
 

 

Tisková zpráva, 11. 12. 2017 
 

 

Slavnostní večer 25. Českého lva se uskuteční 10. března 

2018 v Rudolfinu, moderovat jej bude opět Adela 

Vinczeová 
 

Prestižní cena Český lev, udělovaná každoročně Českou filmovou a televizní 

akademií (ČFTA), oslaví v příštím roce jubileum. V sobotu 10. března 2018 proběhne 

ve Dvořákově síni pražského Rudolfina již 25. ročník. V přímém přenosu ceremoniál 

odvysílá Česká televize na ČT1 od 20 hod. Moderátorkou udílení cen bude podruhé 

Adela Vinczeová. Kreativní supervizi nad večerem převezme režisér a producent 

David Ondříček. Nominace jednotlivých kategorií budou vyhlášeny 17. ledna 2018 

na tiskové konferenci ČFTA. 

Výroční ceny ČFTA budou předány v sobotu 10. března 2018 v budově pražského Rudolfina, 

sídle České filharmonie. „Pro jubilejní 25. ročník připravujeme několik novinek. Kreativní 

supervize nad slavnostním galavečerem se tentokrát ujal David Ondříček a scénografem bude 

nově Martin Chocholoušek,“ říká výkonná ředitelka ČFTA Tereza Rychnovská.  

 

Generálním partnerem Českého lva je minerální voda Magnesia společnosti Karlovarské 

minerální vody. Hlavním partnerem je innogy, spolehlivá a dlouhodobá energie českého 

filmu. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Nově bude Český lev spolupracovat 

s partnerem Mary Kay. 

„Gratulujeme Českým lvům k jejich krásnému 25. výročí. Minerální voda Magnesia doprovází 

tyto ceny již patnáctým rokem a máme tedy o to více důvodů toto společné partnerství oslavit,“ 

říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod. 

 „Po osmé bude udělena Cena Magnesia za nejlepší studentský film, jejíž nominované i laureáty 

vždy s potěšením dále sledujeme a radujeme se z dalších úspěchů jejich filmů, které jsme 

pomohli objevit. Film Kyjev Moskva, minulý vítěz Ceny Magnesia za nejlepší studentský film, 

během roku 2017 získal např. zvláštní uznání poroty na Mezinárodním festivalu krátkých filmů 

Wiz-Art ve Lvově, byl součástí programu 22. filmového festivalu v Miláně, promítal se v 

mezinárodní soutěži na LA Film Festivalu v Kalifornii a viděli ho diváci Filmfestu v Drážďanech,“ 

dodává Pasquale. 



 

 

„V innogy nejsme pověrčiví, a proto v roce 2018 vstoupíme do 13. sezony našeho dlouhodobého 

projektu podpory českého hraného i dokumentárního filmu. Energii dodáváme také filmovým 

festivalům a oceněním. Těšíme se na 10. březen. Koprodukovali jsme krásné filmy a věříme v 

jejich nominace,“ uvedl Martin Chalupský, ředitel komunikace innogy v ČR. 

 „Česká televize i v letošním roce potvrdila svou pozici největšího producenta i koproducenta 

domácí filmové tvorby, podepsáni jsme pod sedmadvaceti hranými a dokumentárními snímky, 

které se objeví v českých kinech. O stabilní podporu české kinematografie se snažíme 

dlouhodobě, a to nejen podílením se na projektech, se kterými nás tvůrci sami osloví, ale také 

aktivním vyhledáváním zajímavých látek, námětů a spoluprací s talentovanými začínajícími 

autory,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák. 

„Máme velkou radost, že společnost Mary Kay má možnost podpořit Českého lva, který již 25 let 

oceňuje nejlepší osobnosti českého filmu. Naše společnost slaví své 55. výročí po celém světě a 

my se těšíme, že toto jubileum budeme moci oslavit spoluprací na této výjimečné akci. Již dlouho 

měníme životy žen, vedeme je k úspěchu, kráse a plnění jejich snů a jsme hrdí na to, že napříště 

bude společnost Mary Kay pečovat i o tvář Českého lva,“ uvedla Barbora Chuecos, generální 

ředitelka Mary Kay ČR/SR. 

 

Český lev 

Český lev je prestižní česká filmová cena udělovaná od roku 1993. Filmy jsou hodnoceny na základě hlasování členů 

České filmové a televizní akademie. Tisková konference s vyhlášením nominací 25. ročníku Českého lva proběhne 

17. ledna 2018. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v sobotu 10. března 2018 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina 

a v přímém přenosu jej odvysílá Česká televize na ČT1 od 20 hod.  

O České filmové a televizní akademii: 

Česká filmová a televizní akademie byla založena v roce 1995, v roce 2013 prošla transformací na zapsaný spolek. 

Jejím hlavním cílem je podporovat a propagovat české kinematografické umění v České republice i v zahraničí 

a vytvářet podmínky pro rozvoj českého filmu. Uděluje nejprestižnější českou filmovou cenu – Českého lva a 

nominuje české filmy či dokumenty na ceny americké Akademie filmového umění a věd. ČFTA má v současné době 

297 členů. 

 

PR a tiskový servis: 

Nikola Lörinczová, e: nikola.lorinczova@piaristi.cz, t: +420 605 560 277 

Eliška Míkovcová, e: eliska.mikovcova@piaristi.cz, t: +420 606 774 435   

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_filmov%C3%A1_a_televizn%C3%AD_akademie&action=edit&redlink=1
mailto:nikola.lorinczova@piaristi.cz
mailto:eliska.mikovcova@piaristi.cz

