
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
26. 5. 2022 
 
 
VE ZLÍNĚ ZAČÍNÁ 62. ZLÍN FILM FESTIVAL. ZLATÝ STŘEVÍČEK DNES 
PŘEVEZME PAVEL ZEDNÍČEK 
 
Zlín – Filmy z celého světa, bohatý program pro celou rodinu i školní kolektivy, zábava a 
spousta významných osobností, které se od dnešního dne sjíždí do Zlína. Město na sedm 
dní opět ožije největším a nejstarším filmovým festivalem pro děti i mládež na světě.    
Zlatý střevíček večer převezme český herec a zlínský rodák Pavel Zedníček. 62. Zlín Film 
Festival začal a potrvá do středy 1. června 2022. 
 
Po dvou letech, kdy se zlínský filmový festival „na živo“ konal v září, se opět ve 
festivalovém kalendáři vrací k jarnímu termínu. „Jsme rádi, že můžeme konečně festival 
znovu nabídnout divákům v období, na které jsou zvyklí, a že v jeho průběhu opět oslavíme 
Den dětí,“ uvedl prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura a dodal, že s návratem do 
tradičního termínu výrazně vzrostl zájem o návštěvu ze strany škol i zahraničních 
festivalových hostů. 
 
„Příjemně nás překvapilo, že i dopolední programy pro školy se letos opět těší takovému 
zájmu jako v době před covidem, možná i dokonce většímu. V tuto chvíli máme kompletně 
zaplněné kinosály pro školní projekce, ale také dopolední workshopy,“ zhodnotil situaci 
Čestmír Vančura a doplnil: „Výrazně se zvýšil také počet mimo zlínských škol, které se 
chystají na festival na školní výlet. Proti roku 2019 jsme v této oblasti zaznamenali nárůst 
téměř o 50 %.“ 
 
Do Zlína také po dvou letech míří i řada porotců a 59 filmových delegací z celého světa, 
které doprovází své filmy. „Kapacity všech ubytovacích zařízení ve městě i v jeho okolí jsou 
tak v tuto chvíli zcela vyčerpány,“ potvrdila výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. 
 
Tématem festivalu je letos festival samotný. „Chceme silně apelovat na osobní vzájemnou 
komunikaci s důrazem hlavně na mladší generaci a vyzvat lidi, aby zhasnuli monitory, 
omezili e-komunikaci na sítích a šli do kina, na koncert nebo zažít jinou aktivitu,“ vysvětlila 
Jarmila Záhorová. 
 
Ve svém filmovém programu nabídne 62. Zlín Film Festival celkem 276 snímků ze 49 zemí 
světa. Dopoledním zahajovacím snímkem festivalu bude celovečerní animovaný film 
Cesta do Tvojzemí, který vznikl v slovensko-česko-belgické koprodukci. Ve Zlíně se 



 

představí divákům ve světové premiéře a distribuční předpremiéře ve čtvrtek 26. května 
v 10:00 hodin.  
 
V rámci večerního zahájení se mohou hosté těšit od 19:00 hodin na německý snímek 
Stezka odvahy. Ten zachycuje napínavý příběh malého chlapce putujícího přes hory 
z Francie do Španělska, aby se dostal před válkou do Ameriky. Během večera budou také 
předána první ocenění. Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a 
mládež převezme herec, komik a moderátor Pavel Zedníček. „Udělalo mi to velkou radost. 
Nejen proto, že ta cena je zlínská, ale i proto, že mám vystudovanou střední průmyslovou 
školu kožařskou, dá se tedy říct, že jsem od bot. A mám si převzít střevíček. A to dokonce 
zlatý,“ komentoval ocenění Pavel Zedníček, který na festivalu uvede také premiéru nové 
české minisérie Jitřní záře. 
 
První festivalový večer bude předána také Filmová cena TA ČR „Za popularizaci vědy mezi 
mládeží“. Letos se odborná porota zaměřila na digitální tvůrce, kteří prostřednictvím 
webů a sociálních sítí popularizují vědu a zábavnou formou předávají nejrůznější poznatky 
mladé generaci. Mezi festivalové ceny byla letos zařazena i zcela nová Divácká cena 
Patrona dětí za ztvárnění silného dětského příběhu. „V průběhu festivalového týdne 
budou mít návštěvníci možnost přímo v kinech hlasovat pro 11 vybraných snímků 
z festivalového filmového programu,“ vysvětlila umělecká ředitelka festivalu Markéta 
Pášmová a doplnila, že ten nejúspěšnější z nich bude vyhlášen v závěru festivalu na 
slavnostním galavečeru. 
 
Organizátoři festivalu reflektují také aktuální geopolitickou situaci a rozhodli se zařadit do 
filmového programu speciální pásmo animovaných filmů v ukrajinštině pro děti 
z Ukrajiny. „Není nám lhostejná situace na Ukrajině a rozhodli jsme se proto alespoň 
trochu potěšit děti, které teď žijí ve Zlíně. V sobotu 28. května uvedeme v 11:30 hodin výběr 
12 dílů animovaného seriálu s názvem Moje země Ukrajina,“ řekla Markéta Pášmová. 
Projekce se zúčastní konzulka ukrajinské ambasády paní Anna Proshko. Vstup na 
představení je pro ukrajinské rodiny zdarma. 
 
Doprovodný program opět nabídne celou řadu možností rodinám, jak společně strávit 
volný čas. Návštěvníci se v tradičních lokacích budou moci zase setkat s filmem, divadlem, 
výstavami, koncerty, filmovými i jinými workshopy a s tvořivými dílnami. Speciálně pro 
mladé navíc festival letos nově otevírá zónu, kde se náctiletí mohou těšit na filmy určené 
právě pro ně, na youtubery, virtuální realitu, večerní party na nádvoří zámku, arénu pro 
e-sporty před zámkem a na spoustu dalších aktivit. „Chceme teenagerům nabídnout 
možnost aktivně strávit volný čas a být přitom v chillu, jak říkají. Připravena je i kolekce 
TOP TEEN TEN aneb 10 filmů, které bys neměl minout, dokud je ti …náct,“ pozvala na 
zlínský zámek Markéta Pášmová a doplnila i další festivalovou událost: „V sobotu 28. 
května nás čeká uvedení digitálně restaurované verze Šíleně smutné princezny, které bude 



 

předcházet oblíbený Červený koberec a autogramiáda s hlavním představitelem Václavem 
Neckářem.“  
 
Ve festivalovém programu nechybí ani letos tradiční akce, jako jsou aukce Salonu 
filmových klapek, Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín nebo Malování na chodníku. 
Určitě ale stojí za pozornost i páteční koncert kapely Čechomor nebo sobotní divadelní 
představení Art Divadla Bez zábradlí v hlavní roli s Karlem Heřmánkem, který Zlatý 
střevíček převezme 1. června během slavnostního galavečera.   
 
Aktuální témata nabídnou organizátoři festivalu prostřednictvím workshopů pro školy 
i veřejnost v rámci konferenčního bloku Děti bez hranic¿. Odpoví mimo jiné na otázky, jak 
vnímají děti předškolního a mladšího školního věku období spojené s překotnými 
změnami světa, jak snadné je mít „radikální“ názory o nevinných tématech, jak nás 
dezinformace ovlivňují, jak je poznat, jak se jim bránit a další. 
 
62. Zlín Film Festival se uskuteční ve Zlíně od 26. května do 1. června 2022. 

 
Kompletní filmový i doprovodný program je k dispozici na www.zlinfest.cz a ve festivalové 
aplikaci Zlinfest. 
 
 

 
Více na www.zlinfest.cz 
 
Kontakt pro média 
 
Ing. Kateřina Martykánová     
PR manager       
tel.: +420 602 576 870      
email: katerina.martykanova@zlinfest.cz 
 

 
  



 

ZLÍN FILM FESTIVAL – 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. 
 
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.  
 
 

  



 

ZAHAJOVACÍ FILM – CESTA DO TVOJZEMÍ  

Festival zahájí mezinárodní premiéra slovensko-česko-belgického 3D animovaného filmu 
Cesta do Tvojzemí režiséra Petra Budinského a producentů Petra Badače a Barbory 
Budinské. Tento ambiciózní celovečerní snímek s rozpočtem 94 miliónů korun prošel 
filmovými fóry na festivalech v Chorvatsku, ve Švýcarsku, v Německu a ve Francii 
a pracovalo na něm více než patnáct výtvarníků a animátorů z celé Evropy, od Irska po 
Českou republiku. Film vypráví příběh desetiletého Rikiho, jeho nové drzé kamarádky 
Emmy a opičáka Tidlinga, kteří se vydávají na dobrodružnou výpravu do Tvojzemí, aby 
zachránili vlastní životy i celý svět fantazie. Výrazné hlasy hlavním postavám propůjčili Jan 
Cina, Jan Vondráček, Klára Issová, Martin Myšička a Václav Neužil. Cesta do Tvojzemí 
vyniká promyšleným výtvarným stylem s detailními pozadími evokujícími epický 
videoherní pocit, tolik přitažlivý pro mladé diváky, kteří už hledají něco víc než „dětskou“ 
animaci. 
  
Synopse 
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice 
a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které 
fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého 
domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým 
kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, se ukryje v Rikiho 
srdci. S kým může Riki sdílet toto tajemství?  Se svou novou drzou kamarádkou Emmou? 
S opičím generálem Tidlingem? S Kovomanem, mocným robotem a poradcem Prezidenta 
Tvojzemí či s kapitánem parní lodi? Rikiho dobrodružná výprava za záchranou nejen 
vlastního života, ale i celého světa fantazie, může začít. 
 
  



 

SEZNAM DISTRIBUČNÍCH PŘEDPREMIÉR: 
  
Cesta do Tvojzemí / světová premiéra 
Slovensko, Česká republika, Belgie, 2022 
  
Zakletá jeskyně / světová premiéra 
Česká republika, Slovensko, Maďarsko, 2022 
  
Kde je Anne Franková? / distribuční předpremiéra 
Belgie, Francie, Izrael, Lucembursko, Nizozemsko, 2021 
  
Náměsíčníci / distribuční předpremiéra 
Rakousko, Německo, 2021 
  
Princezna rebelka / distribuční předpremiéra 
Francie, 2021 
  
Websterovi ve filmu / distribuční předpremiéra 
Česká republika, Slovensko, 2022 
  
Jitřní záře / premiéra 3. dílu minisérie 
Česká republika, 2022 
  
Šíleně smutná princezna / obnovená premiéra  
Československo, 1968 

  

  



 

OCENĚNÍ ZLATÝ STŘEVÍČEK  
 
HVĚZDY NA CHODNÍKU SLÁVY  
 
Během 62. ročníku budou opět odhaleny dvě hvězdy na zlínském Chodníku slávy. Historie 
společného projektu Nadačního fondu Kapka naděje a Zlín Film Festivalu sahá až do roku 
2006. Letos se na kamenných dlaždicích před zlínským Velkým kinem objeví jména 
Barbory Seidlové a Jana Šťastného. „Jan Šťastný se jako zlínský rodák poprvé postavil před 
kameru už ve třinácti letech právě ve Zlíně,“ vysvětlila výkonná ředitelka ZFF Jarmila 
Záhorová a doplnila: „Pro Barboru Seidlovou byla zase osudovou v patnácti letech role 
princezny Zubejdy ve filmové pohádce Karla Smyczka Lotrando a Zubejda.“ 
 
 
YOUNG STARS 
 
Zlín Film Festival se již několik let zaměřuje také na zajímavé mladé herecké hvězdy. 
Letošními Young Stars, které přijedou do Zlína, budou Brigita Cmuntová a Jan Nedbal. 
„Oba jsou talentovaní herci a diváci je mohli vidět už v několika filmech či seriálech. Naši 
volbu u Brigity ovlivnilo mimo jiné její ztvárnění role v koprodukčním filmu producentky 
Julietty Sichel Město na řece, který uvedeme letos na festivalu,“ sdělila Markéta Pášmová 
a doplnila, že „Jan Nedbal představí na festivalu koprodukční snímek režiséra Petra 
Bebjaka Zpráva, kde hraje vězně v koncentračním táboře, a pak také nejnovější film 
Tomáše Hodana Poslední závod“.  
 
DALŠÍ OSOBNOSTI 62. ZFF 
 
Jitka Čvančarová 
Eliška Balzerová 
Veronika Freimanová  
Jana Švandová  
Pavel Nový 
Václav Neužil 
Simona Lewandovská 
Vojtěch Vodochodský  
Lukáš Hejlík 
Kristýna Janáčková 
Lenka Krobotová 
Anna a Ester Geislerová 
Oskar Hes 
Josef Trojan 

Jitka Schneiderová 
Jiří Dvořák 
Arnošt Goldflam 
Vladimír Polívka 
Bára Fišerová 
Kristýna Podzimková 
Pavla Gajdošíková 
Jana Kolesárová 
Petra Nesvačilová 
Martin Dejdar 
Jan Čenský  
Dana Morávková  
Roman Vojtek 
Ljuba Krbová a Ondřej Neff a další.



 

 
 
 
 
 
PŘEHLED AKCÍ ZLÍN INDUSTRY DAYS 2022 
 
Kids Kino Lab / Mezinárodní scenáristický workshop  
28. května – 1. června 2022 
 
PÁTEK, 27. května  
FILMTALENT Pitching Fórum 
10.00 - 15.00 / Kongresové centrum, Malý sál 
 
FILMTALENT Talks 
15.30 – 17.00 / Kongresové centrum, Malý sál 
 
Pyšná princezna v barvě – prezentace připravovaného projektu 
18.00 – 19.30 / Kongresové centrum, Malý sál 
 
 
SOBOTA, 28. května  
Současná česká literatura pro děti a mládež jako zdroj filmového námětu  
10.30 – 12.00 / Kongresové centrum, Malý sál 
 
Central European Children’s Film CoProduction Forum 
14.00 – 18.00/ Kongresové centrum, Malý sál 
 
 
NEDĚLE, 29. května 
Kino za školou 2022 – Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální 
výchově 
Téma: Legálně a snadno – film ve školní výuce  
9.00 - 16.00 / Kongresové centrum, Malý sál 
 
Festival Community – otevřené setkání zástupců filmových festivalů ze 
zahraničí i z ČR. 
17.00 – 19.00 / Kongresové centrum, Malý sál 
  



 

 
 
 
 
 
POROTY 62. ZFF 
 
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti 
Jitka Čvančarová ČR   herečka  
Tamara Bos  Holandsko scenáristka    
Kenneth Kainz  Dánsko režisér  
 
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež 
Tereza Kopáčová ČR  režisérka a producentka 
Jonathan Murray Velká Británie filmový teoretik, publicista a lektor 
Rodrigo Litorriaga Francie režisér a producent 
 
Mezinárodní porota pro krátké animované filmy pro děti 
Arba Hatashi  Kosovo  ředitelka festivalu 
Filip Pošivač  ČR  režisér, animátor a ilustrátor 
Corinne Destombes Francie filmová distributorka 
 
Mezinárodní porota ECFA pro celovečerní dokumentární film pro mladé 
publikum 
Kateřina Hager ČR  režisérka   
Teresa Lima  Portugalsko festivalová dramaturgyně 
Alicia McGivern Irsko  odborník v oblasti filmové výchovy 
 
Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes 
Martin Smatana Slovensko režisér, animátor a výtvarník 
Adéla Komrzý  ČR  režisérka 
Mano Khalil  Švýcarsko režisér a producent 
 
Mezinárodní ekumenická porota 
Barbora Cihelkova  ČR  novinářka 
Adriana Răcăşan  Rumunsko producentka 
Katrin Rudolph  Německo farářka, teoložka a historička 
 
 
  



 

 
 
 
 

          DELEGACE NA 62. ZFF 
 

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti do 10 let 
Cesta do Tvojzemí: Peter Budinský (režisér), Barbora Budinská (scenáristka), Peter 
Badač (producent), Jana Studená (distributorka) 
Můj bratr robot: Frederik Nørgaard (režisér), Jasmine Hermann Naghizadeh 
(producentka) 
Stezka odvahy: Tobias Wiemann (režisér), Daniel Ehrenberg (producent), Martin 
Schlecht (kameraman) 
Léto, kdy jsem se naučila létat: Radivoje Andric (režisér), Klara Hrvanovic (herečka), 
Benjamín Lacko (herec), Maja Popović (producentka), Milan Stojanović (producent), 
Katarína Krnáčová (koproducentka) 
Krabí ostrov: Alireza Mohammadi (režisér), Behshad Sharifian (herec), Leila Nikzad 
(scenáristka) 
Příhody malého Františka: Johannes Schmid (režisér), Katharina Posch (producentka) 
 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospívající od 11 let 
Bigman: Camiel Schouwenaar (režisér), Job Tiechelman (autor námětu, 
spoluscenárista), Maik Cillekens (herec) 
 
Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti do 12 let 
Hypogravitace: Jacob Arenber (režisér) 
Kapka vody: Kevin Hamimi (režisér), Melodie Leger Rimbert (režisérka) 
Zpívající stíny: Astride Lalouette (režisérka), Virginie Pellet (režisérka), Srushti Kakade 
(režisérka),  
Myrtil Lapierre (režisérka) 
Slunce: Jakub Brokl (režisér), Eliška Divíšková (střihačka), Leona Vyhnálková (zvukařka) 
Barevné snění: Marijn Raeven (režisér) 
Ahoj, tati!: Anya Ru (režisérka) 
Zrození: Ekaterina Ogorodnikova (režisérka), Audrey Hosman (koproducentka), 
Timothy Hosman (hudební skladatel) 
Není sýr jako sýr: Maja Zupanc (režisérka) 
Jak osedlat vítr: Aneta Paulíny (režisérka) 
Zuza v zahradách: Alena Vandasová (producentka), Martin Vandas (producent), 
Jaroslav Fišer (kameraman) 
Paolo´s Happiness: Alena Vandasová (producentka), Martin Vandas (producent), 
Jaroslav Fišer (kameraman) 
Mishou: Milen Vitanov (režisér) 
 
Dějinotvorba: Matthias Daenschel (režisér), Julian Daenschel  
Já se nebojím: Lillian Løvseth (koproducentka) 
Odpusť: Mária Moťovská (producentka) 
Máma má vždycky pravdu: Mária Moťovská (producentka) 
Vzduchoplavci: Leon Golterman (režisér) 



 

 
 
 
 
 
Soutěž celovečerních evropských dokumentů pro mladé publikum 
Ahoj, světe!: Kenneth Elvebakk (režisér) 
 
Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes 
Milovníci kol: Ryan Mekenian (režisér) 
Ruská vodka: Seyed Payam Hosseini (režisér), Rezgar Rastineh (koproducent), Sabbah 
Rashidi (kostymér a mediální konzultant) 
Sbohem, bytečku!: Éva Darabos (režisérka), Péter Kálmán (coloring artist) 
Rotsethornet: Karolína Pravdová (režisérka) 
Ramona Star: Neta Shenitzer (režisérka), Sahar Vizel (producent, střihač) 
Ať žije smrt: Robert Mihály (režisér) 
Nezapomenu: Flora Chilton (režisérka), Betti Hejüsz (kameramanka) 
Hrušky: Julia Trachtenberg (režisérka) 
Trofej: Jaroslav Beran (režisér), Michal Ciml (produkční), Filip Blažek (kameraman) 
Hrdina: Milena Dutkowska (režisérka), Igor Połaniewicz (kameraman) 
Tanečník: Chen Shahuda (režisér) 
Obr a semínko: Sarah Shabani (režisérka), Hannes Bieber (hudební skladatel) 
Honey bunny duracell: Olga Sochorová (producentka) 
Kámo: Konstantin Rosshoff (režisér), Marco Jöger (režisér), TOKAY (režisér) 
  
Panorama 
Vánoční dobrodružství: Saša Eržen (scenárista), Gaj Črnič (herec), Kaja Podreberšek 
(herečka) 
Hledá se gangster: Till Endemann (režisér), Arek Gielnik (producent), Brooklyn Liebig 
(herec), 
Violetta Arnemann (herečka), Valerie Arnemann (herečka) 
Gajin svět - to je moje planeta!: Peter Bratuša (režisér), Špela Levičnik Oblak 
(scenárista), Uma Štader (herečka) 
 
Nový český film a TV 
Babička jako Šance: Pavel Jakeš (režisér), Zdenka Wasserbauerová (hlavní aktérka), 
Dušan Mulíček (producent) 
Město na řece: Brigita Cmuntová (herečka), Julietta Sichel (koproducentka) 
Zpráva: Jan Nedbal (herec) 
Poslední závod: Jan Nedbal (herec) 
Kryštof: Zdeněk Jiráský (režisér) 
O čertovi: Miroslav Zachariáš (režisér), Pavel Čech (výtvarní, autor předlohy) 
Websterovi ve filmu: Katarína Kerekešová (režisérka), Anna Vášová (scenáristka, 
producentka) 
Adam Mišík (hlas) 
 
 



 

 
 
 
 
 
Slunovraty Petra Nikla: Pavel Jirásek (režisér), Dušan Mulíček (producent), Petr Nikl, 
Marek Jícha (kameraman), Martin Polák (dramaturg), Kateřina Zavadilová (vedoucí 
produkce), Pavel Plešák (výkonný producent) 
Tajemství pana M.: Pavel Šimák (režisér a scenárista), Kamila Vamberová (herečka), 
Theo Schaefer (herec), Honza Šťáva (herec), Svatava Šenková (vedoucí Centra 
dramaturgie), 
Yvetta Voráčová (dramaturgyně),  
TBH: Lucía Kajánková (režisérka) 
Jak si nevzít princeznu: Karel Janák (režisér) 
Prvovoliči 2021: Markéta Ekrt Válková (režisérka), Martina Šantavá (kreativní 
producentka) 
Až zařve lev: Jan Svatoš (režisér), Romi Straková (kameramanka) 
Tajemství staré bambitky 2: Ivo Macharáček (režisér), Soňa Macharáčková (výkonná 
producentka),  
Veronika Khek Kubařová (herečka), Kamila Janovičová (herečka), Valentýnka Bečková 
(herečka), 
Evžen Gogela (scenárista) 
Zakletá jeskyně: Mariana Čengel Solčanská (režisérka), Kamil Kožíšek (producent), 
Martina Zábranská  
(herečka), Petra Dubayová (herečka), Dominick Benedikt (herec), Ondřej Kraus (herec), 
Lubica Čekovská (hudební skladatelka), David Stachura (střihač), Ivan Finta 
(kameraman), Marcela Šíbalová (obrazová postprodukce) 
 
FILMTALENT Stars 
Milovaný syn: Yekaterina  Rogova (režisérka) 
 
Zvláštní uvedení 
Šíleně smutná princezna: Zuzana Zemanová, Petr Hojda, Jana Hojdová 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
Pořadatel Zlín Film Festivalu, společnost FILMFEST, s.r.o., děkuje partnerům 
a podporovatelům, bez nichž by realizace 62. ročníku zlínské filmové 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. 
Zlaté jablko, a.s. 
GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. 
 
Hlavní mediální partneři  
Český rozhlas  
Total Film 
VLTAVA LABE MEDIA a.s. (Deník) 
 
Charitativní partneři 
Patron dětí, z. ú. 
Nadační fond Kapka naděje 
 
Významní partneři  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | MONET+,a.s. | ABB s.r.o. | Barrandov Studio a.s. | SPUR a.s. 
Paketo group s.r.o. | IS Produkce s.r.o. | KOMA MODULAR s.r.o. | Digital First Marketing 
Group s.r.o. 
POZIMOS, a.s. | Pražská mincovna a.s. | DHL Express (Czech Republic) s.r.o.  
 
Mediální partneři  
Sluníčko | Mateřídouška | Maminka | choice | Červený koberec | Náš REGION | Kinobox.cz 
ČSFD.cz | MOBILBOARD s.r.o. | RAILREKLAM, spol. s r.o. 

 


