboxer. Pošle tedy Homnovi mail a 
do něj napíše: 

AKČNÍ – KICKBOXER - http://www.csfd.cz/film/16487-kickboxer/

SYSTÉM NOMINACÍ: každý může nominovat libovolný počet filmů (musí je ovšem mít či sehnat – viz 
výše!). Nominovat můžete až do 6. LEDNA 2008 DO 23 HODIN, 59 MINUT A 59 SEKUND! Pokud se 
zpozdíte byť jen o vteřinu, nominace neplatí. 

SYSTÉM HLASOVÁNÍ: klasická anketa. Tady ještě raději nebudeme nic upřesňovat – počkáme na 
uzávěrku nominací  a  podle  počtu  nominací  určíme vše důležité!!!  Tj.  pro  kolik  filmů může každý 
hlasovat,  kolik filmů postupuje do dalšího kola,  kolik vypadne či  kolik filmů postoupí  na brněnské 
promítání.  Každopádně  jedna  věc  je  už  zřejmě  jistá  –  4  filmy  postoupí  na  FFK.  Děkujeme  za 
pochopení. :) 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FILMY: 
Filmy  mohou  být:  originální  DVD,  kopie  originálního  DVD,  DVDRIP  na  DVD či  několika  CD (ne 
KINORIP!)  do  současných  podporovaných  formátů  (např.  DivX,  XviD  apod.),  
kazeta VHS (originál, nahrané z TV). 
Filmy  mohou  být  v originálním  znění  s českými/slovenskými  titulky,  český/slovenský  dabing, 
v anglickém znění (pokud není možné sehnat titulky). 

http://www.csfd.cz/film/16487-kickboxer/


V případě pochybností o technické kvalitě filmu bude vše dořešeno individuálně! 
Zkrátka a dobře: nejlepší je film na originálním DVD či kvalitní DVDRIP (aspoň 700x380 či aspoň 25 
fps). 

Jakékoliv jiné dotazy vítány! Ale nesmí jich být moc. 


