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DNY EVROPSKÉHO FILMU OD STŘEDY V KINECH 
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Kvalitní, výhradně evropské filmy – to čeká diváky v kinech již od této středy 
v rámci DEF – tedy Dnů evropského filmu. Hlavní část DEF proběhne v Praze 
od 6. do 10. 4., v Ostravě pak v termínu 7. – 10. 4. a v Brně  8. – 12. 4. Ozvěny 
v regionech dále potrvají do 13. 4. v dalších 8 městech. Letos se jedná  
o 29. ročník, ale 1. ročník, kdy jsou DEF festivalem soutěžním. Hlavní soutěž 
se  zaměřuje na debuty, ale DEF nabízí také soutěžní sekci hudebních filmů. 
Diváci budou mít možnost hlasovat o Cenu diváků LUX 2022 v rámci 
celoevropské akce LUX Award do 25. 5. zde. Festival tuto středu v Lucerně 
zahájí dánská komedie Miss Viborg. Pozoruhodný příběh neotřelého 
přátelství je suverénním debutem Marianne Blicher. Diváci si v průběhu 
festivalu budou moci vybrat z více jak 40 snímků zařazených  
do 6 programových sekcí. Doprovodný program doplní projekce o debaty, 
výstavy, semináře nebo animační dílny. Více na:  

www.dnyevropskehofilmu.cz   
Facebook / Instagram / YouTube 

 

HOSTÉ FESTIVALU / Slavnostního zahájení se 6. dubna v pražské Lucerně 
zúčastní delegace k filmu Město na řece v čele s herečkou Brigitou 
Cmuntovou, režisérem Viestursem Kairišsem a producentkou Juliettou 
Sichel. Dorazí také producent snímku The Sailor Nazarij Kľujev a jeho střihač 
Roman Kelemen. Zahájení si nenechají uniknout ani producenti polsko-
francouzsko-českého filmu Nezanechat stopy Mikuláš Novotný z Background 
Films, Helena Uldrichová z České televize a Michal Křeček z Magiclab. Dále 
dorazí Ben Cristovao, se kterým se diváci setkají také u projekce a debaty k 
filmu Sněžný levhart.  



 

 

V hlavní soutěži debutů bude rozhodovat pětičlenná porota a v soutěži 
hudebních filmu tříčlenná porota. Předsedou poroty soutěže debutů je Tomáš 
Baldýnský, český filmový publicista, herec, producent, scenárista a 
dramaturg. Do poroty zasednou dále producentka Kristina Hejduková, 
filmová novinářka Marta Balaga, irský režisér a spisovatel Mike Ahern nebo 
zakladatel ČSFD Martin Pomothy. Soutěžní sekci Film a hudba bude 
předsedat Jan P. Muchow, český hudebník, hudební skladatel, hudební 
producent a člen skupin Ecstasy of Saint Theresa a Umakart. Dalšími členy 
poroty jsou kameramanka a umělecky všestranná Slovenka Veronika 
Donutková a hudební publicista a kulturní redaktor Pavel Turek. Nad rámec 
“porotcování” se předsedové porot obou soutěžních sekcí, Tomáš Baldýnský 
a Jan P. Muchow, objeví také při slavnostním zakončení DEF 13. 4. v kině 
Přítomnost, kde předají ceny vítězným snímkům. Semináře pro kinaře, 
distributory a filmové profesionály se 8. 4., také v kině Přítomnost, zúčastní 
Martin Pomothy a Mike Ahern. 

U projekce přírodopisného dokumentu Sněžný levhart bude přítomen Ben 
Cristovao, se kterým moderátor DEF Lukáš Rumlena povede rozhovor o 
možnostech, jak přispět k ochraně zvířat a přírody. “Všichni víme, že naši 
přírodu musíme chránit. Statistiky úbytku a předpokládaných ohrožených 
různých druhů zvířat na zemi i vodě jsou šílený. Příroda jako taková dostává 
naším životem tady dost zabrat. Jde o to, zamyslet se nad tím, co můžu dělat 
pro to, aby tu po něco zbylo. Důležitý je určitě i tlak na mezinárodní 
organizace, které mají moc udělat nejvíc. Základem je ale myslím začít sám 
u sebe,” říká Ben Cristovao. 
 

Vybrané programové sekce DEF podpoří například moderátorka a gamerka 
Naomi Adachi nebo herec a zpěvák Adam Mišík. 

Po filmu Quo Vadis, Aida? následuje debata hostů organizace Slovo 21 na 
téma války a migrace. Hosty besedy budou zástupci ukrajinské menšiny 
Bohdan Rajčinec a bosenské menšiny Ognjen Grebo. Moderátorkou besedy 
je Světlana Witowská. Diváky v ostravském kině Etáž navíc čeká po filmu 
zdarma koncert kapely Gipsy Milan a zpěvačky Nancy Švenkové. Koncert se 
koná k mezinárodnímu dni Romů ve spolupráci s festivalem romské kultury 
Khamoro a spolkem Ostravská Nota. 

O tom, jak se žije LGBTQ+ lidem v Evropě přijdou debatovat po projekci 
dánského filmu Utéct do brněnského kina Scala ředitel Prague Pride Tom Bílý, 
zástupkyně iniciativy Jsme fér Adéla Horáková a dramaturg festivalů 
Mezipatra a Prague Pride Matúš Slamka. Moderátorkou besedy je Soňa 
Baranová.  



 

 

U projekce filmu Chata a promítání diáků ze Špicberků budou přítomni Ondřej 
Šperka, Matěj Štrunc a vzdáleně i špicberský pes Rudek.  

Výstava koncertních fotografií Sound of Europe Jaroslava Kutheila a Milana 
Říského se neobejde bez účasti obou autorů.  

U projekce filmu Poly Styrene bude přítomen také hudební kritik Miloš Hroch. 
Producentka Kateřina Černá dorazí do kina na film Moje slunce Mad.  

Ze zahraničních tvůrců se diváci setkají v Praze i Brně s režisérem filmu 
Maskovací práh Johannes Grenzfurthnerem. Snímek Město na řece osobně 
představí herečka Brigita Cmuntová a režisér Viesturs Kairišs. The Sailor zase 
uvede producent Nazarij Kľujev a střihač Roman Kelemen. Estonský 
dokumentární film u. Q. dorazí do Prahy představit producent Margus 
Õunapuu. Polsko-francouzsko-český film Nezanechat stopy osobně uvedou  
6. 4. v kině Světozor producenti Mikuláš Novotný z Background Films, Helena 
Uldrichová z České televize a Michal Křeček z Magiclab. 

 

PROGRAMOVÉ SEKCE A SOUTEŽNÍ SEKCE DEBUTŮ A HUDEBNÍCH FILMŮ / 
29. DEF promítne filmy, které by si jinak cestu do českých kin nenašly. V 
celkem 6 programových sekcích se širokým tematickým záběrem DEF uvede 
výrazné debuty, oceňované snímky z prestižních festivalů, animované filmy i 
filmy pro mladší publikum, rodiny s dětmi, dokumenty i filmy starých mistrů. 
Přehled jednotlivých sekcí a filmů je zde. DEF je letos poprvé soutěžním 
festivalem. Hlavní soutěž představí debuty zařazené do sekce „Poprvé“ a 
druhá soutěž se zaměří na hudební filmy zařazené do sekce „Film a hudba“. 
Vítězové si odnesou ocenění BEST FILM DEBUT a BEST MUSIC FILM. Kompletní 
seznam soutěžních filmu naleznete zde. Podrobné informace k porotcům 
najdete zde. 

 

 

 

 

 

Hvězdy / Vyhrály na renomovaných festivalech, natočili je světoznámí tvůrci, 
hrají v nich osobnosti evropského filmu. Výběr aktuálních filmů, které by vám 
neměly uniknout.  

 



 

 

 

 
 

 

Poprvé – soutěž debutů / Boří staré pořádky a hlásí se o vlastní slovo. 
Odvážné filmy nastupující generace filmařů tvoří soutěžní program DEF o 
nejlepší evropský debut roku.  

 

 

 

 

 

Film & hudba – soutěž hudebních filmů / Tóny a melodie udávají rytmus v 
soutěžní sekci orientované na avantgardu, dokumenty i hrané filmy, v nichž 
hlavní roli hraje hudba.  

 

 

 

 
 

K věci: Bez rodičů / První lásky, strachy a okouzlující moc přátelství. Filmy 
zaměřené na současný život dětí a mladistvých. Tradiční sekce ve spolupráci 
se Zastoupením Evropské komise v ČR rámci Evropského roku mládeže. 

 

 

 

 

 
Naděje je / Program zaměřený na snímky, které hledají soulad života s 
přírodou a vyvolávají otázky k tématům udržitelnosti a ekologie.  



 

 

 

 

 

 

MEDIA - Chladná krev / Horory, fantasy a krev, podivnosti. To je téma kolekce 
starších, nicméně stále vzrušujících a napínavých filmových příběhů, jež 
uvádíme v panelu MEDIA - Chladná krev. Sekce nabízí výběr z filmů, které byly 
podpořené programem Kreativní Evropa MEDIA. Partnerem sekce je česká 
Kancelář Kreativní Evropa MEDIA. 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM / Kompletní informace k celému doprovodnému 
programu DEF naleznete zde. 

 

PLYŠOVÁ KRÁLOVNA / Film Sněžný levhart, debata o ochraně zvířat a 
ekologii s Benem Cristovao 

QUO VADIS, EUROPA? / Film Quo Vadis, Aida? a debata o válce a migraci 

 

 

 



 

 

QUEER EUROPE / Dvě kina, dva filmy, jedna beseda, jedno téma 

 

DIÁKY / Film Chata a promítání diáků ze Špicberků 

ANIMAČNÍ DÍLNA / Film Myši patří do nebe a dílna pro rodiny s dětmi 

WORKSHOP DJ / Projekce filmu Přízrak: Příčetnost, šílenství a rodina a 
workshop pro DJ’s 

VÝSTAVA SOUND OF EUROPE / Výstava koncertních fotografií Jaroslava 
Kutheila a Milana Říského 

PROJEKCE PRO SEÑORY A SEÑORITY / Adaptace románu Honoré de Balzaca 
Ztracené iluze 

PROJEKCE PRO ŠKOLY / Filmové vzdělávací programy pro SŠ i ZŠ 

KINO 2022 / Seminář pro kinaře, distributory a další filmové profesionály 
 

 

DEF SE KONAJÍ POD ZÁŠTITOU: MINISTRA KULTURY ČR MARTINA BAXY, VEDOUCÍ 
ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČR DANY KOVAŘÍKOVÉ, PRIMÁTORA HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY ZDEŇKA HŘIBA, PRIMÁTORKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA 
MARKÉTY VAŇKOVÉ, PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY TOMÁŠE 
MACURY, STAROSTY MČ PRAHY 1 PETRA HEJMY / POŘÁDAJÍ: VELVYSLANECTVÍ A 
KULTURNÍ INSTITUTY A ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE VČR / ZA FINANČNÍ 
PODPORY: MINISTERSTVA KULTURY ČR, STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE, 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
OSTRAVY, MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1, KREATIVNÍ EVROPA MEDIA A EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU 



 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: RADIO 1 / MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ČSFD.CZ, 
PROTIŠEDI.CZ, EXPATS.CZ, OSTRAVAN.CZ, INFORMUJI.CZ / PARTNEŘI: GOOUT, 
NEWTON MEDIA, VYSOKÁ ŠKOLA KREATIVNÍ KOMUNIKACE / PRODUCENT: 
EUROFILMFEST S.R.O. 
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