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Slovenské filmy na prehliadke  
13. Třinecké filmové leto  

 
V termíne od 1. do 4. septembra 2005 sa uskutoční už trinásty ročník súťažnej 
prehliadky poľských, českých a slovenských filmov 13. Třinecké filmové leto 
(TFL). Štvordňová prehliadka každoročne ponúka reprezentatívny prierez 
súčasnou poľskou, slovenskou a českou filmovou tvorbou, ktorá je rozdelená do 
programových sekcií: Retrospektíva, Súťaž debutov a Filmové hity, dramaturgiu 
prehliadky dopĺňajú dokumenty a zvláštne uvedenia. Třinecké filmové leto 
organizuje Klub kultury Třinec a za slovenskú stranu sa na jeho organizácii 
tradične podieľa Slovenský filmový ústav (SFÚ). Na prehliadke sa udeľujú Cena 
Zlatý debut a Cena publika, záštitu nad ňou prevzali ministri kultúry všetkých 
troch zúčastnených krajín Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska.  
 
V aktuálnom ročníku prehliadky Třinecké filmové leto, doteraz známej ako Těrlické filmové leto, 
sa v Súťaži debutov bude o priazeň poroty a divákov uchádzať slovenský film Kataríny Šulajovej 
O dve slabiky pozadu, v sekcii Hity sezóny budú uvedené slovenské a koprodukčné filmy 
Slnečný štát Martina Šulíka, Konečná stanica Jiřího Chlumského, Nepochovaný mŕtvy Márty 
Mészáros a Príbehy obyčajného šialenstva Petra Zelenku. Retrospektívna sekcia tento rok nie 
je zameraná na prezentáciu tvorby vybraných režisérov, ale ponúkne najlepšie filmové komédie, 
pričom slovenskými reprezentantmi budú snímky Pacho, hybský zbojník Martina Ťapáka 
a Prípad Barnabáš Kos Petra Solana. Slovenské zastúpenie na prehliadke v sekcii Dokumenty 
doplní aj dokumentárna inscenácia Slávnosť osamelej palmy Marka Škopa a Juraja Johanidesa, 
venovaná slovenskému režisérovi Elovi Havettovi. Súčasťou prehliadky bude tiež pracovné 
stretnutie filmových škôl z Prahy, Bratislavy a Lodže.  
 
Na tohtoročnom Třineckom filmovom lete budú Slovenskú republiku v sedemčlennej 
medzinárodnej porote zastupovať scenárista Ondrej Šulaj, rektor VŠMU, a Peter Dubecký, 
generálny riaditeľ SFÚ. Porota udeľuje cenu za najlepší režijný debut a je financovaná 
rovnakým dielom zo strany ministerstiev kultúry všetkých troch zúčastnených krajín. Slovenský 
filmový ústav na prehliadke bude prezentovať aj svoju aktuálnu edičnú tvorbu.  
 
Podujatie Třinecké filmové leto vzniklo v roku 1993 ako nesúťažná prehliadka poľských filmov 
pod patronátom Združenia poľskej mládeže a Kongresu Poliakov ČR. V druhom ročníku 
predstavila divákom popri poľskej tvorbe, aj českú tvorbu, v ďalšom roku sa TFL stalo festivalom 
s ustálenou dramaturgiou, rozdeľujúcou prezentované české, poľské a slovenské snímky do 
troch okruhov. V sekcii Retrospektíva organizátori pravidelne siahajú do „zlatého fondu“ 
všetkých zúčastnených kinematografií a prezentujú zväčša tvorbu časom preverených 
významných filmových režisérov, druhá sekcia je súťažou režisérskych debutov a v tretej sekcii 
Hity sezóny môžu diváci vidieť to najlepšie, čo sa za posledný rok nakrútilo v  kinematografiách 
všetkých troch krajín. Zásadnou novinkou tohtoročného filmového leta je zmena miesta konania 
prehliadky. TFL sa koná v Třinci, hutníckom meste na úpätí Beskýd. Nová lokalizácia prehliadky 
poskytuje modernú kinosálu s kapacitou 600 miest. Viac informácií a kompletný program 
prehliadky nájdete na www.tfl.cz.  
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