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Jubilejní slavnostní vyhlášení audiovizuálních cen
TRILOBIT odmění 14. ledna 2017 vítězné autory
a tvůrce křišťálovými trofejemi, uvede novou cenu a potěší mimořádným programem i u televizních obrazovek.
Ocenění české filmové tvorby za uplynulé roční období TRILOBIT uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, z. s., za podpory města Beroun a jeho
Městského kulturního centra. Vyhlášení cen TRILOBIT
2017 proběhne 14. ledna v Kulturním domě Plzeňka
v Berouně a od 20.20 hodin bude odvysíláno na televizních obrazovkách na programu ČT art.
Ceny TRILOBIT se poprvé začaly udílet v 60. letech.
Držiteli některé z těchto cen se každoročně stávají tvůrci
umělecky hodnotných audiovizuálních děl, bez ohledu
na jejich momentální popularitu či novinářské kritiky.
Jedním z cílů ocenění je totiž poukázat na audiovizuální
díla, která nejsou v centru pozornosti veřejnosti a médií,
a přitom jsou výjimečná nebo něčím přínosná.
Do arzenálu svých filmových trofejí křišťálovou cenu
TRILOBIT v minulosti zařadili například Zdeněk Svěrák,
Miloš Forman, Jiří Menzel, Jan Švankmajer, Robert Sedláček, Karel Roden, Jiří Mádl, Jan Kraus, Daniela Drti-

nová s Martinem Veselovským, Jana Ševčíková, Kryštof
a Matěj Hádkovi a mnoho dalších. Do pověstné síně slávy
vstoupil naposledy režisér Vojtěch Jasný.
O některou z cen usiluje celkem 90 přihlášených titulů – hraných, dokumentárních, animovaných, zpravodajských či publicistických, o jejichž kvalitách rozhoduje
odborná porota, a 22 snímků s dětskou či rodinnou tematikou, jež vyhodnotí dětská porota. Předsedou odborné poroty byl opět zvolen teatrolog, esejista, divadelní
a mediální kritik Vladimír Just. Dětskou porotu tvoří žáci ZUŠ Václava Talicha v Berouně.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách www.fites.cz, www.mkcberoun.cz
a www.mesto-beroun.cz.

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Zapojte se do soutěže o vstupenky na výstavu o urbanistických a stavitelských počinech Karla IV., kterou pořádá Muzeum hlavního města Prahy.
V domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze na
vás od 13. prosince čeká moderní výstava připravená

Soutěžní otázka:
Kdy bylo založeno
Nové Město pražské?
1. 1358
2. 1348
3. 1357
Pět správných odpovědí odmění
MHMP vstupenkou pro dvě osoby.
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podle nejnovějších vědeckých poznatků. Můžete obdivovat modely středověké Prahy, prohlédnout si originál
poutního odznaku ze 14. století a díky četným projekcím
zažít dobovou atmosféru. Pro děti je ve speciální herně
připraven program podle knihy Po stopách Karla IV.
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