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62. Zlín Film Festival představil letošní Young Stars  
 
Zlín –  Brigitu Cmuntovou a Jana Nedbala letos dramaturgové Zlín Film Festivalu pozvali 
do Zlína jako představitele mladé herecké generace s nadějnou budoucností. S dvojicí 
českých Young Stars se budou moci návštěvníci setkat nejen při projekci filmů, s nimiž 
do Zlína přijíždí, ale také při sázení festivalového stromu, na červeném koberci a při 
dalších příležitostech.  
 

Smyslem a podstatou speciálního projektu zlínského festivalu je představit mladé herce, 
kteří mohou oslovit mladé diváky, přinést jim inspiraci a být pro ně vzorem. „Hvězda Jana 
Nedbala alias Václava Bolemíra Nebeského začala zářit v seriálu Božena. Výrazně jsem jej 
zaznamenala také v koprodukčním snímku režiséra Petra Bebjaka Zpráva, kde hraje vězně 
v koncentračním táboře a pak také v nejnovějším filmu Tomáše Hodana Poslední závod,“ 
zdůvodnila volbu Jana Nedbala umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová a 
doplnila, že na oba filmy se diváci mohou těšit v rámci letošního ročníku festivalu. 
 
Jan Nedbal přijal roli Young star s humorem. „Příští rok už bych přijet nemohl, to mi bude 
32 a vlastně už letos je to trochu na pováženou, jestli budu držet rekord historicky nejstarší 
young star zlínského festivalu, tak to zrovna nebude ten, se kterým se budu u piva 
vytahovat, nicméně ale ze srdce děkuji za pozvání. Je příjemné přijít si young a ke všemu 
ještě star,“ komentoval Jan Nedbal. 
 
Přestože se Brigita Cmuntová sama za hereckou hvězdu nepovažuje, Markétu Pášmovou 
zaujala už v roli Elišky Toufarové v historickém seriálu První republika. „Byla to pro mě 
nová, a přitom velmi zajímavá, výrazná tvář. Když jsem pak viděla koprodukční film 
producentky Julietty Sichel Město na řece, byla jsem si jistá, že vychází nová hvězda. Brigita 
je navíc velmi talentovaná zpěvačka a textařka, čímž zadání být Young Star plní na 100% 
a může být pro mladé skvělým vzorem,“ vysvětlila umělecká ředitelka. 
  
Letošní festivalové Young Stars si v pátek 27. května v 9.30 zasadí strom v rozrůstající se 
festivalové aleji Univerzitního parku. Jan Nedbal a Brigita Cmuntová uvedou ve Zlíně 
projekce filmů, projdou se také po červeném koberci před Kongresovým centrem Zlín, 
zúčastní se autogramiády ve Zlatém jablku nebo budou hosty Vladimíra Kroce ve Festival 
Café na náměstí Míru. 
 
 
 



 

 
Film Zpráva – bude uveden na 62. ZFF v sobotu 28. května 
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích 
a s jídlem na příděl den jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka 
vězňů připravuje útěk. Když se spoluvězni shromažďují na večerní přepočítávaní, jsou už 
šestadvacetiletý Fredy a o šest let mladší Valér ukryti v jámě pod hromadou trámů. 
Nevyzrazení potřebují vydržet tři dny. Tak dlouho Němci hledají ty, kteří se pokusí o útěk 
z koncentračního tábora v Osvětimi. Když zvuk sirén ohlásí konec hledání, dva vyhladovělé 
a zmrzlé mladíky čeká sto kilometrů přes hory a nepřátelské hlídky na cestě do rodné 
země, na území Československa. Pokud to zvládnou, sepíšou zprávu o osvětimském pekle. 
Ten nejtěžší okamžik je však teprve čeká – přesvědčit svět, aby uvěřil. Film zachycuje 
skutečný hrdinský čin a jeden z nejvýraznějších zápisů československých občanů do 
světové historie vedoucí k záchraně desetitisíců lidských životů.  

 
 

Film Město na řece – bude uveden na 62. ZFF v pátek 27. května 
Tragikomické drama o lásce a ztrátách Město na řece, které natočil lotyšský 
režisér Viesturs Kairišs, vznikalo v české koprodukci a s českou hereckou účastí. Jednu z 
hlavních rolí zde ztvárnila česká herečka Brigita Cmuntová v postavě židovské dívky Zisly, 
do které se zamiluje hlavní hrdina výtvarník a písmomalíř Ansis (debutující Davis 
Suharevskis). Se svou profesí najde uplatnění za každého režimu (cedule a směrovky 
potřebuje každá vláda). Lotyšsko-česko-litevský snímek vypráví příběh člověka, který se 
v krátkém časovém úseku ocitne postupně uprostřed tří totalit: v autoritářském režimu 
předválečného Lotyšska a v době války v éře komunismu a nacismu. Absurdní a groteskní 
situace, kafkovská atmosféra, velká láska k dvěma ženám, důležitá morální rozhodnutí 
provází hlavního hrdinu napříč krutými i lyrickými dějinami východní Evropy minulého 
století.  
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