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FESTIVALOVÁ STŘEDA PŘINESE KŘEST TUČŇÁKŮ, ZÁPIS DO KNIHY 

REKORDŮ I KARNEVAL KE DNI DĚTÍ  

Do zlínské ZOO zamíří ve středu celebrity v čele s moderátory festivalu, aby pokřtily 

mláďata tučňáků. Na zámku je na oslavu Dne dětí připraven Kouzelný karneval, na Open 

Air Place se chystá koncert Jaroslava Uhlíře a následně zápis do knihy rekordů při zpěvu 

melodie „My jsme žáci 3. B“, v Kongresovém centru vystoupí Chantal Poullain. A do Zlína 

také dorazí Vlak plný úsměvů, který přiveze na festival handicapované děti.  

HLAVNÍ BODY STŘEDEČNÍHO PROGRAMU: 

CO SI NENECHAT UJÍT V KINĚ 
Ponette -  francouzský film o čtyřleté Ponette, která přežije automobilovou nehodu, při níž 
zahyne její matka. Dívka se snaží přivolat maminku dárky, modlitbami a kouzelnými slůvky. 
Ve své víře, že svou mámu zase uvidí, se nenechává zlomit. 
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6593 

Koulovačka -  kanadský příběh o opravdovém přátelství. Luc a Sophie se s pomocí 
roztomilého psa Clea vydávají za vzrušujícím dobrodružstvím, jímž nejen stmelí celé město, 
ale také dokážou, že pravé přátelství je možné nalézt i za těch nejnepravděpodobnějších 
okolností.  
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6596 

Abulele – soutěžní snímek z izraelské produkce. Rodina malého Adama se pokouší vyrovnat 
se smrtí jeho bratra, který zemřel při autonehodě. Adam se cítí velmi osamělý, to se však 
změní, když ve sklepě jejich domu objeví obrovskou, chlupatou a prastarou příšeru Abulele 
a spřátelí se s ní. O Abulele se ale zajímá speciální vojenské komando. Adam se rozhodne 
Abulele zachránit... 
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6618 

 

CO SE DNES HRAJE V LETNÍM KINĚ 
Orel Eddie – skutečný příběh britského skokana na lyžích, outsidera a miláčka publika, který 
to dotáhl až na olympiádu v Calgary 1988. 
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6618 
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ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE 
Vlak plný úsměvů přijede na nádraží Zlín-střed v 10:00 hod a přiveze za festivalovou 
zábavou  handicapované děti i děti z dětských domovů z celé republiky. 
Křest zvířátek v ZOO Zlín-Lešná – setkejte se s Janem Čenským, Danou Morávkovou, 
Romanem Vojtkem, Markétou Hrubešovou či Josefem Poláškem, kteří se ve zlínské ZOO 
stanou kmotry mláďat tučňáků Humboldtových. Začátek ve 13:00 hod. 
Jaroslav Uhlíř – populární hudební skladatel, na jehož písničkách pro děti vyrostlo již několik 
generací, vystoupí na Open Air Place v 18:00 hod.  
Zápis rekordu do Knihy rekordů za největší počet diváků zpívajících najednou melodii „My 
jsme žáci 3. B“ proběhne na Open Air Place v 19:30 hod. 
Chantal Poullain – recitál česko-francouzské divadelní a filmové herečky začíná v 
Kongresovém centru v 19:30 hod. 
 
 
KDO SE PŘEDSTAVÍ NA ČERVENÉM KOBERCI? 
Přijďte se tváří v tvář potkat se známými osobnostmi. Dnes by se na červeném koberci měla 
procházet mladá řecká herečka Daphné Patakia, zahraniční delegace k filmům Abulele, 
Ochránce, Společenská sebevražda, Tanečnice a také české filmové hvězdy Václav Vorlíček, 
Vojtěch Jasný, Petra Nesvačilová či Lenka Neužil Stárková. Vybraní herci z domácí filmové 
scény budou poté hosty neformální debaty Filmžurnál moderované Vladimírem Krocem. 
 
JAKÝ AUTOGRAM MOHU DNES ZÍSKAT? 
Přijďte si v 16 hodin do galerie Zlatého jablka pro autogram od Jiřiny Bohdalové, Josefa 
Aloise Náhlovského a Václava Vorlíčka. 
 
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH 
Divadelní zóna – v 19:00 představí své pojetí Cesty do pravěku soubor Městského divadla 
Zlín. 
Festivalový zámek – oslava Mezinárodního dne dětí „Kouzelný karneval“. 
Vernisáž – Pavel Dias - „Pařížské reminiscence“. Výstavu fotografií z pobytu Pavla Diase v 
Paříži šedesátých let otevře za účasti autora Městské divadlo Zlín v 17 hod. Pavel Dias je 
špičkový fotograf a pedagog, velká část jeho života je propojena se Zlínem, mj. pracoval jako 
praktikant u Karla Zemana. 
Výstava – po celou dobu konání festivalu je v budově U13 přístupná výstava výtvarných 
prací zrakově postižených dětí na téma „Jak to vidím já“. 
  
CO MĚ NAUČÍ FILMLAB? 
Ve středu je možné se zapojit do workshopu na téma animace nebo si prohlédnout techniku 
umožňující streamování přednášek. Rozhovor s VIP představí proděkanku Fakulty 
multimediálních komunikací UTB Olgu Juráškovou. 
Více informací o programu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/25495-film-lab-2016 
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FILM INDUSTRY NEJEN PRO FILMOVÉ PROFESIONÁLY 
Pirátské vysílání – od 16:00 do 17:00 probíhá představení nového pořadu České televize, 
který zábavnou formou uvádí diváky ve věku 8 až 12 let do témat mediální gramotnosti. 
 

 

 


