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Který filmař si z Opavy odveze anděla s křišťálovým srdcem? 

Rozhodne se ve čtvrtek 

Už ve čtvrtek (14. října) bude jasné, kdo si z devátého ročníku 

mezinárodního soutěžního festivalu T-film 2021 odnese cenu Grand Prix za 

nejlepší dokumentární snímek. Galavečer s vyhlašováním vítězných 

snímků se bude odehrávat za účasti autorů a hostů 14. října od 18:00 

hodin v opavském kostele sv. Václava. 

 

Své snímky, které vznikaly většinou v době pandemie koronaviru, letos do soutěžního 

klání přihlásilo 62 tvůrců z celého světa (např. Německa, Belgie, Španělska, Estonska 

nebo USA), silně byla zastoupena tuzemská tvorba. O vítězích  v jednotlivých 

kategoriích i vítězi absolutním rozhodne mezinárodní odborná porota, ve které 

zasedají i režiséři Dušan Rapoš nebo Vladimír Mráz.  

 

Prezidentem festivalu je i letos psychiatr Jan Cimický, který stál už u zrodu festivalu. 

„Náš život prochází různými peripetiemi, v uplynulém covidovém roce 

zejména. A právě film dokáže nejen zaznamenat čas,  zároveň potěšit  i 

pohladit.  Věřím, že tak tomu bude u T-filmu i tentokrát," sdělil Jan Cimický. 

 

Doprovodný program mohou zájemci navštívit v týdnu od 11. do 14. října ve 

Slezském zemském muzeu v Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici, Minikino 

kavárně na Kostelní ulici v Ostravě nebo v opavském Klubu ART na Ostrožné ulici. 

Připraveny jsou filmy z finálové patnáctky, besedy s režisérem Martinem Petráskem, 

Pavlem Michalikem nebo Terezou Vokatou i přednáška Marka Kolasy z Planetária 

Ostrava. Podrobný program naleznete na http://www.t-film.cz/program/.  

 

Soutěžní snímky se budou v rámci výuky promítat až do konce října v základních a 

středních školách v Moravskoslezském kraji, například na Mendelově gymnáziu 

v Opavě, ZŠ Hello v Ostravě-Porubě, ZŠ E. Beneše v Opavě, ZŠ Vrchlického v Ostravě 

nebo v ZŠ Těrlicko. „Filmy, které dětem názorně ukazují život a jeho problémy i jejich 

řešení, vědecký pokrok či inspiraci pro ochranu kulturního dědictví, jsou vítaným 

doplněním výuky,“ říká Jiří Jekl, ředitel ZŠ Těrlicko. S žáky a studenty budou ve 

http://www.t-film.cz/program/


školách besedovat mimo jiné režiséři Tereza Vokatá, Michael Kaboš, Michal Gálik 

nebo psychiatr Jan Cimický. 

Mezinárodní filmový festival T-film 2021 letos představuje dokumentární filmy na 

témata: ochrana tradic a kulturního dědictví, vesmíru, environmentální, sociální, 

rozvoj talentu a podpora nadaných. V každém ročníku se objeví i pár animovaných 

filmů. 

„Festival každoročně představuje snímky z celého světa, ať už jde o 

amatéry, profesionály, spolky nebo organizace a už druhým rokem je jeho 

spolupořadatelem Opavská kulturní organizace,“ sdělil Patrik Šajtar, produkční 

festivalu. 

 

 

Projekt je realizován za podpory Statutárního města Ostravy, 

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