
 

PRAGUE YOUTH FILM FESTIVAL

               PYFF 2019  

OBJEVOVÁNÍ NOVÝCH TALENTŮ



Posláním Prague Youth Film Festivalu je podpořit filmové nadání mladé generace. 
Festival pořádají producenti úspěšného 48 Hour Film Project Praha, který v uplynulých 
8 letech objevil v České republice tisíce tvůrců. Pražský filmový festival mládeže 
(PYFF), který se koná poprvé v prosinci 2019, je každoroční oslavou filmu mladých 
lidí a studentů z celého světa. Českým filmařům nabízí příležitost k mezinárodnímu 
působení, stejně jako uznání a ocenění od slavných českých filmových osobností.

CO JE PYFF?
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Víme, co je potřeba k propagaci nových talentů. 48 Hour Film 
Project Praha se stal jedním z nejlepších míst pro objevování 
nových filmařských talentů a přitáhl velké množství kreativních 
lidí z celé České republiky, Slovenska a okolních zemí. 
Talentovaní odborníci i neprofesionálové vítali příležitost ukázat 
své dovednosti. Pro náš nový projekt plánujeme tyto úspěchy 
rozšířit. Nadále úzce spolupracujeme s našimi dlohodobými 
vzdělávacími partnery, s filmovými školami jako je FAMU, 
FAMO, UNYP, Filmová škola ve Zlíně, Masarykova univerzita, 
Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Prague Film School, 
Prague College a spoustou dalších uměleckých škol. To vše za 
významné podpory České filmové komise.

OBJEV NOVÝCH TALENTŮ
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MNOHO KATEGORIÍ
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Krátké narativní filmy 
(15-25 let), experimentální 
filmy, top desítky pod 10 
(4-9 let), mladí režiséři (10-
15 let), první celovečerní 
filmy ( do 25 let), 
narativní a dokumentární 
celovečerní filmy (do 35 let), 
dokumentární krátké filmy ( 
do 25 let), ekologické filmy 
a další.

Filmová díla uvidí 
profesionálové 
z oboru, kterým 
budou propagována. 
Napojíme se s dalšími 
filmaři a producenty 
a představíme díla 
mediálním partnerům 
díky kterým podpoříme  
kariéru mladých tvůrců!

VELKÉ PŘÍLEŽITOSTI

Naše porota vybere 
vítěze ve všech 
kategoriích. Trofeje a 
další ceny od našich 
sponzorů budou 
prezentovány na 
speciálním galavečeru po 
víkendových projekcích 
PYFF.

GALA VEČER A CENY
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PROJEKTY V MÉDIÍCH
Naše projekty přilákaly mnoho 
mediální pozornosti. Jejich 
organizátoři a filmaři vystoupili 
několikrát v České televizi, 
Nova Cinema, televizi Prima 
ve VIP zprávách, v Rádiu 1, 
Českém rozhlase a Rádiu Spin. 
Články o projektu se objevily 
v denním tisku jako je Právo, 
Mladá fronta Dnes či deník 
Metro. Dále také v časopisech 
Týden, Film Stage, Aktuálně.
cz, Protišedi.cz, Kinobox.
cz a spoustě dalších on-line 
publikacích.

Naše působení v USA 
zahrnovalo spolupráci s 
takovými média společnostmi 
jako je Universal, Fox, William 
Morris Endeavor, Netflix, a  
byli jsme představeni na ABC, 
Comcast, SNN TV, Huffington 
Post, a Bigthink.com.



O NÁS

Petra a Paul Ratner organizují filmové festivaly již více než 
deset let. Po mnohaletých zkušenostech z Hollywoodských 
produkcí založili Pražský 48 Film Project (48HFP) a od roku 
2011 do roku 2018 se od nuly rozrostli na skvělých 84 počet 
týmů filmařů. V průběhu let navštívilo projekce 48HFP více 
než 10 000 lidí, s miliony online shlédnutí. Vítězové Pražské 
48HFP získali také  mezinárodní ocenění, uvedli své filmy v 
Cannes a na prestižním mezinárodním finále v USA. Mnoho z 
vítězů se také vydalo na úspěšnou kariéru ve filmu a televizi. 

Při své práci na organizaci festivalů v České republice Petra 
a Paul úzce spolupracovali s takovými partnery jako Canon, 
Stella Artois, Jameson, Nova Cinema, Česká televize, 
Skupina ČEZ, Copy General, Magnesia, Voyo, Panavision, 
Panalux, Bio Films, Bonton Film, Kinobox, Chapeau Rouge, 
Radio 1 , Radio Spin a také Ministerstvo kultury České 
republiky, Ministerstvo Cestovního ruchu, Český konzulát ve 
Spojených státech, Česká tisková agentura a Česká filmová 
komise.

Petra je nyní také ředitelkou operací uznávaného filmového 
festivalu  Sarasota Film Festival, který má 21 let tradice v 
Sarasotě na Floridě v USA, s roční návštěvností 50 000 lidí. 
Paul je ředitelem vzdělávání a outreach stejného festivalu. 
Paul také již druhý rok organizuje mezinárodní filmovou 
soutěž Screenlife Contest pro Bazelevs Entertainment, 
společnosti uznávaného režiséra a producenta Timura 
Bekmambetova.
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Pavlína Saward začínala kdysi u filmu jako 
asistentka produckce na britském serialu 
“Lovejoy”. Od té doby pracovala v různých 
pozicích u produkce, přes koordinátora po 
produkční. Pracovala celkem na 19 filmech, 
například “Mission Impossible”, “Fatherland”, 
“Dungeons & Dragons”, “From Hell” nebo “The 
Bourne Identity”. Kromě filmů pracovala také na 
více než 130 reklamách jako produkční.
Posledních deset let vlastní agenturu Driven 
By Creatives zastupující mezinárodní režiséry, 
kameramany , architekty a fotografy. Pavlína byla 
v po několik let také jedním z porotců na festivalu 
48h Film Projekt Praha.
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POPULARITA MLADÝCH TALENTŮ 
Naše mezinárodní festivaly pro mládež jako 48 
Hour Film Project Praha, Hollywood Nights, 
Reel Talk PSA Competition, a Screenlife Contest 
každoročně přilákaly tisíce tvůrců a diváků. Mezi 
naše porotce se zařadili známí čeští herci či 
režiséři Rudolf Havlík, Jiří Mádl, David Ondříček, 
Jakub Kohák a další osobnosti ze světa filmu. 
Projekcemi a předáváním cen provázely 
populární zpěvačka Klára Vytisková a herečka a 
moderátorka Emma Smetana.



PragueYouthFilmFestival.com

kontakt:
Petra Ratner
petra@radiantisland.com
+1 941 920 3455


