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Anotace: 

• Digitální učební materiál je určen do výuky 
ČJ pro žáky 4. ročníku pro práci s 
dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. 

• Prezentace slouží k rozšíření učiva, je 
součástí tématického okruhu Literární 
výchova – literární pojmy: film. 

• Prezentace je zaměřena na základní 
informace o MFF pro děti a mládež 
konaném každoročně ve Zlíně. 



Mezinárodní festival filmů pro děti a 

mládež Zlín 

• pořádá se od roku 1961 

 

• MFF pro děti a mládež s nejstarší tradicí 
na světě 

 

• pořádá se týden na přelomu května a 
června 



Filmový program 

• zahajovací ceremoniál je ve Velkém kině 

ve Zlíně 

• filmy se promítají v rámci několika 

soutěžních a nesoutěžních sekcích 

• sekce: hrané, animované, pro děti (do 

11let), pro mládež, evropské debuty, nové 

české filmy, duhová kulička – reklamní 

spoty s dětskou tématikou, … 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG


Filmový program 

• filmy pro každou sekci určuje porota 

• pro vítěze každé sekce je připravena 

speciální cena 

• hlavní cenou je Zlatý střevíček 

• ceny se předávají po ukončení festivalu na 

slavnostním galavečeru 

http://www.filmdat.cz/2011060004-jaroslav-nykl-ziskal-zlaty-strevicek


Doprovodný program 

• čítá desítky akcí ve Zlíně a nezřídka v 

okolních městech 

 

• jde o různé zábavné programy pro děti, 

autorská čtení knížek pro děti, koncerty, 

výstavy, soutěže, aukce filmových klapek, 

kinematovlak,… 

http://www.zlinfest.cz/cs/kinematovlak


Aukce filmových klapek 

• každý rok obdrží desítky umělců z Česka i 

zahraničí filmové klapky, jež mají přetvořit 

na umělecké dílo 

• tyto klapky se pak draží na veřejné aukci a 

výtěžek jde na studentské filmy ze zlínské 

filmové školy 

• ukázka filmových klapek z internetu 

http://minisalon.cz/minisalon/


Kinematovlak 

• jedná se o speciálně zbudovaný kinosál 

uvnitř vlaku, který nejmenším dětem 

nabízí promítání pohádek a dětských filmů 

• začíná několik dnů před festivalem, 

navštíví několik měst ČR 

• v den zahájení festivalu vždy skončí na 

zlínském vlakovém nádraží 

 



Doprovodný program - ostatní 

• festivalové listy nebo festivalové minuty = 
krátký sestřih festivalového dění za daný 
den 

• festival navštíví každoročně řada 
zahraničních i českých hostů z oblasti 
filmu 

• na chodníku před Velkým kinem je každý 
rok odhalena hvězda s podpisem 
filmového umělce 



ohňostroj  před Velkým kinem 

 

při zahájení  MFF pro děti a  

 

mládež ve Zlíně 

 



statutární město  Zlín 



mrakodrap „ 21“   



pohled z mrakodrapu „21“ na sídliště Jižní svahy 



zlínská radnice na náměstí Míru 



Filmové ateliéry ve Zlíně 

• založeny v roce 1936 z popudu J. A. Bati 

jako studio pro tvorbu reklamních snímků 

firmy Baťa 

• o rozvoj filmu se zde zasloužili Elmar Klos 

a Ján Kádár ( film Obchod na korze) 

• dětský film – rozvoj od začátku 40. let 

• ve své době nejvýznamnější centrum 

filmové tvorby pro děti 



Filmové ateliéry ve Zlíně 

• natočeny stovky hraných, animovaných a 

kombinovaných filmů pro děti 

• tvůrci: Karel Zeman, Hermína Týrlová, 

Břetislav Pojar, Josef Pinkava a další 

• slavná filmařská tradice pokračuje dnes na 

dvou filmových školách 



Křížovka 

1.  

2. 

3. 

4. Č    E    R    V    N    A 

K    L     A    P    E    K 

S     T     Ř    E    V    Í     Č     E    K 

H    V    Ě     Z     D    A 

1. Před kinem na chodníku je odhalena __________ s podpisem. 

2. Během festivalu probíhá aukce filmových ____________. 

3. Hlavní cena je zlatý ____________. 

4. Festival se koná na přelomu května a ______________. 
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