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Odstartoval Mezinárodní filmový festival T- film 2020  

Soutěžní filmový festival T-film 2020, představující krátké dokumentární 

snímky z celého světa, je v plném proudu. Letos změnil svou koncepci a 

zamířil za diváky do škol a organizací v Moravskoslezském kraji.  

 „T-film letos odstartoval na začátku tohoto měsíce a potrvá až do 24. září.  Těší nás 

velký zájem základních i středních škol o promítání vybraných snímků, z nichž je 

v kurzu například film Ivo Bystřičana Kovy řeší dějiny, ve kterém se populární 

youtuber vydává na dokumentární roadmovie českým školstvím nebo třeba španělský 

snímek s názvem 40 dní s tématikou koronavirové pandemie,“ říká Marcela 

Mrozková Heříková, ředitelka festivalu T-film 2020. Dodává, že souběžně 

s programem ve školách probíhá zdarma promítání soutěžních snímků pro veřejnost 

ve Slezském zemském muzeu nebo Sále purkmistrů Opavské kulturní organizace. 

 

Prezidentem festivalu je letos opět známý odborník na lidské duše psychiatr Jan 

Cimický, s nímž jsou v závěru festivalu připraveny besedy. Do škol se vydá také 

známý youtuber a influencer Kovy (Karel Kovář). „Festival T-film 2020 jsem se 

rozhodl podpořit, protože věřím, že obzvláště v dnešní turbulentní době plné výzev 

často přesahujících jednotlivce, je důležité dívat se na svět různou optikou a mít 

přehled o tom, co se kolem nás děje. Chápat mezinárodní kontext. V řadě 

současných problémů jsme všichni společně, a proto věřím, že jsou dokumenty z 

různých koutů světa skvělou cestou, jak chápání naší reality prohloubit, rozšířit a 

možná na ní nahlédnout z úplně nového úhlu,“ sdělil influencer Kovy. 

Letos své snímky do soutěžního festivalu přihlásilo 96 tvůrců z celého světa (např. 

Německo, USA, Estonsko, Francie, Argentina, Srbsko), odborná komise pak vybrala 



dvanáct z nich, které se utkají o cenu Grand Prix. Náměty krátkých dokumentárních 

filmů jsou velmi pestré: od snímku, který se zabývá tématem pandemie koronaviru, 

až po environmentální dokumenty. Festival se ve školách koná od 1. do 23. září, 

slavnostní zakončení proběhne 24. září v Hotelu Mercure Center v Ostravě.  

V loňském roce tvůrci z ČR, Slovenska, Francie, Německa, Polska, Itálie, Belgie, 

Srbska, Maďarska, Švédska a Velké Británie přihlásili do Mezinárodního filmového 

festivalu T-film 2019 celkem 41 soutěžních titulů. Cenu Grand Prix si nakonec odnesl 

tuzemský snímek Matsés režiséra Miroslava Haluzy. Podrobnosti a program festivalu 

naleznete na http://www.t-film.cz/hlavni-stranka/ 

 

 

Projekt je realizován za podpory Statutárního města Ostravy, 

Moravskoslezského kraje, společnosti OZO Ostrava, s. r. o. a Městského 

obvodu Ostrava-Vítkovice. 
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