
UZNÁNÍ ZA TVŮRČÍ PŘÍNOS VE FILMOVÉ TVORBĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

LETOS OBDRŽÍ JAROSLAV UHLÍŘ! 

Zlín, 25. 2. 2014 – tisková zpráva 

Vedení Zlín Film Festivalu, reprezentované programovou ředitelkou Markétou 

Pášmovou, se rozhodlo udělit pro letošní rok Uznání za tvůrčí přínos ve filmové 

tvorbě pro děti a mládež hudebnímu skladateli populární i filmové hudby panu 

Jaroslavu Uhlířovi. Ten proslul též jako zpěvák, klavírista, herec, moderátor i jako 

komik. 

„Tvorba pana Uhlíře je hluboko zakořeněná v každém z nás. Troufám si tvrdit, že 

v České republice nežije dítě, které by aspoň jednu z mistrových kouzelných písní či 

melodií neznalo. Jaroslav Uhlíř svou hudbou obohatil několik generací českých dětí,“ 

uvedla k rozhodnutí o udělení uznání Markéta Pášmová. 

Jaroslav Uhlíř k informaci o plánovaném udělení ceny uvedl: 

„Zpráva o tom, že bych měl převzít cenu filmového festivalu ve Zlíně, mě nejprve 

překvapila a hned nato potěšila.  Zároveň jsem si však uvědomil, že na té ceně má lví 

podíl můj letitý spolupracovník Zdeněk Svěrák. Ale jelikož jmenovaný kamarád zlínskou 

cenu obdržel už v roce 2010, nic mi nebrání radovat se naplno.“ 

Ocenění bude Jaroslavu Uhlířovi předáno ve středu 4. června, kdy se ve Zlíně uskuteční 

závěrečný ceremoniál, snímaný tradičně Českou televizí.   

Jaroslav Uhlíř (*1945) vytvořil písně a hudbu například k filmům Ať žijí duchové, Vrchní, 

prchni, Lotrando a Zubejda, Tři veteráni nebo S čerty nejsou žerty. Tyto a další snímky 

se staly legendárními i díky Uhlířově hudbě. Významná je i spolupráce Jaroslava Uhlíře 

se Zdeňkem Svěrákem na celé řadě písničkových alb a televizních pořadů. Pamětníci si 

jistě vzpomenou i na moderátorské duo Šíp – Uhlíř z relací České – resp. 

Československé televize Hitšaráda a Galasuperšou.  

Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež udělí Zlín Film Festival 

poosmnácté. Jeho v pořadí poslední držitelkou je Jitka Molavcová, o rok dříve ocenění 

převzal Jiří Lábus, před ním Petr Nárožný. Kompletní seznam laureátů najdete níže.  

 

 

 



54. Zlín Film Festival proběhne od pátku 30. 5. do čtvrtku 5. 6. 2014 ve Zlíně a dalších českých  

a moravských městech.  

Pozornost světa bude letošní ročník zlínského filmové přehlídky přitahovat zejména bedlivě 

sledovanými mezinárodními soutěžemi a velkou sekcí Dny polské kinematografie.  

Novinkou letošního ročníku je nová cena za herecký výkon či koncentrace programů pro 

nejmenší publikum do budovy zlínského zámku zasazené do zeleně parku. 

Organizátoři jsou rozhodnuti nadále zkvalitňovat a rozšiřovat Film Industry program, na nějž 

hodlají přilákat studenty českých vysokých škol. 

Poprvé v historii jsou hlavními a programově nejsilnějšími festivalovými dny sobota a neděle. 

Pořadatelé tak vycházející vstříc zejména těm, kterým v minulosti v návštěvě festivalového 

Zlína bránily pracovní povinnosti. Jistě tuto změnu ocení též všichni, jež si chtějí naplno užít 

festivalové dění večerní či noční.  

 

54. ZLÍN FILM FESTIVAL ZAČÍNÁ ZA 95 DNÍ! 

ZLÍN FILM FESTIVAL 2014 – 54. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně 

30. 5. – 5. 6. 2014 

Pořadatel:   FILMFEST, s.r.o. 

Spolupořadatel:   Statutární město Zlín 

Generální partner:   ENAPO OBCHODNÍ a.s. 

Finanční podpora:  Ministerstvo kultury ČR, program Media,  

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie,  

Zlínský kraj, Město Otrokovice 

Hlavní partneři:  Škoda Auto, DHL Czech Republic,  

Zlaté jablko – obchodní a zábavní centrum, Impromat 

Hlavní mediální partneři:  Česká televize, Český rozhlas, DNES, Idnes.cz 

 Všem za jejich podporu děkujeme! 

www.zlinfest.cz  

 

 

 



Nositelé Uznání: 

1997 - Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež - Josef Pinkava 

1998 - Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Marcela Pittermannová 

1999 - Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež - Věra Plívová – Šimková 

2000 -  Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Václav Vorlíček 

2001 – Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Jindřich Polák 

2002 - Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Karel Kachyňa 

2003 - Uznání za celoživotní dílo – Břetislav Pojar 

2004 - Uznání za celoživotní dílo – Juraj Herz 

2005 - Uznání za celoživotní dílo - Jiřina Bohdalová 

2006 - Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Karel Smyczek 

2007 -  Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Libuše Šafránková 

2008 - Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Iva Janžurová 

2009 - Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Lubomír Lipský 

2010 - Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Zdeněk Svěrák 

2011 - Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Petr Nárožný 

2012 - Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Jiří Lábus 

2013 - Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež – Jitka Molavcová 

 

 


