
událost měsíce

 Anifilm poprvé v Liberci
Mezinárodní festival animovaných filmů 
Anifilm je nejvýznamnější akcí svého 
druhu ve střední Evropě a je jediným 
mezinárodním soutěžním festivalem 
v České republice zaměřeným 
na animovaný film. Po osmnácti 
ročnících v jihočeské Třeboni se 
přesunul do Liberce, kde se měl 
konat již v měsíci květnu, ale kvůli 
koronavirovým omezením byl přesunut 
na náhradní termín, a to 6. až 11. října. 
Organizátoři věří, že se i přes případná 
omezení a hygienická opatření podaří 
připravit výjimečnou kulturní událost 
a zahájit tak tradici Anifilmu v Liberci.

Díky dlouhodobě vysoké úrovni mezi-
národních soutěží je řazen mezi nej-
prestižnější světové festivaly. Anifilm 
svým návštěvníkům promítne více než 
500 filmů, chystá letní kino, workshopy, 
Game a VR zónu, prezentace, dílny 
animace, výstavy, koncerty a mnoho 
dalšího. Více o programu festivalu, infor-
mace o místech konání Anifilmu nebo 
o akreditacích najdete na straně 4. 

O vizuální podobu letošního 
ANIFILMU se postaral tvůrčí tandem 
Michaela Mihalyiová a Dávid Štumpf. 
Největší pozornost tato dvojice upoutala 
krátkým filmem Sh_t Happens, který 

soutěžil na významných festivalech, 
jako jsou Benátky či Sundance a před-
staví se i v Liberci. Protože se Anifilm 
stěhuje na nové místo, Michaela a Dávid 
se rozhodli vizuál udělat co nejbarev-
nější a nejradostnější, aby stěhování 
bylo co nejpříjemnější. Michaela 
s Dávidem vytvořili také festivalovou 
znělku a slibují, že bude plná hudby, 
tance a animace, jako celý festival. 

Kompletní program Anifilmu najdete 
na www.anifilm.cz.

text: Květa Šírová
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aktuální informace

 Na kraji
Trojzemí propojila nová 
autobusová linka
Unikátní autobusová linka č. 691 
propojila české, německé a pol-
ské pohraničí. Každý víkend jede 
po trase Hrádek nad Nisou – Zittau – 
Bogatynia – Frýdlant – Nové Město 
pod Smrkem – Świeradów-Zdrój a zpět. 
Jízdné je možné hradit v korunách, zlo-
tých nebo eurech. Až do 22. listopadu 
platí speciální propagační zvýhodněné 
jízdné, ale do budoucna se počítá s kla-
sickým jízdným IDOL. Provoz auto-
busů zajišťuje krajský dopravce ČSAD 
Liberec a veškeré informace o spoji 
najdete na www.iidol.cz/bus691.

Místní akční skupiny se zapojily 
do kampaně REGIONY SOBĚ 
Místní akční skupiny (MAS) se spojily 
a vytvořily společnou platformu. Jmenuje 
se REGIONY SOBĚ a má za cíl pomoci 
regionální ekonomice. Propojuje lokální 
výrobce a poskytovatele služeb s kon-
zumenty z celé ČR. Na webové stránce 
www.regionysobe.cz jsou uvedeny 
všechny podniky, které se do kampaně 
zapojily. Jejich služby jsou nabízeny 
prostřednictvím voucherů. MAS vystupují 
pouze v roli prostředníka. Zajistí zápis 
do databáze místních podniků a prezen-
taci na uvedených webových stránkách. 
V případě prodeje voucherů pak nakupu-
jící komunikuje přímo s podnikatelem. 
Zapojení se do kampaně je zcela zdarma. 

Nevšední výstava Tajemná 
Indonésie – tamtamy času 
Největší výstava svého druhu 
ve střední Evropě odkrývající taje 
i krásy Indonésie, kterou podpo-
řil i Liberecký kraj, je umístěna 
v Centru Babylon v Liberci. Expozice 
odhaluje zajímavosti ostrova Nová 
Guinea i celé Indonésie, Pacifiku 
a Šalomounových ostrovů. Návštěvníci 
se seznámí s nevšedními poznatky 
z výprav slavných cestovatelů 

Jiřího Hanzelky, Miroslava Zikmunda 
a Miloslava Stingla doplněné o mate-
riály z cest Rudy Švaříčka, který se 
věnuje neznámým etnikům a dob-
rodružným cestám do nitra ostrova. 
Součástí výstavy určené všem věko-
vým kategoriím jsou obrovské rituální 
totemy, štíty, iniciační masky, čelenky, 
fotografie. Dominantou je autentická 
stromová chýše kmene Kombai. 
Výstava je přístupná ve dnech út–ne: 
10.00–12.00, 12.30–18.00 hod. Více infor-
mací www.tajemnaindonesie.cz.

Den otevřených dveří 
Severočeského muzea v Liberci
Severočeské muzeum v Liberci pořádá 
v sobotu 26. září 2020 od 10 do 17 hodin 
Den otevřených dveří. Návštěvníci uvidí 
část nově rekonstruovaných prostor 
muzea a instalaci některých muzejních 
expozic. Pro více informací sledujte 
www.muzeumlb.cz.

Mistrovství ČR vodících 
psů poprvé v Liberci 
V libereckých ulicích se za běžného 
provozu bude 6. září konat neoficiální 
mistrovství ČR vodících psů, které 
pořádá spolek Život jde dál za pod-
pory Libereckého kraje. Účastníci 
se utkají ve dvou disciplínách. První 
je poslušnost, kdy pes plní základní 
povely. Druhou disciplínou je tzv. 
frekvence, kdy se pes a nevidomý 
vydají na stanovenou trasu a pes musí 
na povel najít například přechod, 
lavičku nebo autobusovou zastávku. 
Závod se po pěti letech přesunul 
z Varnsdorfu do Liberce a letos bude 
jediným závodem podobného typu 
v České republice.

krajští zastupitelé

 K věci
Jaký je váš nejoblíbenější 
animovaný film?

Lena Mlejnková (SLK)
Mám velmi ráda animované filmy, 
autoři v nich mohou zcela popustit 
uzdu své fantazii. Můj nejoblíbenější 
animovaný film je Vzhůru do oblak. 
Je to už starší film, který mě vždy roze-
směje a ráda se k němu vracím. Je plný 
vtipů, ale i hlubších myšlenek, a navíc 
s dobrým koncem.

Michal Kříž (ANO 2011)
Mým oblíbeným animákem je nejlepší 
evropský animovaný film pro rok 2012 
Alois Nebel od režiséra Tomáše Luňáka. 
Mám totiž velmi rád komiksovou 
předlohu od Jaroslava Rudiše, spisova-
tele z Libereckého kraje, a ilustrátora 
Jaromíra Švejdíka. 

Vít Němeček (ODS)
Můj nejoblíbenější animovaný film 
v dětství byl Pojďte pane, budeme si hrát. 
Všechny části byly vtipné a ze života. 
Výtvarnou stránku výborně doplnil dabing 
Rudolfa Deyla a Františka Filipovského.

Pavel Svoboda (ČSSD)
Animovaný film, to je fantazie bez hranic. 
A česká škola patří mezi světovou špičku. 
Ze zahraničních snímků patří mezi moje 
nejoblíbenější South Park: Peklo na zemi. 
Pro jeho drsný humor.

Radovan Vích (SPD-SPO)
Z celovečerních filmů jednoznačně 
Sněhurku z dílny Walta Disneye. 
Za přelomové animace z domácí tvorby 
potom považuji scény Karla Zemana 
z filmu Cesta do pravěku.

Miloš Tita (KSČM)
Ono to není jednoduché, krásných 
animáčů je víc. Z českých jsou mi asi nej-
bližší Dva mrazíci a Až opadá listí z dubu, 
obojí krásně namluvené i natočené. 
A ze zahraničních Shrek.

Zuzana Kocumová (ZpLK)
Animované předvolební video ODS, kde 
Jiří Kittner s motýlkem pod krkem chytá 
motýlka a přitom rozhazuje tisícovky.
Redakční rada magazínu Kraj – příloha LK 
se se zveřejněnou odpovědí neztotožňuje.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst 

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo.

Nová víkendová linka propojila tři státy. Foto: Jan Maxa.

Unikátní výstava odhaluje život, zvyky a krásy tajemné 
Indonésie. Foto: Rudolf Švaříček.

http://www.iidol.cz/bus691
http://www.regionysobe.cz
http://www.tajemnaindonesie.cz
http://www.muzeumlb.cz
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo/clanky-zastupitelu


osobnost kraje

 Tomáš Rychecký
Ředitel Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který je původně 
producentem animovaných filmů a seriálů, se této přehlídce věnuje od jejího 
vzniku před osmnácti lety. Festival nejenom organizuje, ale také se podílí 
na výběru filmů do mezinárodních soutěží, vymýšlí doprovodný program 
a vede celý tým organizátorů.

Po 18 letech existence festivalu jste 
oznámili stěhování z jižních Čech 
na sever, do Liberce. Proč jste se roz-
hodli z Třeboně odejít?
Když Anifilm, tehdy pod názvem AniFest, 
v roce 2002 v Třeboni vznikl, jednalo se 
o mezinárodní přehlídku, která odpo-
vídala svou velikostí malebné Třeboni. 
Přinášela jí návštěvníky a pomohla jejímu 
zviditelnění. Loni však nová třeboňská 
radnice odmítla snahy o další propojení 
s festivalem formou celoročního projektu 
Domu animace, když v dubnu neschválila 
dotaci na jeho realizaci. Oboustranně 
výhodné partnerství města a festivalu se 
tak definitivně rozpadlo. Poté jsme dostali 
několik nabídek od jiných měst, a to neje-
nom na přesun projektu Domu animace, 
ale i festivalu samotného. Sami bychom 
nikdy bez konkrétní pozvánky a pomoci 
festival během pár měsíců přesunout 
nedokázali.

Měli jste tedy nabídky od několika 
dalších měst. Rozhodli jste se však 
pro Liberec, proč? 
Liberec byl mým favoritem hned po prv-
ních obhlídkách v loňském létě. Město 
mi učarovalo svým potenciálem a vhod-
nou polohou nedaleko Prahy a blízkostí 
Německa a Polska, což je pro mezinárodní 
festival důležité. Liberec je krajské město, 
a to se na příkladu zlínského, jihlavského 
nebo karlovarského filmového festivalu 
ukazuje jako důležitý faktor pro dlouho-
dobou stabilitu. Hlavním důvodem jsou 

ale lidé, kteří nám od začátku v Liberci 
otevřeli dveře a pomáhají nám s přípra-
vou festivalu. Velké díky tak patří panu 
hejtmanovi Půtovi a panu primátorovi 
Zámečníkovi, kteří nám dali důvěru a pod-
poru a za Anifilm v Liberci se důrazně 
hned na začátku postavili. Samozřejmě 
bychom festival nedokázali připravit bez 
podpory a zapojení desítek dalších liberec-
kých nadšenců a podporovatelů. Věřím, 
že i díky nim bude značka Anifilm Liberec 
fungovat. A i když to bude v Liberci první 
ročník, snažíme se, aby hned od počátku 
vypadal jako devatenáctý, svým rozsahem 
i profesionalitou.

Které místo se během konání festivalu 
pro návštěvníky stane hlavním cen-
trem dění a proč? S kolika kinosály 
počítáte? 
Srdcem festivalu se stane liberecký 
zámek, který by měl být prvním místem, 
kam návštěvník Anifilmu zavítá. Bude 
si zde moci zakoupit akreditaci nebo 
vstupenku, seznámit se s programem 
a potkat zajímavé hosty. Na zámku najde 
Game a VR zónu, zvuková studia, ale také 
občerstvení a festivalový obchod. Co se 
týká kinosálů, tak promítat budeme hned 
na několika místech, například v kině 
Varšava, v Cinema City, v hotelu Zlatý lev, 
v Lidových sadech, v letním kině na nám. 
Dr. E. Beneše a na dalších místech. 
Všechna projekční místa a konkrétní pro-
gram mohou diváci najít na našem webu 
v rubrice Program.

Festival není jen přehlídka soutěžních 
filmů, ale i doprovodné programy. 
Jaký program chystáte pro diváky 
v letošním roce?
Téma letošního ANIFILMU „Slyšet ani-
maci“ přinese nesoutěžní filmový program 
zaměřený na hudbu a zvuk v animovaném 
filmu. Mezi slavnými snímky v programu 
festivalu nebudou chybět takové klasiky, 
jako Pink Floyd: The Wall s nezapome-
nutelnými animovanými sekvencemi 
Geralda Scarfeho nebo drsný povídkový 
film Heavy Metal. Vedle nejlepších a nejno-
vějších animovaných filmů se tedy může 
Liberec i hosté festivalu těšit na unikátní 
živá hudební vystoupení. Anifilm vzdá 
poctu také českým klasikům filmové 
hudby, jako byli Zdeněk Liška, Jiří Kolafa 
nebo Luboš Fišer. 

Kromě toho, že festival organizujete, 
jste také členem výběrové komise 
a podílíte se na výběru soutěžních 
filmů na festival. Kolik se na Anifilm 
vůbec hlásí filmů?
Výběrová komise zhlédla přes 1 200 
přihlášených animovaných snímků 
z celého světa a do jednotlivých 
kategorií z této animační záplavy 
vybrala celkem 219 soutěžních filmů, 
videí a her a VR filmů. Z nich pak bude 
na festivalu uvedeno 26 ve světové 
a 9 v evropské premiéře. Diváci i fes-
tivaloví porotci uvidí v mezinárodní 
soutěži 10 celovečerních filmů, 34 krát-
kých filmů, 40 filmů vytvořených 
studenty, 23 videoklipů, 15 abstraktních 
a nenarativních snímků a 14 VR filmů. 
Součástí festivalového programu bude 
i národní soutěž Český obzor, v níž se 
v pěti kategoriích utká 68 děl z ateliérů 
českých animátorů a animátorek. 
Celkem i s projekcemi nesoutěžních 
filmů na Anifilmu promítneme více než 
500 filmů.

Na jaké domácí či zahraniční tvůrce 
a osobnosti animovaného filmu se 
diváci mohou těšit? 
Tvůrců filmů a her přijede určitě několik 
stovek, mnoho z nich se vrací na Anifilm 
pravidelně, ti jsou samozřejmě velmi 
zvědaví i na Liberec. Já osobně se těším 
na každého z tvůrců i diváků!

autorka rozhovoru: Květa Šírová

foto: Tomáš Rychecký, dlouholetý ředitel 

festivalu Anifilm

foto: Eva Kořínková



krajem

 Mezinárodní festival animovaných 
 filmů Anifilm nově v Liberci!
Anifilm je soutěžní festival, proto jeho 
významnou část tvoří soutěžní program. 
Mezinárodní poroty vyberou nejlepší 
animované filmy z kategorií celovečerní 
film, krátký a studentský film, videoklip, 
abstraktní a nenarativní animace a počí-
tačové hry. V soutěži Český obzor se 
představí pouze české filmy. A sami diváci 
zvolí film, který získá Cenu města Liberec. 
Vedle soutěže festival každoročně chystá 
bohatý nesoutěžní filmový program. 
V roce 2020 Anifilm uvede i speciální 
programy pro všechny věkové kategorie. 
Na návštěvníky čeká například program 
s názvem Slyšet animaci, který propaguje 
hlavní téma letošního 19. ročníku festi-
valu, jímž je hudba a zvuk v animovaném 
filmu. Diváci se mohou těšit na významné 
hosty, prezentace, workshopy i koncerty. 
Na své si přijdou milovníci kultovního 
seriálu Simpsonovi, který letos slaví 30 let 
svého vzniku. Dále se mohou těšit na 
Půlnoční animace – jedná se o filmy pro 
otrlé. Na náměstí Dr. E. Beneše budou pod 
širým nebem promítány divácké hity, ale 
i zrestaurovaná klasická díla a připomínky 
filmových velikánů. 

Organizátoři festivalu připravili bohatý 
program také pro děti. Filmový program se 
nazývá Animo a v programech je označený 
smajlíkem. Dílny animace jsou vyhledá-
vané workshopy, kde si děti pod vedením 
lektorů mohou vytvořit animovaný film, 
popřípadě vyzkoušet práci zvukového 

mistra. Každé festivalové dopoledne se 
v altánu v Lidových sadech budou konat 
divadelní představení pro děti.

Festival nabídne také prostor pro 
prezentaci a hraní soutěžních her a pro 
projekty virtuální reality, jež si diváci 
mohou vyzkoušet v Game a VR zóně. 
Chybět nebudou ani výstavy a koncerty 
neokoukaných kapel.

Centrem Anifilmu bude liberecký 
zámek, kam by měly směřovat první 
kroky každého návštěvníka Anifilmu, 
na projekce a doprovodné programy se 
diváci mohou vydat do kina Varšava, 
do Domu kultury Liberec, do Krajské 
vědecké knihovny, do Malého divadla 
a do Budovy G Technické univer-
zity. Letní kino vznikne na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše a dětský program 
bude v Lidových sadech.

Lístek na jednotlivá představení 
stojí 100 Kč. Výhodnější je ale pořídit 
si „Visitor“ akreditaci na celou dobu 
festivalu, která stojí 1000 Kč a přináší 
denně zdarma 4 vstupenky na 4 různá 
představení, volné vstupy na vybrané 
doprovodné akce, vstup do Game 
a VR zóny, zdarma festivalový katalog 
a programovou brožuru. Děti, studenti, 
senioři a držitelé karet ZTP mohou 
na vstupném uplatnit slevu. Více 
na webu Anifilmu.

text: Květa Šírová
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1 ukázka z filmu Princova cesta
2 ukázka z filmu Jacob Mimmi a mluvící psi
3 ukázka z filmu Panika v městečku La Foire Aglicore
4 ukázka z filmu Správnej sound
5 ukázka z filmu Pryč
6 ukázka z filmu Fany a pes
 
foto: archiv Anifilm
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