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ZLÍNSKÝ FESTIVAL POKRA ČUJE V TRADICI FILMOVÉHO TESÁKU 
 

Ve dnech 21. – 23. října proběhne ve Vizovicích již 18. setkání příznivců a přátel českého 
filmu nazvané Filmový Tesák. Jeho letošním tématem bude 80 let zlínských filmových 
ateliérů. Akci letos poprvé pořádá FILMFEST, s.r.o ve Vizovicích ve spolupráci se 
zakladatelem těchto unikátních setkání, panem Vítězslavem Tichým. 
 

Tradiční a jedinečná akce, kterou před 18 lety v hostýnských horách založil a pořádal filmový 
sběratel a znalec Vítězslav Tichý, nabídne i letos zajímavé projekce, filmová témata i vzácné 
hosty z filmové branže. "Uskutečnit Filmový Tesák nikoliv na Tesáku, ale ve Vizovicích, je pro 

mě samozřejmě změnou. Filmový Tesák v té původní podobě byl takovou, až bych řekl, 

rodinnou záležitostí. Ale protože 95% hostů je stejných, všechny je znám, bude nám spolu 

dobře i na kopci nad Vizovicemi,“ uvádí Vítězslav Tichý a dodává: „Co je ale jiné, je 

pořadatelské zázemí. Jakmile do projektu vstoupil nový partner – společnost FILMFEST, s.r.o., 

cítím vůči němu velkou odpovědnost. Rád bych naplnil očekávání a nezklamal důvěru ve mně 

vloženou. Ano, před letošním Filmovým Tesákem cítím jisté napětí, v tom je situace nová. Ale 

současně se těším." 

 
Téměř padesátka účastníků se tak ve vizovickém středisku REVIKA může o víkendu těšit 
například na besedu se spisovatelkou, autorkou mnoha televizních a filmových scénářů 
Markétou Zinnerovou, která pro zlínské ateliéry napsala scénáře k filmům Za humny je drak 
a Indiáni z Větrova. Zajímavé bude rovněž setkání s hudebním režisérem, držitelem ceny 
Emmy, spolupracovníkem a přítelem Zdeňka Lišky Jiřím Zobačem, který ve zlínském studiu 
zanechal výraznou stopu v řadě filmů Karla Zemana, Hermíny Týrlové a dalších. O zlínském 
animovaném filmu bude beseda s animátorem, režisérem a spolupracovníkem Hermíny 
Týrlové Milanem Šebestou. O zážitky z natáčení zlínských celovečerních filmů se s účastníky 
Filmového Tesáku podělí dlouholetý produkční Vojtěch Kunčík.   
 

Připravena je i projekce dvacítky filmů z tvorby zlínských ateliérů. „Do programu jsme zařadili 

téměř neznámá díla jako např. Poklad ptačího ostrova Karla Zemana, Chlapec a srna Zdeňka 

Sirového nebo krátký snímek Radima Cvrčka Ten čas, uvádí Markéta Pášmová za společnost 
FILMFEST. Rozhodnutí pokračovat v této akci padlo loni na podzim na půdě rekreační chaty 
TON na Tesáku, kde Vítězslav Tichý řadu let působil jako provozní a kde se všech 17 ročníků 
festivalu odehrávalo. Jeho odchodem do penze však bylo pokračování Filmového Tesáku 
ohroženo. „Věřím, že se nám podaří navázat na tuto jedinečnou akci a i přes změnu místa 

konání potěšíme všechny ctitele stříbrného plátna,“ dodává Markéta Pášmová. 
 
 
 
 
 
 



 

FILMFEST, s. r. o. 

Produkční společnost, která se převážně věnuje aktivitám v oblasti kultury a vzdělávání. 
Společnost je vlastníkem licence k pořádání ZLÍN FILM FESTIVALU – Mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež. Jde o nejstarší a největší mezinárodní soutěžní přehlídku filmů na 
světě se zaměřením na dětského diváka a mládež. Tento projekt společnost každoročně 
zabezpečuje v roli výkonného producenta. Dále se společnost zabývá přípravou a realizací 
expozic v tuzemsku i v zahraničí a produkcí řady individuálních projektů. 
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