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57. ROČNÍK ZLÍN FILM FESTIVALU PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Zlín - Na celých devět dní ovládne Zlín ruch 57. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a
mládež.  Zlín  Film  Festival  začíná  v  pátek  26.  května  a  potrvá  do  soboty  3.  června.  Kromě
soutěžních snímků a přehlídky švédské a švýcarské kinematografie přináší do Zlína nepřeberné
množství  doprovodného  programu  pro  všechny  generace  a  řadu  filmových  hvězd  z  České
republiky i ze zahraničí.

Dny nabité událostmi slibuje program 57. ročníku Zlín Film Festivalu. Oproti tomu minulému je ještě
o  jeden  den delší  a  nabízí  nové lokace  jak  pro  projekce  filmů,  tak  i  pro  doprovodný program.
„Chceme divákům a návštěvníkům festivalu přinést nové podněty a zážitky. Velmi si vážíme jejich
přízně, vždyť loni jich k nám dorazilo více jak 100 tisíc. Věříme, že se nám opět podaří je potěšit či
překvapit,“  uvedl  prezident  Zlín  Film  Festivalu  Čestmír  Vančura.  „Program  není  jednostranně
zaměřený, mysleli jsme nejen na děti a mládež, ale i na dospělé návštěvníky. Kromě filmů zde má své
místo i sport, aktivní odpočinek, gastronomie, věda či zábava.“

K novým lokacím patří  především Relax gastro zóna v zámeckém parku, jež zahrnuje prezentace
zdravého stravování a lokálních potravin,  a Hravé podzámčí se zábavou pro nejmenší děti. Větší
prostor dostanou filmové ateliéry na Kudlově, které kromě řady výstav s filmovou tématikou slouží
jako další lokace pro projekce filmů. Své místo zde najdou například filmy absolventů Zlínské filmové
školy.

V  rámci  filmového  programu  čeká  na  návštěvníky  festivalu  celkem  326  snímků,  z  toho  152
soutěžních. „O ceny u nás bude soutěžit 26 celovečerních, 60 krátkých animovaných a 66 krátkých
studentských filmů,“ upřesnila umělecká ředitelka Markéta Pášmová. 

Hlavním  tématem  festivalu  pak  bude  švédská  kinematografie  s  důrazem  na  tvorbu  Astrid
Lindgrenové, od jejíhož narození letos uplyne 110 let.  Ke slavné švédské spisovatelce a oblíbené
hrdince  jejích  knih  Pipi  odkazuje  i  vizuál  celého festivalu  navržený  výtvarníkem Petrem Niklem.
„Přehlídka švédské tvorby pro děti a mládež obsahuje 37 celovečerních snímků,“ uvedla Markéta
Pášmová a doplnila: „Dále jsme se zaměřili na Švýcarsko, v této sekci promítneme 16 celovečerních
filmů a celou řadu studentských a animovaných filmů. Premiéru u nás bude mít také dokument
švýcarského režiséra Roberta Kolinského Jiří Menzel – Komedie není legrace.“

Premiérově bude uvedeno celkem 199 filmů, z toho 18 ve světových premiérách, mezi něž patří
například dokument o Hermíně Týrlové, film Marty Gerlíkové z Valašska Tehdy spolu nebo pohádka
Dukátová skála,  která  se  natáčela  mimo jiné  i  na  hradě Lukově  s  Martinem Dejdarem,  Filipem
Blažkem, Kateřinou Brožovou, Martinem Zounarem či Andrejem Hrycem.

Do Zlína dorazí mnoho zajímavých a vzácných hostů, mezi nimi Theodor Pištěk, Magdalena Kožená,
Jiří Menzel, Dagmar Havlová, Karel Smyczek, Miroslav Donutil, Martin Dejdar, Aňa Geislerová, Lenka
Krobotová, Eliška Balzerová, Roman Zach, Jan Onder, Karel Janák a další. Přijede také 91 delegací
doprovázející soutěžní i nesoutěžní snímky.



Do mezinárodních porot usednou renomovaní filmoví odborníci z České republiky i ze zahraničí v
čele se švédskou scénáristkou a režisérkou Catti Edfeldt. Českou a Slovenskou republiku reprezentují
například  herečky  Klára  Issová,  Vica  Kerekes  a  Petra  Nesvačilová,  dcera  Karla  Zemana  Ludmila
Zemanová, zlínský rodák, režisér Slávek Horák a slovenský režisér Juraj Nvota. „Naše dětské poroty
jsou  rovněž  mezinárodní  a  jako  každoročně  je  tvoří  celkem13  představitelů z Norska,  Kanady,
Španělska, Slovenska, Slovinska, Polska a České republiky,“ doplnila Markéta Pášmová.

Součástí  nesoutěžního  programu  bude  i  sekce  Young  Stars,  ve  které  pravidelně  představujeme
mladé a nadějné herce, se kterými se mohou diváci ve Zlíně i osobně potkat. Letos na festival zavítají
čtyři herecké naděje z Německa, Velké Británie, Dánska a z daleké Kanady. „Brit Daniel Huttlestone
má ve svých 17 letech za sebou zajímavé herecké i pěvecké zkušenosti. Hrál ve filmových muzikálech
Bídníci  a  Čarodějný  les  po  boku  takových  hvězd  jako  je  Hugh  Jackman  či  Meryl  Streep,“  uvádí
Markéta  Pášmová  a  doplňuje:  „Kanaďanka  Devery  Jacobs  pochází  z kmene  původních  obyvatel
Mohawků a společně s režisérkou přijíždí uvést film Půlnoční slunce, který se natáčel u Polárního
kruhu.“ 

Velká pozornost bude letos patřit také Salonu filmových klapek, který slaví jubilejní 20. ročník. Po
dobu trvání projektu již bylo umělecky ztvárněno 2222 filmových klapek. Výtěžek z jejich dražby je
vždy věnován na podporu autorských snímků studentů filmových škol. Za předchozích 19 let tak bylo
podpořeno na 330 projektů celkovou částkou přesahující 28 milionů korun. 

Více informací k programu na www.zlinfest.cz 
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TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ 
Zlín Film Festival 2017 – 57. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se uskuteční od pátku 26.
5. do soboty 3. 6. ve Zlíně a v dalších partnerských městech. 

Doprovodný program 57. ročníku Zlín Film Festivalu byl  zahájen již  v únoru, kdy byla slavnostní
vernisáží zahájena výstava  20. Salonu filmových klapek na půdě Senátu ČR. Umělecky ztvárněné
klapky byly poté představeny v Mladé Boleslavi, Brně, Olomouci a Ostravě. 

Vedle partnerských měst, v nichž se konají projekce a doprovodné akce, se o rozšíření ZFF do 11
měst ČR postaral  Kinematovlak. Toto „kino na kolejích“ také letos poprvé zavítalo do rakouského
Retzu a vyvezlo festivalový program za hranice České republiky.

Atmosféru filmového festivalu letos poprvé zažijí i v Mikulově. Od 8. do 10. června se zde filmoví
fanoušci v rámci Ozvěn Zlín Film Festivalu můžou těšit na 18 ojedinělých snímků pro děti a mládež.
Připravený je i bohatý doprovodný program s řadou workshopů, divadelních představení a výstav.

ZLÍNSKÉ LOKACE 
Počet míst spojených s festivalem se rozšiřuje i v samotném Zlíně. Letošní novinkou je Relax gastro
zóna  v sadu Svobody u zlínského zámku, která nabídne zdravé občerstvení, regionální potraviny a
zajímavé přednášky,  a  Hravé podzámčí s  organizovanou i  neorganizovanou zábavou k poučení i
odpočinku. 

Na náměstí Míru nově přibude Vesnička tvůrčích dílen s výtvarnými dílnami, soutěžemi, kvízy a další
zábavou pro děti, a Festival Café, kde budou probíhat talk-show s hosty festivalu.

V parku Komenského nově otevírá  Altán – centrum bezpečnosti,  projekt  zábavné bezpečnostní
prevence, který připravil Zlín Film Festival pro děti ve spolupráci se studenty Fakulty humanitních
studií UTB ve Zlíně. A další  novinkou v parku je Šapitó s  Filmovým pianem, kde bude promítání
starých grotesek s Charlie Chaplinem doprovázet živá klavírní hudba.

Na loňský úspěch navazuje Tančení v ulicích a Festivalová ulička spojující zámecký park a náměstí
Míru. 

Přehled lokací:
 centrum společenského dění festivalu, akreditace, Film Industry, výstavy: Kongresové centrum

Zlín, 
 centrum projekcí ZFF: Golden Apple Cinema v OZC Zlaté jablko, Malá scéna, aula UTB,
 centrum open air doprovodného programu pro děti a rodiny: náměstí Míru, 
 centrum open air doprovodného programu pro dospělé: Koncertní zóna na náměstí T. G. M.,
 centrum doprovodného programu a  relaxace pro rodiny:  Zlínský zámek,  Relax  gastro zóna,

Hravé podzámčí - 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,
 výstavy a projekce: Filmové ateliéry na Kudlově,  
 FILM-LAB, filmová laboratoř: Univerzitní centrum – atrium, nám. T. G. M.



FILMOVÝ PROGRAM 
57. ZLÍN FILM FESTIVAL 2017 promítne celkem 326 filmů z 62 zemí světa.

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 švédské kinematografie
 Vítejte ve Švýcarsku
 Česká filmová a televizní tvorba
 Panorama
 Noční horizonty
 Dokumentární film
 Sousedství

Seznamy filmů naleznete na www.zlinfest.cz a v katalogu. 



CEREMONIÁLY 
Zahajovací ceremoniály 57. ZFF 2017 proběhnou v pátek 26. 5. Slavnostní zahájení pro děti tradičně
v 10 hodin dopoledne v Golden Apple Cinema v OZC Zlaté jablko, slavnostní zahájení pro dospělé ve
20 hodin v Kongresovém centru. 

Závěrečný ceremoniál,  tzv.  Galavečer,  se  bude konat v  pátek 2.  6.  od 21 hodin v  Kongresovém
centru. Moderuje Roman Vojtek. A těšit se na něj mohou i diváci u televizních obrazovek. V přímém
přenosu jej nabídne Česká televize na ČT Art.

OCENĚNÍ 
Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež udělí ZFF v rámci slavnostního
galavečera 2. června panu Theodoru Pištěkovi.  

Chodník slávy dětských filmových hvězd. Dlouhodobý partner ZFF v oblasti charitativních projektů –
Nadační  fond  Kapka  naděje  odhalí  dne  30.  5.  v  16  hodin  na  chodníku  slávy  hvězdy  Pavlíně
Mourkové a Karlu Smyczkovi. 

ZAHAJOVACÍ FILMY
Zahajovacím filmem ZFF pro dětské diváky (ceremoniál 26. 5. v 10 hodin v Golden Apple Cinema)
bude  švédský  film Vzhůru  do  vesmíru  za  účasti  hlavní  dětské  herečky  Miry  Forsell  a  zástupce
dospělých herců Adama Lundgrena.

Zahajovacím filmem ZFF pro dospělé diváky (ceremoniál 26. 5. ve 20 hodin v Kongresovém centru)
bude dokument o Hermíně Týrlové. Součástí večera bude i křest DVD s filmy Hermíny Týrlové, které
vydává  Národní  filmový  archiv  společně  s Nadačním  fondem  FILMTALENT  ZLÍN  a  Zlín  Film
Festivalem. 



TISKOVÉ KONFERENCE – pro zástupce médií

PÁTEK 26. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
9:00 – 9:45 hod.  - Tisková konference k zahájení festivalu

PONDĚLÍ 29. 5.
Kongresové centrum, Atrium 
11:00 – 12:00 hod. – Setkání s Danielem Bergmanem

Kongresové centrum, Malý sál
17:00 – 18:00 hod. - Tisková konference – Eliška a svět fantazie
Tisková  konference  k  připravovanému  celovečernímu  filmu  o  nezbedné  Elišce,  která  si  vymyslí
pohádku, aby vyřešila problémy ve škole. 

ÚTERÝ 30. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
14:45 – 15.45 hod. - Tisková Konference s Magdalenou Koženou
Magdalena Kožená je zakladatelkou a patronkou Nadačního fondu, jehož cílem je zviditelnit 
a  podpořit  systém  vzdělávání  poskytovaný  českými  základními  uměleckými  školami.  Tisková
konference se uskuteční u příležitosti zahájení projektu MALÍ VELCÍ FILHARMONICI.

PÁTEK 2. 6.
Kongresové centrum, Malý sál
9:00 – 10:00 hod. Setkání s Theodorem Pištěkem 
Mimořádné setkání se světově proslulým autorem filmových kostýmů a dekorací a držitelem Oscara
za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloše Formana.

14:00 – 15.00 hod. Tisková konference k zakončení festivalu

  



ZAJÍMAVÉ PREMIÉRY

HERMÍNA TÝRLOVÁ
(CZE, 2017, 60 min.)
Režie: Pavel Jirásek
Pátek 26. 5. ve 20:00

Příběh  první  dámy  animovaného  filmu,  jež  celý  svůj  život  zasvětila  dětské  tvorbě.  Snímek
představuje  vnitřní  vývoj  animační  poetiky  Hermíny  Týrlové  se  zvýrazněním  estetických  i
technologických problémů řady experimentů, u nichž stála i ve světovém kontextu jako první. Pro
svá díla si sama volila náměty, psala scénáře a mnohdy i vyráběla rekvizity. Vyzkoušela celou škálu
materiálů – od dřeva přes plast, vlnu, kámen, modurit, textilie až po vizovické pečivo. Ústřední linií
vyprávění se stává právě animační specifikum její  tvorby blízké dětskému světu, podpořené také
rekonstrukčními  scénami  vzniku  animací  děl,  které  byly  oceněny  na  nejvýznamnějších
mezinárodních festivalech… 

JIŘÍ MENZEL – KOMEDIE NENÍ LEGRACE
(Švýcarsko, 2016, 80 min.)
Režie: Robert Kolinsky
Sobota 27. 5. v 17:30

Příběh jednoho výjimečného filmaře. V roce 1968 získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film snímek 
Ostře sledované vlaky – vůbec první celovečerní dílo československého režiséra Jiřího Menzela. Jen 
o rok později byl Menzelův další film – Skřivánci na niti – totalitní mocí zakázán. Menzel se však 
rozhodl ve své socialistické vlasti zůstat a pokračovat v práci jako divadelní a filmový režisér a herec. 
Jeho komedie i vážnější žánry byly komerčně úspěšné, protože režisér v nich umně skrytými 
politickými vzkazy testoval hranice tehdejších autorit. Dnes patří k Menzelovým obdivovatelům a 
přátelům takové osobnosti filmového světa jako Miloš Forman, Ken Loach, Emir Kusturica či István 
Szabó.

Film osobně přijede do Zlína uvést režisér Robert Kolinsky i režisér Jiří Menzel

TEHDY SPOLU
(CZE, 2017, 75 min.)
Režie: Marta Santovjáková Gerlíková, Jiří Novotný
Sobota 27. 5. v 19:20
Pátek 2. 6. v 10:40

Po loňské světové premiéře valašského filmu Děda se na Zlín Film Festivalu představuje další filmový
příběh z valašských kopců. Jmenuje se Tehdy Spolu a v sobotu 27. května v 19:20 jej diváci uvidí 
poprvé na plátnech kin. Hlavní role se ujala patnáctiletá Barbora Černotová a vedle ní se představí 
František Segrado, který si zahrál už v Dědovi. Filmovým vyprávěním provází hlas Elišky Balzerové.

Děj: Příběh vypráví o mladé židovce Terezce Zágorové, která nachází ve valašských kopcích úkryt 
před deportací, která postihla její rodinu. Terezka se snaží zapadnout do nového prostředí a 
poznává, jak je život na vesnici jiný oproti městu. Avšak tíha válečné doby doléhá i na venkov a dívka
si musí dávat pozor, aby její tajemství nikdo neodhalil.

Věci navíc jsou na vás…
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE 



(Francie, 2016, 110 min.)
Režie: Christian Duguay
Neděle 28. 5. v 17:10
Pondělí 29. 5. v 10:30

Snímek sleduje osudy dvou mladých židovských chlapců, kteří žijí  během druhé světové války ve
Francii. Když bylo Josephovi Joffovi deset, dostali společně s bratrem Mauricem od otce peníze a
mapu. Otec je tak vyslal na nebezpečnou cestu v naději, že uniknou z nacisty okupované Paříže roku
1941. Při cestě do demilitarizované zóny na jihu jsou však oba chlapci nevyhnutelně lapeni do víru
války. Za občasné pomoci laskavých lidí se oba sourozenci snaží prodrat překážkami, které nastražili
nacisté. Chtějí se vyhnout strašlivého osudu mnohých dalších, kteří se snažili o totéž.

DUKÁTOVÁ SKÁLA
(CZE, 2017, 106 min.)
Režie: Ján Novák
28. 5. 2017 v 10:00

Hlavní hrdiny filmu s pohádkovými motivy představuje parta dětí, která prožije prázdninové 
dobrodružství v malé vesničce Lukov. Aby mohli pomoct svým kamarádům v nouzi, začnou pátrat po
hradním pokladu a pověsti s ním spojené. Na své cestě za pokladem však zůstanou uvězněni Černou 
paní, strážkyní pokladu. Celá vesnice a rodiče dětí však spojí své síly a nejen, že děti najdou, ale 
nakonec z kletby vysvobodí i hrad a jeho strážkyni.

Ve Zlíně bude světová premiéra pohádky, která se natáčela mimo jiné i na Lukově. V  hlavních rolích
se představí známí herci jako Martin Dejdar, Filip Blažek, Kateřina Brožová, Martin Zounar či Andrej
Hryc.



POROTY 57. ROČNÍKU ZLÍN FILM FESTIVALU 

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ POROTA PRO HRANÝ FILM PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 Catti Edfeldt – scénáristka, režisérka – Švédsko
 Alain Gsponer – scénárista, režisér – Švýcarsko
 Klára Issová  - herečka – Česká republika
 Sannette Naeyé – producentka, nezávislá poradkyně  – Nizozemsko
 Juraj Nvota – režisér, herec – Slovensko

SPOLEČNÁ MEZINÁRODNÍ POROTA DĚTÍ A DOSPĚLÝCH PRO ANIMOVANÝ FILM 
 Alicja Jaworski Björk – animátorka, režisérka – Švédsko
 Nils Skapāns – animátor, scénárista, režisér, kameraman – Lotyšsko
 Ludmila Zemanová –  výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka, scenáristka, režisérka – Česká 

republika, Kanada
 Victor Illman –  Kanada
 Kazimir Plesničar – Slovinsko
 Kristina Steranková – Slovensko

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ POROTA PRO HRANÉ EVROPSKÉ DEBUTY 
 Slávek Horák – režisér, scénárista – Česká republika
 Vica Kerekes – herečka – Slovensko, Maďarsko
 Alice Schmid – scénáristka, režisérka – Švýcarsko

MEZINÁRODNÍ POROTA STUDENTSKÝCH FILMŮ 
 Rok Govednik – filmový teoretik, lektor, festivalový profesionál – Slovinsko
 Petra Nesvačilová – herečka, dokumentární režisérka – Česká republika
 Eva Pavlovičová – filmová profesionálka – Slovensko

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ POROTA PRO HRANÝ FILM PRO DĚTI 
 Marianne Gartland – Norsko
 Helene Goebels – Německo
 Vera Heide – Norsko
 Nina Lehotská – Slovensko 
 Amálie Salajková – Česká republika

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ POROTA PRO HRANÝ FILM PRO MLÁDEŽ 
 Damián-Jan Alonso – Španělsko
 Šimon Dančiak – Slovensko 
 Jurij Drgan – Slovinsko
 Alžběta Nešporová – Česká republika
 Matěj Tomeček – Česká republika

MEZINÁRODNÍ POROTA ECFA 
 Linde Fröhlich – festivalová profesionálka, filmová organizátorka – Německo
 Marjo Kovanen – producentka – Finsko
 Selma Mehadžić – festivalová profesionálka, filmová dramaturgyně – Chorvatsko



MEZINÁRODNÍ EKUMENICKÁ POROTA 
 Samuel Petit – filmový kritik, novinář, publicista – Francie
 Dagmar Petrick – spisovatelka, publicistka – Německo
 Joel Ruml – pastor Českobratrské církve evangelické – Česká republika



FILM INDUSTRY 
Odborná  sekce  doprovodného  programu  ZFF.  Každodenní  program  probíhá  v  Malém  sále
Kongresového centra, Kulturním institutu Alternativa a v Centru kreativních průmyslů a podnikání
UPPER.  Přednášky,  konference,  prezentace  a  diskuse  jsou  volně  přístupné  jak  pro  filmové
profesionály, tak pro zájemce z řad veřejnosti.

PÁTEK 26. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
16:00 – 17:00: Jak vznikal Hurvínek a kouzelné muzeum?
Legendární hrdinové se vracejí. Spejbl a Hurvínek v nové 3D podobě. Nový film Hurvínek a kouzelné
muzeum vznikal více než osm let. Nyní Vám autoři představí neuvěřitelný příběh cesty vzniku filmu a
také jeho první ukázky. 
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=0aJcT14AFYM 

UPPER
11:00 – 14:00:  Jak správně pitchovat?
Seminář o základech pitchingu vedený režisérkou a scénáristkou Mirou Fornay určený především
studentům filmu. V případě zájmu napište na petr.sterba@zlinfest.cz
14.30 – 16:00: Europe Media Nest: Máte projekt? Máme zájem!
Na  workshopu  společnost  představí  svoji  dosavadní  spolupráci  se  studenty  filmových  oborů  a
nejmodernější techniku a technologii pro nízkorozpočtové natáčení s profesionální kvalitou výstupu.
Více informací o společnosti na https://medianest.net/home/

SOBOTA 27. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
10:00 – 12:00:  Festival Community
Setkání zástupců mezinárodních filmových festivalů se zaměřením na děti a mládež, ale také tvůrců
přítomných na festivalu (pouze pro pozvané hosty).
13:00 – 17:00: Význam propojování formálního a neformálního vzdělávaní – role ČT :D v tomto
procesu
Cílem  konference  je  otevření  diskuse  o  možnostech  a  úskalích  při  propojování  formálního  a
neformálního vzdělávání, hledání cest a prostředků k využití nabídky, kterou poskytují instituce jako
jsou Česká televize,  Česká asociace science center,  Asociace muzeí  a  galerií  v České republice a
neziskové  organizace  v rámci  vzdělávacího  procesu.  Za  účasti  ministryně  školství,  mládeže  a
tělovýchovy paní Kateřiny Valachové.

NEDĚLE 28. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
10:00 – 13:00:  Works in Progress
Prezentace  připravovaných  českých  filmů  pro  děti  a  mládež  určená  především  zahraničním
profesionálům,  ale  otevřená  také  zájemcům  z veřejnosti.  Prezentovány  budou  tři  hrané,  tři
dokumentární a tři animované projekty ve fázi výroby nebo postprodukce. 
14:00 – 14.45: Transformace animačního průmyslu v Irsku
Irsko se v posledních letech stalo silným evropským hráčem v oblasti animované produkce. Moe
Honan,  producentka  oceněných  animovaných  filmů  a  ředitelka  společnosti  Moetion  Films  na
přednášce představí irský animovaný sektor.

https://medianest.net/home/
https://www.youtube.com/watch?v=0aJcT14AFYM


15:00 – 16.30:  Výzvy českého animačního průmyslu
Uzavřené setkání  odborníků u kulatého stolu navazující  na přednášku Moe Honan, pořádané ve
spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa - MEDIA a Asociací animovaného filmu. 

PONDĚLÍ 29. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
9:00 – 13.30: Soutěž o finanční podporu vizuálním a audiovizuálním projektům
Finální  prezentace  nejúspěšnějších  projektů  před  odbornou  porotou.  Mezi  vítěze  soutěže  bude
rozdělen výtěžek z aukce 20. ročníku Salonu filmových klapek.
14:00 – 16:00: Projekce projektů podpořených Nadačním fondem FILMTALENT ZLÍN
Promítány  budou  dokončené  projekty  podpořené  v roce  2016:  Malá,  Largo  Lásko,  Věci  co  mě
se*rou, Třešňový strom, Adalbert, Air. 

Kulturní institut Alternativa
10:00 – 16:00: Regionální filmové kanceláře & lokální filmové festivaly – jak úspěšně pracovat s
lokálním publikem a veřejností
Dění, které s sebou do regionů přináší audiovizuální tvorba, filmové projekce a festivaly, má velkou
řadu  pozitiv.  Jak  ale  správně  pracovat  s  veřejností,  aby  byl  přínos  pro  region  maximální?  Ve
spolupráci  s Czech Film Commission a Kanceláří Kreativní Evropa - MEDIA je uspořádána na toto
téma unikátní konference nejen pro filmové profesionály, ale především pro zástupce krajů, měst a
obcí, destinační agentury, organizátory filmových festivalů, provozovatele kin a kulturních institucí a
všechny ty,  které zajímá  tematika  přínosu audiovizuálních  a kulturních  aktivit pro  místo  jejich
konání. 

ÚTERÝ 30. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
11:00 – 14.30 & 16:00 – 18:00 hod: Duhová kulička
Otevřená konference o filmovém marketingu, série prezentací a přednášek, které doplní studentská
soutěž.  Prezentovány také  budou reklamní  kampaně  k  českým filmům,  z  nichž  jedna  získá  titul
Nejlepší  filmová  kampaň.  Podrobné  informace  včetně  programu  najdete  na
webu: www.duhovakulicka.cz

STŘEDA 31. 6.
Kongresové centrum, Malý sál
10:00 – 17:00 hod: Duhová kulička
Vyhlášení  studentské soutěže i  Nejlepší  filmové kampaně za  minulý  rok  budou probíhat  ve   ve
festivalovém party stanu od 19 hodin. 

ČTVRTEK 1. 6.
Kongresové centrum, Malý sál
10:00 – 15:00 hod: Média dětem, média s dětmi -  konference Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání
Druhý  ročník  konference  se  zaměřuje  na  oblast  zpřístupnění  vysílání  a  obecně  audiovizuálního
mediálního obsahu dětem se sluchovým a zrakovým postižením.  Konference je určena především
odborné  veřejnosti  z oblasti  medií,  představitelům  státní  správy,  institucím  a  organizacím
sdružujícím  a  zastupujícím  osoby  se  sluchovým  a  zrakovým  postižením  a  rovněž  pedagogům  a
vychovatelům, pečujícím o děti se zrakovým či sluchovým postižením. 



PÁTEK 2. 6.
Kongresové centrum, Malý sál
10:00 – 12.30:  Scenáristický vývoj audiovizuálního díla
Panelová  diskuze  za  účasti  scénáristů,  dramaturgů  a  producentů,  kteří  budou  na  konkrétních
projektech  demonstrovat  realizační  postupy,  spolupráci  s dramaturgy,  akceptaci  požadavků
producenta a samotnou důležitost fáze literárního vývoje pro následnou přípravu a výrobu AVD.
Účast v diskusi přislíbili: Pavel Kosatík, Zuzana Vojtíšková, Pavel Hajný, Pavel Taussig, Roman Kopřivík,
Miroslav Adamec, Jan Gogola, Zdeněk Skaunic, Marian Urban.
16:00 – 17:30 hod: Masterclass s Theodorem Pištěkem
Mimořádné setkání se světově proslulým autorem filmových kostýmů a dekorací a držitelem Oscara
za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloše Formana.  

Kulturní institut Alternativa
9:00 – 16:00 hod: Seminář CinEd pro pedagogy a další zájemce
Mezinárodní program CinEd zpřístupňuje evropské filmy divákům ve věku 6-19 let. Nabízí zdarma
filmy pro školní projekce ve školách, v kinech a jinde. Specifikem projektu je zaměření na umělecké
filmy a využití metodiky Cinémathèque française.  Představíme nabídku filmů a metodiku CinEd.
Projekce filmu Duch úlu doprovodí analýza vybraných částí a ukázka metod práce pro děti a mládež. 



Děkujeme představitelům veřejného a kulturního života, kteří převzali nad 57. ZFF 2017 záštitu:

 Předseda Vlády České republiky – Bohuslav Sobotka
 Hejtman Zlínského kraje -  Jiří Čunek 
 Poslankyně Evropského parlamentu – Martina Dlabajová
 Ministryně školství – Kateřina Valachová 
 Ministr kultury – Daniel Herman
 Velvyslankyně Švédska – H.E. Viktoria Li
 Velvyslanec Švýcarské konfederace -  Marcus – Alexander Antonietti
 Primátor Statutárního města Zlína – Miroslav Adámek



PARTNEŘI 57. ROČNÍKU ZLÍN FILM FESTIVALU

Pořadatel  Zlín  Film  Festivalu,  společnost  FILMFEST,  s.r.o.,  děkuje  partnerům
a podporovatelům, bez nichž by realizace 57. ročníku zlínské filmové přehlídky nebyla myslitelná. 

Generální partner: Kovárna VIVA a.s. 

Generální mediální partner: Česká televize

Finanční podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Zlín, Zlínský kraj, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Státní fond kinematografie, Město Otrokovice

Hlavní partneři: ENAPO OBCHODNÍ a.s., ŠKODA AUTO a.s., Česká spořitelna, a.s.,                              
Zlaté jablko, a.s., GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.

Hlavní mediální partner: Český rozhlas, Deník

Významní partneři: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, PEGAS NONWOVENS s.r.o., Monet+, a.s., ABB 
s.r.o., Navláčil stavební firma, s.r.o., KOMA MODULAR s.r.o., 
DISK Systems, s.r.o., Kofola ČeskoSlovensko a.s., AUKRO s.r.o., EUROVIA CS, a.s., ROBE Lighting s. r. 
o., PRIA SYSTEM s.r.o., IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., DHL Express (Czech Republic) s.r.o.,                 
České dráhy, a.s., 

Partneři: PRATO, spol. s r.o., REALISTIC, a.s., Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, VITAR,
s.r.o., TAJMAC-ZPS, a.s., Lesy České republiky, s.p., SPUR a.s.,
Meopta - optika, s.r.o., Continental Barum s.r.o., PROFIMED s.r.o., OXALIS, spol. s r.o.,  STOMACENT-
RUM AVE, s.r.o.,  TOPNATUR s.r.o., Fatra, a.s., AXIOM TECH s.r.o., 
NAVI CZ, s.r.o. , PSG Služby a.s., SIKO KOUPELNY a.s., AUDIT AND TAX, s.r.o., 
Spolek ZUŠKA?ZUŠKA!, Česká sekce IBBY, z.s.

Mediální partneři: Respekt, Kiss, Beat, Country, Instinkt, Mateřídouška, Sluníčko, ABC, ČSFD.cz, Zlín-
ský nočník, JsemzeZlína.cz
















