
	  

	  

Výsledková	  listina	  

MEZINÁRODNÍ	  ODBORNÉ	  POROTY:	  
1.	  Mezinárodní	  odborná	  porota	  pro	  hraný	  film	  pro	  děti,	  vyhlašuje:	  

-‐	  Zlatý	  střevíček	  -‐	  za	  nejlepší	  hraný	  film	  pro	  děti	  

Birds	  of	  Passage/Stěhovavé	  ptáče,	  rež.	  Olivier	  Ringer	  

-‐	  Cena	  Města	  Zlína	  -‐	  za	  nejlepší	  dětský	  herecký	  výkon	  v	  kategorii	  hraného	  filmu	  
pro	  děti	  

The	  Singing	  Pond/Volání	  moře,	  celý	  kolektiv,	  rež.	  Indika	  Ferdinando	  

	  

2.	  Mezinárodní	  odborná	  porota	  pro	  hraný	  film	  pro	  mládež,	  vyhlašuje:	  

	  -‐	  Zlatý	  střevíček	  -‐	  za	  nejlepší	  hraný	  film	  pro	  mládež	  	  

Behaviour/Výchova,	  rež.	  Ernesto	  Daranas	  

	  -‐	  Cena	  Miloše	  Macourka	  -‐	  za	  nejlepší	  mládežnický	  herecký	  výkon	  v	  kategorii	  
hraného	  filmu	  pro	  mládež	  

Mina	  Walking/Mina,	  rež.	  Yosef	  Baraki	  

	  

3.	  Společná	  mezinárodní	  porota	  dětí	  a	  dospělých	  pro	  animovaný	  film,	  vyhlašuje:	  

	  -‐	  Zlatý	  střevíček	  -‐	  za	  nejlepší	  animovaný	  film	  

The	  Elephant	  and	  the	  Bicycle/Slon	  a	  kolo,	  rež.	  Olesya	  Shchukina	  

- Cena	  Hermíny	  Týrlové	  -‐	  cena	  pro	  mladého	  tvůrce	  do	  35	  let	  

The	  Present/Dárek,	  rež.	  Jacob	  Frey	  

	  

	  



	  

	  

4.	  Mezinárodní	  odborná	  porota	  pro	  hrané	  evropské	  debuty,	  vyhlašuje:	  

	  -‐	  Cena	  Evropa	  

Confetti	  Harvest/Zrání,	  rež.	  Tallulah	  H.	  Schwab	  

	  -‐	  Zvláštní	  cena	  poroty	  

Papa	  Was	  Not	  a	  Rolling	  Stone/	  Papa	  was	  not	  a	  rolling	  stone,	  rež.	  Sylvie	  Ohayon	  

	  

5.	  Mezinárodní	  odborná	  porota	  pro	  soutěž	  studentských	  filmů	  Zlínský	  pes,	  
vyhlašuje:	  

	  	  -‐	  Cena	  za	  TOP	  film	  Zlínského	  psa,	  jehož	  autor	  bude	  odměněn	  cenou	  1000	  EUR.	  

Edmond/Edmond,	  rež.	  Nina	  Gantz	  

	  

6.	  Mezinárodní	  porota	  ECFA,	  vyhlašuje:	  

	  -‐	  Cena	  ECFA	  

Birds	  of	  Passage/Stěhovavé	  ptáče,	  rež.	  Olivier	  Ringer	  

	  

7.	  Mezinárodní	  ekumenická	  porota,	  vyhlašuje:	  

	  -‐	  Cena	  ekumenické	  poroty	  

Behaviour/Výchova	  –	  rež.	  Ernesto	  Daranas	  

Speciální	  cena	  ekumenické	  poroty	  za	  nejlepší	  film	  pro	  mládež	  

Mina	  Walking/Mina,	  rež.	  Yosef	  Baraki	  

	  

	  

	  



	  

	  

DĚTSKÉ	  POROTY:	  
1.	  Mezinárodní	  dětská	  porota	  pro	  hraný	  film	  pro	  děti,	  vyhlašuje:	  

	  -‐	  Hlavní	  cena	  dětské	  poroty	  -‐	  za	  nejlepší	  hraný	  film	  pro	  děti	  

Paper	  Planes/Papírové	  vlaštovky,	  rež.	  Robert	  Connolly	  

	  

2.	  Mezinárodní	  mládežnická	  porota	  pro	  hraný	  film	  pro	  mládež,	  vyhlašuje:	  

	  -‐	  Hlavní	  cena	  mládežnické	  poroty	  -‐	  za	  nejlepší	  hraný	  film	  pro	  mládež	  

My	  Skinny	  Sister/Moje	  malá	  sestra,	  rež.	  Sanna	  Lenken	  

	  

DIVÁCKÉ	  CENY:	  
Zlaté	  jablko	  -‐	  nejúspěšnějšímu	  hranému	  filmu	  

The	  Road	  Within/OUTsideři,	  rež.	  Gren	  Wells	  

Zlaté	  jablko	  -‐	  nejúspěšnějšímu	  animovanému	  filmu	  

Piglet,	  Babysitter/Chůva	  prasátko,	  rež.	  Natalya	  Berezovaya	  

	  

ZVLÁŠTNÍ	  CENY	  A	  UZNÁNÍ:	  
-‐	  Uznání	  za	  tvůrčí	  přínos	  ve	  filmové	  tvorbě	  pro	  děti	  a	  mládež	  -‐	  cena	  udělovaná	  
společností	  Filmfest	  

Adolf	  Born	  

-‐	  Cena	  za	  celoživotní	  dílo	  	  

Jürgen	  Prochnow	  	  


