
   

Výsledková listina 61. Zlín Film Festivalu 2021 
 
 

Ceny udělované statutárními porotami 
 
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti 
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti 
Supersestry! (NOR, 2020), režie: Arild Østin Ommundsen, Silje Salomonsen 
 
Cena Karla Zemana – cena poroty za vizuální ztvárnění filmu v kategorii celovečerního filmu pro 
děti 
Vlkochodci (IRL, USA, 2020), režie: Ross Stewart, Tomm Moore 
 
Zvláštní uznání 
Myši patří do nebe (CZE, FRA, POL, SVK, 2021), režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček 
 
Odvážný výlet (KOR, 2021), režie: Ji Won LEE 
 
 
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež 
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající 
Školní poklad (IRN, 2020), režie: Majid Majidi 
 
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež 
Valentina (BRA, 2020), režie: Cássio Pereira dos Santos 
 
Zvláštní cena poroty v kategorii celovečerního filmu pro dospívající a mládež 
Přes hranici (FRA, CZE, GER, 2021), režie: Florence Miailhe 
 
 
Mezinárodní porota pro krátký animovaný film 
Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film pro děti 
Zvuky spoza lúky (CZE, 2020), režie: Filip Diviak 
 
Cena Hermíny Týrlové za nejlepší krátký animovaný film pro děti do 6 let 
Děti ze Všehovíc (CZE, 2020), režie: Petr Mischinger 
 
 
Dětská porota pro celovečerní film pro děti 
Cena dětské poroty za nejlepší celovečerní film pro děti 
Supersestry! (NOR, 2020), režie: Arild Østin  Ommundsen, Silje Salomonsen 
 
 
Evropská mládežnická porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež 
Cena mládežnické poroty za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež 
Jak jsem chodil s Amber (IRL, 2020), režie: David Freyne 
 



   

Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes 
Zlínský pes – hlavní cena poroty za nejlepší studentský film (s finanční odměnou 1000 EUR) 
Korealand (KOR, 2020), režie: Lee Byung-yoon (BEFF) 
 
Cena poroty v kategorii animovaný film 
Já a můj tlustý zadek (POL, 2020), režie: Yelyzaveta Pysmak 
 
Cena poroty v kategorii hraný film 
Tala'vision (GER, 2020), režie: Murad Abu Eisheh 
 
Cena poroty v kategorii dokumentární film 
Odcházení (NLD, 2020), režie: Milou Gevers 
 
Zvláštní uznání 
Jiná (IRN, IRQ, 2021), režie: Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi 
 
Rudé boty (CZE, 2020), režie: Anna Podskalská 
 
Rybička (GER, 2020), režie: Fabienne Priess, Levin Tamoj 
 
Mezi borovicemi (DNK, 2020), režie: Jennifer Alice Wright 
 
 
Ceny udělované nestatutárními porotami 
 
Mezinárodní porota ECFA 
Cena Evropa – cena Evropské filmové asociace pro dětský film za nejlepší evropský 
dokumentární film pro mladé publikum 
Kids Cup (DNK, FIN, NOR, 2021), režie: Line Hatland 
 
 
Mezinárodní ekumenická porota 
Cena ekumenické poroty za nejlepší hraný film pro děti, dospívající a mládež 
Říkali mi Beans (CAN, 2020), režie: Tracey Deer 
 
Zvláštní uznání 
Valentina (BRA, 2020), režie: Cássio Pereira dos Santos 
 
 

  



   

Divácké ceny 
 
Zlaté jablko – Cena města Zlína divácky nejúspěšnějšímu celovečernímu filmu pro děti, 
dospívající a mládež 
Mazel a tajemství lesa (CZE, GER, SVK, 2021), režie: Petr Oukropec 
 
Cena diváků ČT :D – nejúspěšnějšímu krátkému animovanému filmu pro děti 
Zimní spánek (CZE, 2020), režie: Kateřina Karhánková, Alexandra Májová 
 
Ceny udělované společností Filmfest, s.r.o. 
 
Zlatý střevíček – Cena za mimořádný přínos českému filmu 
Ondřej Vetchý 
 


