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STARTUJE 56. ROČNÍK ZLÍN FILM FESTIVALU 

 

Zlín – Zlín opět po roce ožívá nejstarší a největší přehlídkou filmů svého druhu na světě. 

Jaký bude letošní 56. ročník zlínského festivalu? Ponese se mimo jiné v duchu vzpomínek 

na počátky filmové tvorby ve Zlíně a bude vonět Francií. 

Snahou organizátorů festivalu je přilákat do kin minimálně stejný počet diváků jako 

v loňském roce. „Chceme si udržet zájem diváků o film našim početným čtyřicetitisícovým 

publikem v kinech. Divácký zájem podporujeme především kvalitním filmovým programem, 

vylepšujeme doprovodný i industry program. Zvolili jsme cestu přes aktivní program pro děti 

i celé rodiny,“ uvádí prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura a dodává: „Festival 

vnímáme v širším kontextu, filmy jako zábava, prostředek pochopení souvislostí, kvality 

našeho dědictví. V dnešní době informačního tsunami to považujeme za potřebné. Rádi 

využíváme potenciálu festivalu k podpoře filmové tvorby a k reprezentaci Zlína a České 

republiky.“ 

Dramaturgové festivalu připravili letos pro diváky 14 světových, 43 mezinárodních a 135 

českých premiér filmů. „Celkově tedy naši diváci budou mít možnost zhlédnout 192 snímků 

promítaných vůbec poprvé v České republice,“ uvádí umělecká ředitelka Markéta Pášmová.  

Do Zlína se během festivalu chystá 93 oficiálních filmových delegací, které představí své 

filmy divákům i porotcům. „Z významných hostů festivalu přivítáme například takové 

herecké hvězdy, jako jsou Aňa Geislerová, Jaroslav Plesl, Petr Čtvrtníček, Vilma Cibulková, 

letos jubilující Jiřina Bohdalová, Marek Vašut, David Matásek, Jiří Dvořák, či slovenský herec 

Marian Geišberg,“ říká Markéta Pášmová a doplňuje: „Z režisérů jmenujme svěžího 

devadesátníka Vojtěcha Jasného, Karla Smyczka, tradičně Václava Vorlíčka.“ 

Za pozornost stojí i zajímaví hosté ze sekce Young Stars, která je věnovaná vycházejícím 

hereckým hvězdám. Kromě VLADIMÍRA POLÍVKY či britského herce JACKSONA BEWSE, 

zavítá do Zlína třeba také izraelsko arabský herec narozený v Tel Avivu  TAWFEEK BARHOM, 

mladá herečka DAPHNÉ PATAKIA  a  herec KACEY MOTTET KLEIN, který se na festivalu 

představí v roli mladistvého otce v soutěžním snímku Ochránce režiséra Guillauma Seneze.   

Soutěžní snímky budou i letos posuzovat odborníci a dětští porotci z různých zemí světa. 

„Českou republiku reprezentují například Ivo Mathé, Jiří Barta, Tereza Spáčilová a Vojtěch 



 

Frič,“ jmenuje Markéta Pášmová a dodává: „Naše dětské poroty jsou mezinárodní a letos je 

tvoří třináct představitelů z Německa, Francie, Polska, Norska, Rakouska, Slovenska a České 

republiky.“  

Zlín Film Festival je nejstarší filmovou přehlídkou svého druhu na světě. V roce 2015 jej 

navštívilo přes 100 tisíc diváků. Jeho 56. ročník probíhá od 27. května do 3. června. Kromě 

oslav 80. výročí ateliérů pořady k Poctě velikánů nabídne festival návštěvníkům a filmovým 

fanouškům i další velká témata. Kvůli fokusu na kinematografii Francie se ponese ve 

francouzském stylu a bude se i letos věnovat nejenom filmům, ale i dalším aktivitám dětí 

a jejich rodin.  

 

Kontakt pro média 

Ing. Kateřina Martykánová 
PR manager     
tel.: +420 602 576 870      

email: katerina.martykanova@zlinfest.cz 
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TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ  

Zlín Film Festival 2016 – 56. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se uskuteční od 

pátku 27. 5. do pátku 3. 6. ve Zlíně a partnerských městech, kterými jsou: Otrokovice, Mladá 

Boleslav, Fryšták, Hodonín, Praha, Kroměříž, Vsetín, Vyškov, Olomouc, Brno.  

Doprovodný program 56. ročníku Zlín Film Festivalu běží již od poloviny března a zabírá tak 

bezmála čtvrtrok, a to prostřednictvím Doprovodných akcí ZFF: 19. SALON FILMOVÝCH 

KLAPEK a KINEMATOVLAK. Vedle partnerských měst, v nichž se konají projekce a 

doprovodné akce, se o rozšíření ZFF do 12 měst ČR postaral Kinematovlak.  

Celkový počet měst, kde se letos uskutečňuje program ZFF, je 21!  

 

ZLÍNSKÉ LOKACE  

 centrum společenského dění festivalu, akreditace, Film Industry: Kongresové centrum 
Zlín,  

 centrum projekcí ZFF: Golden Apple Cinema v OZC Zlaté jablko, Malá scéna 
 centrum open air dopr. programu pro děti a rodiny: náměstí Míru,  
 centrum open air dopr. programu pro dospělé: Open Air Plac náměstí T. G. M.,  
 centrum doprovodného programu pro nejmenší: Zlínský zámek, park Svobody 
 divadelní zóna: park Komenského,  
 literární zóna Zlatá stuha: Krajská knihovna F. Bartoše ve 14|15 BAŤŮV INSTITUT, 
 sportovní zóna: Stadion mládeže a okolní sportoviště,  
 FILM-LAB, filmová laboratoř: Univerzitní centrum – atrium, nám. T. G. M. 



 

FILMOVÝ PROGRAM  

57. ZLÍN FILM FESTIVAL 2016 promítne celkem 361 hraných, animovaných i kombinovaných 

snímků z 56 zemí světa.  

Premiéry  

Světové premiéry        14 

Mezinárodní premiéry        43  

České premiéry (první uvedení v ČR)    135  

Celkový počet filmů v premiérovém uvedení   192   
 

Soutěžní sekce:  

 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti  
 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež  
 Mezinárodní soutěž animovaných filmů pro děti  
 Mezinárodní soutěž hraných evropských debutů  
 Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes  

 

Informativní sekce:  

 Dny francouzské kinematografie 
 Pocta velikánům – 80 let filmového studia ve Zlíně 
 Česká filmová a televizní tvorba 
 Panoráma 
 Noční horizonty 
 Dokumenty 

 

Seznamy filmů naleznete na www.zlinfest.cz , v katalogu a v programovém deníčku.  

CEREMONIÁLY  

Zahajovací ceremoniály 56. ZFF 2016 proběhnou v pátek 27. 5. Slavnostní zahájení pro děti 

tradičně v 10.00 hodin dopoledne, slavnostní zahájení pro dospělé ve 19.30 hodin. Oba 

ceremoniály se uskuteční v Golden Apple Cinema v OZC Zlaté jablko.  

Závěrečný ceremoniál, tzv. Galavečer, je naplánován na pátek 3. 6. Moderuje Lucie Výborná 

a Jan Pokorný. Předání nejvýznamnějších cen je zahrnuto do dokumentu České televize, 

která jej odvysílá během víkendu 4. – 5. 6.  



 

OCENĚNÍ  

Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež udělí ZFF v rámci 

slavnostního galavečera 3. června paní Dagmar Havlové Veškrnové.   

Grand Prix Zlín Film Festivalu za propagaci francouzského filmu a kultury v České republice 

převezme 27. května 2016 během slavnostního zahájení paní Eva Zaoralová.  

Chodník slávy dětských filmových hvězd. Dlouhodobý partner ZFF v oblasti charitativních 

projektů – Nadační fond Kapka naděje odhalí dne 31. 5. ve 14.00 hodin na chodníku slávy 

hvězdy Kláře Pollertové Trojanové a Jiřímu Strachovi.  

 

ZAHAJOVACÍ FILMY  

Zahajovacím filmem ZFF pro dětské diváky (ceremoniál 29. 5. v 10.00 hodin v Golden Apple 

Cinema) bude dánský film Rošťák Villads . Přítomen bude režisér Frederik Meldal Nørgaard 

a představitel hlavní dětské postavy Luca Cocer. 

 

Zahajovacím filmem ZFF pro dospělé diváky (ceremoniál 29. 5. v 19.30 hodin) bude 

premiéra digitálně restaurované verze filmu Karla Zemana Baron Prášil.  Součástí filmové 

delegace při projekci bude dcera Karla Zemana Ludmila Zemanová a jeho vnučka Linda 

Zeman - Spalený. 

 

 



 

POROTY 56. ROČNÍKU ZLÍN FILM FESTIVALU  

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ POROTA PRO HRANÝ FILM PRO DĚTI  

 Thomas Heinemann - režisér, scenárista, producent – Německo 
 Barbara Bredero - režisérka, producentka - Nizozemí 
 Olivier Ringer - režisér, scenárista, producent - Belgie 

 

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ POROTA PRO HRANÝ FILM PRO MLÁDEŽ 

 Ivo Mathé - producent, scenárista, pedagog – Česká republika 
 Ann Vikstrom - programová ředitelka Chicago FF - USA  
 Olivier Horlait - režisér, producent – Francie 

 

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ POROTA PRO HRANÉ EVROPSKÉ DEBUTY 

 Tereza Spáčilová - filmová novinářka a kritička – Česká republika   
 Miha Hočevar - režisér, scenárista – Slovinsko 
 Mira Fornay - režisérka, scenáristka - Slovensko 

 

SPOLEČNÁ MEZINÁRODNÍ POROTA DĚTÍ A DOSPĚLÝCH PRO ANIMOVANÝ FILM 

 Jiří Barta - režisér, animátor, pedagog – Česká republika 
 Dace Riduze - animátorka, režisérka - Lotyšsko 
 Paul Wells - scenárista, režisér, ředitel Animation Academy – Velká Británie 
 Nela Sechterova - Rakousko  

 Nina Petrikovičová - Slovensko  

 David Iránek - Česká republika  

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ POROTA STUDENTSKÝCH FILMŮ 

 Steven Wouterlood - režisér, producent - Nizozemí 
 Vojtěch Frič - producent – Česká republika 
 Pierre Luc Granjon - animátor, režisér – Francie 

 

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ POROTA PRO HRANÝ FILM PRO DĚTI 

 Damian Foltýn – Francie 
 Keno Kirsch - Německo 
 Adam Petráš – Česká republika 
 Helene Goebels - Německo 
 Anna Klara Kouba – Německo 

 

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ POROTA PRO HRANÝ FILM PRO MLÁDEŽ 
 Bernhard Sekkelsten - Norsko 
 Klára Řezáčová – Česká republika 
 Andrea Svendsberget - Norsko 
 Julia Wronska – Polsko 



 

FILM INDUSTRY  

VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ program NEJEN pro filmové profesionály probíhá KAŽDÝ DEN 

festivalu v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně. Zahrnuje prezentace, přednášky, 

konference, setkání a diskuse. V kategorii Work in Progress se věnuje připravovaným 

filmům v různých fázích výroby. 

PÁTEK 27/5 

10.30 – 12.00 hod: Ahoj, kotě.                         Prezentace                                                                                                                       

První oficiální představení projektu zaměřeného na rizikové chování dětí v prostředí 

internetu, který připravil odborný tým Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se 

studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pět animovaných klipů upozorňujících například 

na hrozbu kyberšikany vzniklo pod hlavičkou E-Bezpečí. E-Bezpečí je celorepublikový 

projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým 

chováním na internetu a souvisejícími fenomény. http://www.e-bezpeci.cz/   

 

17.00 – 18.00 hod: Zlínský kreativní klastr                             Prezentace 

Prezentace aktivit Zlínského kreativního klastru. Klastr sdružuje firmy a organizace působící 

v regionu v oblasti kreativních průmyslů. Zaměřuje se především na obory design, audiovize, 

marketingové komunikace, architektura a kultura. Cílem aktivit klastru je naplňování vize 

města Zlína a Zlínského kraje jako jednoho z významných center kreativních průmyslů nejen 

v České republice, ale i za jejími hranicemi.  Aktivity klastru a jeho novou vizuální podobu 

představí viceprezident klastru Jan Blažek a člen výkonné rady Richard Vodička. 

 

18.30 – 19.30 hod: Slizký případ, režie Petr Babinec                                  Work in Progress  

Prezentace připravovaného transmediálního projektu Slizký případ. Jde o animovaný 

detektivní film odehrávající se v českém lese. Skupina vyšetřovatelů se snaží odhalit slizké 

tajemství a zachránit kouzelný les! Cílem prezentace je mimo jiné snaha o rozvoj regionální 

filmové výroby ve Zlínském kraji či pokus o vytvoření mezinárodní koprodukční sítě 

animačních studií, která bude využitelná i na budoucí projekty. 

 

SOBOTA 28/5 

14.00 – 17.30 hod:  Kino za školou                       Konference 

Konference o filmové výchově organizovaná Kanceláří Kreativní Evropa – Média a Národním 

filmovým archivem. Jaká je koncepce zavádění filmové a audiovizuální výchovy do škol? 

Jaké jsou představy a možnosti učitelů? Jaké kompetence žáků je třeba naplnit? Může kino 

proniknout do školy, najít toho správného učitele a motivovat ho ke spolupráci? Jak mohou 

učitelé ze školy ovlivňovat program místního kina? Co žákům a studentům pouštět a co jim     

k tomu říkat? Kde mohou kina získat finance na filmové dílny pro děti? Možnosti tu jsou, 

přijďte sdílet své zkušenosti a nechat se inspirovat! 



 

NEDĚLE 29/5 

14.00 – 16.00 hod: Digitální restaurování českého filmového dědictví     

           Seminář, přednáška 

Přednáška k projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví. Co je  to digitální 

restaurování? Proč je vůbec nutné digitalizovat filmy, které vznikly na filmový materiál            

a dodnes na něm existují? A co si představit pod pojmem digitální kino? Jeanne Pommeau, 

Tereza Frodlová a David Ernst z Národního filmového archivu představí projekt Digitální 

restaurování českého filmového dědictví, v rámci kterého bylo v průběhu loňského                 

a letošního roku restaurováno celkem čtrnáct filmů či filmových programů. Na konkrétních 

příkladech představí nejen metody a postupy digitálního restaurovaní, ale také otázky                

a dilemata, která se s digitalizací pojí. Přednášku budou doprovázet detailní ukázky                

z nedávno dokončených digitálně restaurovaných filmů. 

 

17.00 – 19.00 hod: Festival Community                    Setkání, diskuse 

Otevřené setkání zástupců filmových festivalů se zaměřením na děti a mládež, ale také 

tvůrců přítomných na festivalu.  

 

PONDĚLÍ 30/5 

10.00 – 13.30 hod: Soutěž o finanční podporu audiovizuálních a vizuálních projektů 

  Prezentace 

Finální prezentace nejúspěšnějších projektů před odbornou porotou. Mezi vítěze soutěže 

bude rozdělen výtěžek z aukce 19. ročníku Salonu filmových klapek.  

 

14.00 – 18.00 hod: Duhová kulička                                  Konference 

Otevřená konference o filmovém marketingu, série prezentací a přednášek. Prezentovány 

budou reklamní kampaně k českým filmům a mluvit se bude třeba o marketingu filmů            

z Hollywoodu. 

Podrobný rozpis prezentací a přednášek najdete na webu: www.duhovakulicka.cz 

 

18.30 – 19.30 hod: Hurvínek a kouzelné muzeum, režie: Martin Kotík       

   Work in Progress  

Oficiální představení nového rodinného celovečerního animovaného 3D filmu vyráběného                           

v mezinárodní koprodukci se ujme režisér Martin Kotík, německý producent Igor Fürnberg             

a nebude chybět ani ředitelka Divadla S+H paní Helena Štáchová. „Hurvínek a kouzelné 

muzeum" je největší animovaný projekt ve střední i východní Evropě. V rámci představení 

filmu se můžete těšit nejen na informace a detaily výroby v podmínkách mezinárodní 

koprodukce, ale uvidíte také první ukázky zpracování filmu. Díky nejmodernějším 

technologiím a napínavému akčnímu dobrodružství tak tradiční čeští hrdinové ožívají v nové 

filmové podobě. 

http://www.duhovakulicka/


 

 

ÚTERÝ 31/5 

10.00 – 18.00 hod: Duhová Kulička                                                Konference 

Otevřená konference o filmovém marketingu, série prezentací a přednášek. Prezentovány 

budou reklamní kampaně k českým filmům a mluvit se bude třeba o marketingu filmů z 

Hollywoodu. 

Podrobný rozpis prezentací a přednášek najdete na webu: www.duhovakulicka.cz 

18.30 – 19.30 hod: Jánošík, režie: Jan Hubáček                                       Work in Progress 

Prezentace připravovaného dokumentárního filmu a cross – media projektu Jánošík. 

Juraj Jánošík (*1688 - †1713) se stal legendárním zbojníkem ve čtyřech různých zemích. 

Přesto ještě nikdo nepátral po jeho osudu tak pečlivě, aby prověřil všechny dostupné indicie 

a prameny. Začínáme novou etapu historického výzkumu, zachycenou prvním celovečerním 

dokumentárním filmem a navíc i cross-media projektem. V této internetové aplikaci bude 

„divák“ sledovat životní příběh Jánošíka interaktivně, bude moci zasáhnout do děje, sám si 

zvolit objem a druh informací, interagovat s postavami i s jinými online uživateli. Mobilní 

připojení pak umožní přístup k aplikaci i přímo z terénu v krajině okolo rodné Terchové 

(okres Žilina) a nabídne tak další netušené možnosti.  

Cílem ale není jen film a webová aplikace. Jde o doplnění bílých míst v historii a osvětlení 

současné podoby jánošíkovské legendy.  

 

STŘEDA 1/6  

10.00 – 16.00 hod: Média dětem, média s dětmi                                  Konference 

Konference organizovaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Zaměří se na 

problematiku rozhlasového a televizního vysílání pro děti, na ochranu dětí před rizikovými 

mediálními obsahy  a rovněž na audiovizuální tvorbu vytvářenou samotnými dětmi. Zvláštní 

pozornost pak bude věnována problematice mediální gramotnosti. Konference je určena 

především pro odbornou veřejnost z oblasti medií, pro představitele státní správy, zejména 

pak pro zástupce zainteresovaných ministerstev (MŠMT, MK), ale rovněž pro pedagogy 

zaměřující se na mediální výchovu.  

 

ČTVRTEK 2/6 

10.00 – 12.00 hod: First Film Desk                                                             Setkání, diskuse 

Diskusní platforma debutujících režisérů o úskalích realizace celovečerního debutu. 

Mezinárodního setkání budou účastni režiséři a producenti,  jejichž první film je součástí 

oficiálního programu Zlín Film Festivalu. Otevřená moderovaná diskuse se zajímavými 

příklady a podněty ze zahraničí. 

 

http://www.duhovakulicka/


 

13.00 – 17.00 hod: Děti a mládež v digitálním věku: Budoucí role televize      

          Konference 

Mezinárodní konference organizovaná Českou televizí. Zaměří se na témata vzájemného 

porovnání přístupu televizí v evropských zemích. Diskutovanými tématy budou mediální 

prostor, obsah a formát televizního vysílání v České republice a v zahraničí.  

Na konferenci vystoupí: 

Petr Koliha – výkonný ředitel ČT :D 

Kateřina Kalistová – náměstkyně ministra kultury ČR 

Alice Webb – ředitelka BBC Children’s  / Velká Británie 

Thomas Grond – manažer EBU (Evropská vysílací unie) pro oblast mladého publika / 

Švýcarsko 

Bill Malone – vedoucí programu RTÉ2 / Irsko  

Moderuje Jakub Železný. 

 

18.30 – 19.30 hod: Mějme dítě                                                               Seminář, přednáška 

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín společně se studenty Ústavu 

marketingových komunikací UTB představí kampaň, která má přesvědčit mladé páry, aby 

neodkládali početí prvního dítěte. 

Přednášejí: MUDr. David Rumpík, předseda Sekce asistované reprodukce České 

gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a ředitel kliniky reprodukční medicíny a 

gynekologie Zlín, doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D., ředitelka Ústavu marketingových 

komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně, studenti Ústavu 

marketingových komunikací UTB ve Zlíně 

 

PÁTEK 3/6 

10.00 – 12.00 hod: Nová, chytrá a ekonomická řešení pro film a video  

                                 Prezentace 

Worskhop organizovaný společností Europe Media Nest s.r.o.  pro studenty audiovize. Na 

workshopu společnost představí svoji dosavadní spolupráci se studenty filmových oborů 

a  nejmodernější techniku a technologii pro nízkorozpočtové natáčení s profesionální kvalitou 

výstupu. 

 

16.00 – 17.30 hod: Paul Wells: masterclass                                   Setkání, diskuse 

Masterclass s profesorem Paulem Wellsem, ředitelem Akademie animace na Loughborough 

University a předsedou Association of British Animation Collection. Paul Wells je významným 

teoretikem v oblasti animace, je autorem řady studií, publikací a knih, z nichž nejznámější 

jsou například Understanding Animation, The Animated Bestiary či Animation, Sport and 

Culture. 



 

Děkujeme představitelům veřejného a kulturního života, kteří převzali nad 56. ZFF 2016 

záštitu:  

 předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka,  

 hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,  

 poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová,  

 ministryně školství České republiky Kateřina Valachová, 

 ministr kultury Daniel Herman 

 velvyslanec Francouzské republiky H. E. Jean-Pierre Asvazadourian   

 primátor Statutárního města Zlína Miroslav Adámek. 

 

Pořadatel Zlín Film Festivalu, společnost FILMFEST, s.r.o., děkuje partnerům                                

a podporovatelům, bez nichž by realizace 56. ročníku zlínské přehlídky nebyla myslitelná. 

Jsou jimi:  

Spolupořadatel: Statutární město Zlín 

Generální partner: Kovárna VIVA a.s. 
Generální mediální partner: Česká televize 

Finanční podporovatelé:  Ministerstvo kultury České republiky, Kreativní Evropa, Státní fond 
České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Zlínský kraj, Město Otrokovice  
Hlavní partneři: ENAPO OBCHODNÍ a.s., ŠKODA AUTO a.s., ČEZ, a.s., Česká spořitelna, a.s., 
DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Zlaté jablko, a.s., GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. 
Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, MF DNES, iDNES.cz 

Významní partneři: PEGAS NONWOVENS s.r.o., ROBE Lighting s. r. o., České dráhy, a.s., 
LEGO® Trading s.r.o., Navláčil stavební firma, s.r.o., RICOH Czech Republic s.r.o., KOMA 
MODULAR s.r.o., Allegro Group CZ, s.r.o., IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, DISK Systems, s.r.o., Monet+,a.s., AVONET, s.r.o. 
 
Partneři: ROBOTERM spol. s r.o., Lesy České republiky, s.p, VITAR, s.r.o., PRATO, spol. s r.o, 
STOMACENTRUM AVE, s.r.o., AXIOM TECH s.r.o., Continental Barum s.r.o., Fatra, a.s., NAVI 
CZ, s.r.o., AP Solutions s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií, 
PRECIOSA, a.s., Filmexport Home Video s.r.o., G.N.P. spol. s r.o., NWT a.s., OXALIS, spol. 
s r.o., RUDOLF JELÍNEK a.s., S G. 3 s.r.o., Země pohádek a.s., Česká sekce IBBY - Zlatá stuha, 
ZUŠKA? ZUŠKA!  
 
Mediální partneři: PRIA SYSTEM s.r.o., KISS PUBLIKUM, Radio BEAT, Country Radio, Zlin.cz, 
ČSFD.cz, Mateřídouška (Mladá fronta), Sluníčko (Mladá fronta) 


