
   

TISKOVÁ ZPRÁVA 
15. 9. 2021 
 
61. ROČNÍK ZLÍN FILM FESTIVALU SLAVNOSTNĚ VYHLÁSIL 
VÍTĚZNÉ FILMY  
 
Zlín – 61. ročník zlínského Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež je u svého konce. 
Celkem se v době jeho konání od 9. do 15. září v soutěžních kategoriích promítlo 125 filmů. 
Z nich porota vybrala a ocenila ty nejlepší – Zlaté střevíčky získaly norský snímek Supersestry!, 
iránský Školní poklad, brazilský film Valentina a animovaný snímek Zvuky spoza lúky. Zvláštní 
cenou pak porota ocenila český animovaný film Myši patří do nebe. Letošním tématem 
festivalu byla Literatura ve filmu.  
 
Sedm dní plných filmů i doprovodného programu, kterými ve druhé, podzimní části festivalu ožil 
celý Zlín, je pro tento rok minulostí. Zlín Film Festival zakončil ve středu 15. září slavnostní 
galavečer za přítomnosti kamer České televize. Zlaté střevíčky tady převzali tvůrci oceněných 
filmů.  
 
„Mám velkou radost, že navzdory všem nástrahám osudu náš festival stále žije a hledá si nové 
cesty, jak se dostat ke svým divákům. A věřím, že tak jako film dokáže adaptovat velké literární 
předlohy, i my se dokážeme vždy adaptovat v nových podmínkách, i když to není lehké,“ vyzdvihl 
prezident festivalu Čestmír Vančura. 
 
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti a současně i Cenu dětské poroty za nejlepší 
celovečerní film pro děti získal norský film Supersestry!, Zlatým střevíčkem byly také oceněny 
íránský snímek Školní poklad (nejlepší celovečerní film pro dospívající), brazilský film Valentina 
(nejlepší celovečerní film pro mládež) a český animovaný snímek Zvuky spoza lúky (nejlepší 
krátký animovaný film pro děti). Zvláštní uznání poroty bylo uděleno také českému 
animovanému filmu Myši patří do nebe. 
 
Zlatý střevíček za mimořádný přínos českému filmu převzal herec Ondřej Vetchý. Hollywoodský 
producent Bill Gerber převzal v rámci své návštěvy Cenu prezidenta festivalu. Do Zlína zavítala i 
řada dalších filmových osobností – režiséři Denisa Grimmová, Jan Bubeníček a Barbara 
Kronenberg, producent Petr Oukropec, Sarah Doignon, kulturní atašé a zástupkyně ředitele 
Francouzského institutu, herec Ivan Shvedoff i letošní Young Stars Veronika Divišová a Oskar 
Hes.  
 
Herečky Anna Geislerová a Klára Issová odhalily své hvězdy na chodníku slávy na prostranství 
před Velkým kinem. Uvedení řady filmů se účastnily delegace tvůrců – například ke snímkům 
Sami, Joe a já, Přes hranici, Město, Spící město, Francisca, Spaceboy, Jak jsem chodil s Amber, 
Zoufalky nebo Malé baletky. 
 
Na festival se akreditovalo 2 300 hostů. „Do kina na filmové projekce zavítalo kolem 11 tisíc 
diváků, doprovodný program přilákal do festivalových lokací podle našich odhadů na 70 tisíc 
zlínských i mimozlínských návštěvníků,“ přiblížila výkonná ředitelka Jarmila Záhorová. 



   

 
„Těší nás, že si lidé našli cestu do kina, v kinosálech jsme přivítali i žáky 18 škol. Oproti minulému 
roku jsme naplnili i kapacitu všech filmových workshopů určených pro školní kolektivy,“ uvedla 
umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová. „Kromě toho ale mají školy z celé České 
republiky možnost sledovat vybrané filmy online. Zapojilo se 43 převážně mimozlínských škol, ve 
kterých se uskutečnilo více než 180 online projekcí. Zhlédnout filmy online lze i po skončení 
festivalu až do 17. září.“ 
 
Tradiční součástí programu byla aukce Salonu filmových klapek. Letošní 24. ročník dosáhl 
rekordního výsledku. Za 125 umělecky ztvárněných klapek dali letos dražitelé celkem 2 752 tisíc 
Kč. Z výtěžku Nadační fond FILMTALENT ZLÍN podpoří 31 projektů mladých filmových tvůrců.  
 
Zlín Film Festival byl také svědkem oslav 90 let od založení Barrandov Studia. Jejich součástí byl 
koncert Filmové melodie Ondřeje Soukupa nebo výstava unikátních kostýmů z filmů a pohádek. 
 
Novinkou je od 61. ročníku spolupráce s charitativním partnerem, kterým je Patron dětí. 
Charitativní projekt Nadace Sirius chce návštěvníky Zlín Film Festivalu upozornit na příběhy dětí 
ze znevýhodněných rodin. 
 
Poslední část Zlín Film Festivalu se odehraje od 24. do 26. září v podobě Mikulovských ozvěn. 
Organizátoři také oznámili termín, kdy by se měl uskutečnit 62. Zlín Film Festival – od 26. května 
do 1. června 2022. 
 
 
Více na www.zlinfest.cz 
 
 
Kontakt pro média 
Ing. Kateřina Martykánová     
PR manager       
tel.: +420 602 576 870      
e-mail: katerina.martykanova@zlinfest.cz 
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FILMOVÝ PROGRAM 
 
61. ZLÍN FILM FESTIVAL 2021 promítl celkem 280 snímků ze 45 zemí světa. 
 
SOUTĚŽNÍ SEKCE:  
 

• Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti do 10 let 

• Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospívající od 11 let 

• Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro mládež od 15 let 

• Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti do 12 let 

• Soutěž celovečerních evropských dokumentů pro mladé publikum 

• Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes 
 
LITERATURA VE FILMU: 
 

• Klub hrdinů  

• Mladá akademie  

• Evropský koutek  

• Komiksů ráj   

• Filmová četba 

  



   

24. SALON FILMOVÝCH KLAPEK 
 

DRAŽBA KLAPEK VYNESLA REKORDNÍCH 2,752 TISÍC KORUN 
 
Aukce umělecky ztvárněných klapek je na Zlín Film Festivalu nedílnou součástí nedělního 
programu. Letos se klapky ve zlínském Kongresovém centru dražily už po čtyřiadvacáté. Všech 
125 výtvarných děl našlo své nové majitele a celkový výnos několik hodin trvající aukce dosáhl 
rekordní výše 2 752 000 Kč. Největší zájem byl o klapku Jaroslava Němečka „Teskně hučí 
Niagára“, která byla prodána za 111 000 Kč. Z výtěžku jsou finančně podporovány projekty 
mladých filmařů prostřednictvím Nadačního fondu FILMTALENT Zlín. 
 
Kristián Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler, Boris Jirků, Jaroslav Němeček a další známí 
výtvarníci se letos zapojili do projektu Salonu filmových klapek. Na aukci, která se konala v rámci 
doprovodného programu Zlín Film Festivalu v neděli 12. září, byl o klapky nebývalý zájem. 
Úspěšně bylo vydraženo všech 125 nabízených klapek. „Celková částka, kterou jsme letos získali, 
je úplně nejvyšší za celou historii konání Salonu filmových klapek. Můžeme tak podpořit začínající 
filmaře částkou 1,71 milionu korun. Zbytek výtěžku bude převeden do příštího ročníku projektu,“ 
zdůraznil Čestmír Vančura, prezident Zlín Film Festivalu.  
 
U dražitelů se s největším ohlasem setkaly „Teskně hučí Niagára“ Jaroslava Němečka (111 tisíc 
Kč), „Námluvy“ Kristiana Kodeta (87 tisíc Kč), „Uleť odtud se mnou“ Deteliny Christovy 
Kožucharovy a „K. Zeman Rule“ od Dvytexe (obě po 67 tisících Kč). 
 
Z výtěžku aukce jsou podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých 
tvůrců. O finanční podporu se u Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN můžou ucházet autorské 
snímky hrané, animované i ty pohybující se na hranici dokumentu. Od roku 1998 tak podpořil z 
výtěžku aukce klapek více než 350 audiovizuálních a vizuálních projektů částkou přesahující 30 
milionů korun.   
 
Řada z těchto filmů získala ocenění na domácích i zahraničních festivalech, v roce 2021 to byl 
mj.  úspěch snímku Rudé boty studentky FAMU Anny Podskalské, který jako jediný zastupoval 
Českou republiku v soutěži v Cannes. Letos Nadační fond FILMTALENT Zlín vybíral z 85 projektů 
tvůrců z FAMU, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, MICHAEL – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké 
tvorby, FAMO, Slezské univerzity v Opavě a dalších škol. Podpořeno jich bylo 31. 
 
Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2 749 umělecky ztvárněných klapek a 
celkově vynesly již 40 989 000 Kč. Nejúspěšnější je stále klapka Libora Vojkůvky „Touhy plná, 
klapka rozevřená“, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun. Kompletní kolekce je 
k vidění na webu salonfilmovychklapek.cz, který obsahuje přehled všech klapek ze všech 24 
ročníků Salonu, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti. 
  



   

DELEGACE, KTERÉ BYLY PŘÍTOMNY 61. ROČNÍKU 
 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti do 10 let 
Mazel a tajemství lesa: Petr Oukropec (režisér), Josefína Krycnerová (herečka), Sebastian 
Pöthe (herec), Rozálie Krycnerová (herečka) 
Smeťáci: Luca Della Grotta (režisér), Francesco Dafano (režisér) 
Myši patří do nebe: Denisa Grimmová (režisérka), Václav Lhoták (producent) 
Spaceboy: Olivier Pairoux (režisér), Eusebio Larrea (scenárista) 
 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospívající od 11 let 
Barevný sen: Jan Balej (režisér), Michael Carrington (animátor), Jan Štencl (animátor) 
Záhada tajemné jeskyně: Katrin Milhahn (režisérka, scenáristka) 
 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro mládež od 15 let 
Přes hranici: Martin Vandas (producent), Zuzana Kajnarová (dabérka), Polina Kazak 
(animátorka), Jaroslav Fišer, Alžběta Macolová (distributorka), Mária Moťovská, Eva Skurská, 
Josefína Nobilis, Jiří Klenka (zvukař) 
Povídka z Brixtonu: Bertrand Desrochers (režisér), Rupert Baynham (scenárista, producent) 
Sami, Joe a já: Karin Heberlein (režisérka), Jana Sekulovska (herečka), Astrit Alihajdaraj (herec) 
 
Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti do 12 let 
Domov: Béla Klingl (producent) 
V lese: Iva Češková (režisérka) 
 
Soutěž celovečerních evropských dokumentů pro mladé publikum 
Místo zázraků: Susanne Kim (režisérka), Franziska Junge (animátorka) 
Moje nejoblíbenější válka: Guntis Trekteris (producent) 
Školní zahrada: Mark Verkerk (režisér) 
 
Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes 
Donna Bella: Emma Virág Csuprot (režisérka) 
Jak mi kamarád odjel autobusem: Barbora Kočičková (režie), Adriana Henzlová (střih), Jana 
Čechová (produkce) 
Rudé boty: Mária Môťovská (producentka), Antonie Dědečková (produkční), Václav Kopelec 
(zvukař, hudební skladatel) 
Nekonečná konverzace: Katarina Blažič (režisérka) 
Breaktime: Martin Bystriansky (režisér), Jakub Gallo (kameraman) 
Na druhé straně věčnosti: Joshua Jádi (režisér), Marius Mertens (sound designer) 
Weronika v Izraeli: Weronika Szyma (režisérka) 
Někdo jiný: Øyvind Aamli (režisér) 
Fighter: Matúš Men (režisér) 
Příběh hrůzostrašné Eliz: Eliška Kovaříková (režisérka), Adam Struhala (režisér),  Karolína 
Paterová (herečka), Bára Skoumalová (produkční), Barbara Fehérová-Horáková (kostýmní 
výtvarnice) 
 
Panorama 
Mise Asteroid: Barbara Kronenberg (režisérka), Ivan Shvedoff (herec) 



   

Zoufalky: Asnāte Sofija Rožkalne (herečka), Marta Elīna Martinsone (režisérka), Guntis 
Trekteris (producent), Julietta Sichel (koproducentka) 
Francisca: Rodrigo Litorriaga (režisér, scenárista) 
Sousedé: Mano Khalil (režisér) 
 
Nový český film a TV 
Moje slunce Mad: Petr Oukropec (producent) 
Město: Jiří Diviš (režisér), Veronika Divišová (herečka, letošní Young Star), Oskar Hes (herec, 
letošní Young Star), Jarek Hylebrant (herec), Bára Fišerová (herečka), Tomáš Dastlík (herec), 
Zdeněk Král (hudba), Agáta Zenklová (kostýmní výtvarnice), Petr Šámal, Jiří Klenka (zvukař), 
Lukáš Kaplan, Jakub Šimůnek (kameraman) 
Spící město: Dan Svátek (režisér), Adam Svátek (dětský herec), Kryštof Svátek (dětský herec) 
Jarek Hylebrant (herec), Oskar Hes (herec), Michaela Sodomková, Martin Vopěnka 
Jako letní sníh - Život J. A. Komenského: Lubomír Hlavsa (režisér) 
Mr. Kriss: Adolf Zika (režisér) 
Božena: Hana Wlodarczyková (spoluscenaristka) 
Tajemství staré bambitky 2 – trailer: Kamila Janovičová (herečka), Valentýna Bečková (dětská 
herečka), Václav Noid Bárta (herec), Ivo Macharáček (režisér), Evžen Gogela (scenárista), 
Radovan Vašák (producent), Robert Plavec (producent), Jana Šafářová (Bioscop) 
Ochránce – Vražda ošetřovatelky: Tomáš Feřtek (scenárista) 
 
Literatura ve filmu 
Zánik samoty Berhof: Vladimír Körner (spisovatel, scenárista)  
Velké dobrodružství Čtyřlístku: Jaroslav Němeček (autor) 
 
Zvláštní uznání 
Zrodila se hvězda: Bill Gerber (producent) 
 
 
 
 
  



   

POROTY 
 
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti 
Johanne Helgeland, Norsko 
Vít Karas, Česká republika 
Claudia Rudolph-Hartmann, Německo 
 
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež 
Niklas Teng, Dánsko 
Jindříška Bláhová, Česká republika 
Tian Tsering, Čína / Velká Británie 
 
Mezinárodní odborná porota pro krátké animované filmy pro děti 
Barbora Příkaská, Česká republika 
Géza M. Tóth, Maďarsko 
Eliza Plocieniak-Alvarez, Polsko / Německo 
 
Mezinárodí odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes 
Loreta Gandolfi, Velká Británie 
Josef Lustig, Česká republika 
Karolína Zalabáková, Česká republika 
 
Mezinárodní porota ECFA pro celovečerní dokumentární film 
Julia Jarl, Švédsko 
Michal Šašek, Česká republika 
Nicola Jones, Německo 
 
Mezinárodní ekumenická porota 
Dietmar Adler, Německo 
Marta Sedláčková, Česká republika 
Andrej Chovanec, Česká republika 

 
  



   

Děkujeme představitelům veřejného a kulturního života, kteří převzali nad 61. ZFF záštitu 
 
Předseda Vlády České republiky Andrej Babiš 
Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš 
Ministr kultury Lubomír Zaorálek 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga 
Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek 
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová 
Primátor statutárního města Zlína Jiří Korec 
 
 
 
 
 

  



   

Pořadatel Zlín Film Festivalu, společnost FILMFEST, s.r.o., děkuje partnerům 
a podporovatelům, bez nichž by realizace 61. ročníku zlínské přehlídky nebyla myslitelná.  
 
Spolupořadatel 
statutární město Zlín 
 
Generální partner 
Kovárna VIVA a.s.  
 
Generální mediální partner 
Česká televize 
 
Finanční podpora 
Ministerstvo kultury 
Zlínský kraj 
Státní fond kinematografie 
Kreativní Evropa - MEDIA 
 
Hlavní partneři:   
ŠKODA AUTO a.s. 
Barrandov Studio a.s. 
Zlaté jablko, a.s. 
GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. 
 
Hlavní mediální partneři 
Český rozhlas 
Total Film 
DENÍK  
 
Významní partneři  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
MONET+,a.s. 
SPUR a.s. 
PFNonwovens Czech s.r.o. 
ABB s.r.o. 
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 
KOMA MODULAR s.r.o. 
POZIMOS, a.s. 
IS Produkce s.r.o. 
Navláčil stavební firma, s.r.o. 
PRIA SYSTEM s.r.o. 
Pražská mincovna a.s. 
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.  
 
 
 
 



   

Charitativní partneři 
Patron dětí, z. ú. 
Nadační fond Kapka naděje 
 
Mediální partneři 
Sluníčko 
Mateřídouška 
Maminka 
ČSFD.cz; 
Červený koberec 
Railreklam 
 
Regionální mediální partneři 
Kiss 
Patriot 
Zlin.cz 
Dobrý den s Kurýrem 
City.cz 
Vychytane.cz 
Štamgast a Gurmán 
 
Oficiální partner pitného režimu 
Kofola a.s. 
 
 
Partneři Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2021 
 
Titulární partner: MONET + a.s. 
 
Pořadatel: FILMFEST, s.r.o. 
 
Spolupořadatel: Běhy Zlín, z.s. 
 
Podporovatel: Statutární město Zlín 
 
Hlavní partneři: Kovárna VIVA a.s.; NUTREND D.S, a.s.; VAVRYS CZ s.r.o.; SPEED 
 
Partneři: TAJMAC-ZPS, a.s.; Dermacol, a.s.; Pražská mincovna a.s.; Lázně Luhačovice, a.s.; 
Léčebné lázně Jáchymov a.s.; TAŠ-STAPPA beton, spol s.r.o.; PURLIVE, spol. s r.o.;  
TOPNATUR s.r.o.; DECASPORT s.r.o.; Podravka – Lagris a.s.; FLY UNITED s.r.o.;  
AP Solutions s.r.o.;  Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
 
Charitativní partner: Korunka pomáhá 
 
Mediální partner: KISS 
 
 



   

O ZLÍN FILM FESTIVALU 
 
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež je nejstarší a v současnosti největší 
filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Jeho prestiž se rok od roku zvyšuje nejen 
v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Svědčí o tom i celá řada pozvání a účastí 
zástupců ZFF do porot mezinárodních festivalů v Rusku, Lotyšsku, Německu, 
Polsku, Řecku, Indii a v dalších zemích světa, velký zájem je také o filmovou dramaturgii 
festivalu. 
Významného ocenění se zlínskému festivalu dostalo v závěru roku 2019 v japonském 
Tokiu na KINEKO International Children´s Film Festivalu, kde získal cenu KINEKO 
HONORARY AWARD za přínos kinematografii pro děti a mládež. 
 
Posláním festivalu je prezentace celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež, její 
zpřístupnění dětskému divákovi a rovněž vytvoření kvalitní alternativy k běžně 
dostupnému audiovizuálnímu obsahu. Důležitým aspektem festivalu je mladé diváky 
prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet 
jejich estetické, sociální a morální cítění. Cílem odborného programu je systematicky 
přispívat k rozvoji české kinematografie pro děti a mládež. Pořadatelem festivalu je 
společnost FILMFEST, s.r.o.  
 
 
 

 


