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DEN DĚTÍ OSLAVÍ FESTIVAL FILMY, KŘTEM LEMURŮ I KONCERTY NA NÁMĚSTÍ
Zlín – Také ve čtvrtek pokračuje bohatý program Zlín Film Festivalu. Za doprovodu delegací budou
uvedeny zahraniční filmy včetně oscarového Amadea. Moderátoři festivalu vyrazí do ZOO pokřtít
lemury, zábavu na náměstí zajistí Den s Českým rozhlasem, který do Zlína přiveze Jaroslava Uhlíře
a Marka Ztraceného. Na nádraží přijede Vlak plný úsměvů přivážející děti z dětských domovů z
celé republiky. A na zámku provede svou výstavou obrazů Theodor Pištěk.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI SEDMÉHO DNE:
Den s Českým rozhlasem, náměstí Míru, od 10 do 21:30 hodin
- celodenní zábavný program, divadelní představení a soutěže pro děti, Kašpárek v rohlíku (od 17
hodin), koncert Jaroslava Uhlíře (od 19 hodin) a koncert Marka Ztraceného (od 20:45 hodin)
Křest zvířátka v ZOO Zlín-Lešná, od 12 do 13 hodin
- lemury pokřtí moderátoři Zlín Film Festivalu společně s primátorem Zlína Miroslavem Adámkem
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Chlapec na mostě (Kypr, 2016) - Do kyperské vesnice přišlo jaro a chlapec jménem Sokrates se tak
může oddat svým oblíbeným zálibám – odpalování domácího ohňostroje, trýznění místních
důchodců, rychlé jízdě vesnicí na mopedu a vzdoru vůči vlastní matce. V pozadí místních, zdánlivě
idylických stojatých vod, se jedna týraná žena plánuje pomstít svému manželovi, intrikánský skrblík
se zamiluje a nebezpečný dravec pronásleduje nevinné. Jaro tak přináší celé vesnici poněkud drsné
probuzení. A Sokratovi obzvlášť. Více informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/filmdetail?id=7499
Film představí delegace, která bude se snímkem bojovat o Cenu Evropa v soutěži evropských
filmových debutů.
Bod zlomu (Belgie, 2016) - Šestnáctiletý Benjamin se během každoroční rodinné dovolené ve
Španělsku zcela zblázní do jedné z místních dívek. Anne je fascinující a krásná a Ben se do ní rychle
zamiluje. Jen málo však tuší, co jej čeká… Více informací k filmu naleznete zde:
http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7793
Projekce uvede osobně jeden z hlavních představitelů, mladý herec Aäron Roggeman a režisér Kevin
Meul.
Amadeus (USA, 1984) - Píše se rok 1781 a Antonio Salieri působí jako dvorní skladatel císaře Josefa
II. Když ke dvoru přijede Mozart, Salieri si s hrůzou uvědomí, že božské hudební nadání, které si přál
mít on sám, dostal do vínku tento obscénní a rozpustilý vtipálek. Italský skladatel, dohnaný žárlivostí
k zuřivosti, organizuje intriky s cílem zničit Mozarta, k čemuž je ochoten použít všech dostupných
prostředků. Více informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7710
Držitel Oscara za kostýmy Theodor Pištěk, který v pátek obdrží Zlatý střevíček za mimořádný
přínos kinematografii pro děti a mládež, osobně uvede film.
Vesmír mezi námi (USA, 2017) - V tomto meziplanetárním dobrodružství se raketoplán vydává na
svou první misi – kolonizovat Mars. Hned po startu však jedna astronautka zjistí, že je těhotná.
Krátce po přistání zemře při komplikovaném porodu a tajemství, kdo je otcem dítěte, si bere s sebou
na věčnost. Takto začíná mimořádný život Gardnera Elliota, zvídavého a vysoce inteligentního

chlapce, který za své velmi nekonvenční šestnáctileté dětství potká dohromady jen čtrnáct lidí. Více
informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7752
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
John Wick 2 - V pokračování úspěšného akčního thrilleru z roku 2014 přinutí legendárního Johna
Wicka k návratu ze zabijáckého důchodu jeho bývalý spolupracovník, který se pomocí intrik snaží
převzít kontrolu nad tajemným mezinárodním sdružením nájemných zabijáků. Krevní přísaha Johna
zavazuje, aby mu pomohl, a tak se vypraví do Říma, kde se utká s několika nejnebezpečnějšími
zabijáky na světě.
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Speciální prolínání, zámecký park, od 10 do 19 hodin
- akce, na které si lze vyzkoušet sportovní dovednosti v kůži sportovce s mentálním postižením.
Tímto způsobem je podpořen projekt Speciálních olympiád, který se zaměřuje na pravidelné
sportovní aktivity pro osoby s mentálním postižením.
Theodor Pištěk – Vernisáž a komentovaná prohlídka výstavy obrazů za osobní účasti autora, Galerie
Václava Chada na zámku, od 17 do 18 hodin.
Vlak plný úsměvů, vlakové nádraží Zlín, 9:40 hodin
- vlak přiváží děti z dětských domovů z celé republiky
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Pravidelné setkání s filmovými star nabízí Festival Café na náměstí Míru, kde ve čtvrtek od 15 do 16
hodin bude beseda s Arnoštem Goldflamem, autogramiáda ve Zlatém jablku (od 16 do 17 hodin),
červený koberec před Kongresovým centrem v 17 hodin a následný Filmžurnál v Kongresovém
centru od 17:30. Aktuální informace k účasti hvězd najdete na festivalovém Facebooku.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Relax gastro zóna v Sadu Svobody – Tajemná laboratoř, dobrodružná hra inspirovaná únikovými
místnostmi a šifrovacími hrami, od 10 do 19 hodin.
Náměstí Míru – Vesnička tvůrčích dílen. Tvořivé dílny, soutěže, kvízy a další zábava pro děti. Denně
od 10 do 19 hodin.
Divadelní zóna v parku Komenského – Den dětí v divadelní zóně bude opět patřit Astrid
Lindgrenové, a to díky ZUŠ Bystřice pod Hostýnem a jeho představení Kdo skočí z větší výšky, na
malé stage od 17:40.
Altán - centrum bezpečnosti – projekt zábavné bezpečnostní prevence, dnes na téma „Sportem ke
zdraví“ - aktivity zaměřené na pochopení významu sportu, základy bezpečného provádění
sportovních a pohybových aktivit, základy první pomoci. Děti si vyzkoušejí jednoduchá cvičení, v
parku Komenského od 9 do 17:30 hodin.
Koncertní zóna – koncert hardrockové kapely Sounder, od 19:30 hodin. Retro mejdan Martina
Hrdinky ve Festivalovém party stanu, od 23 do 2 hodin.
Festivalová ulička – stánky v ulici spojující náměstí Míru a zámek jsou otevřeny denně od 10 do 22
hodin. Od 18 do 21 hodin Tančení v ulicích vyučuje lidové tance.
Literární zóna Zlatá stuha – beseda s autorkou a ilustrátorkou Renátou Fučíkovou, v Krajské
knihovně Františka Bartoše, od 9 hodin i od 17 hodin.
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF:
Konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Média dětem, média s dětmi - druhý ročník
konference se zaměřuje na oblast zpřístupnění vysílání a obecně audiovizuálního mediálního obsahu

dětem se sluchovým a zrakovým postižením. Konference je určena především odborné veřejnosti
z oblasti médií, představitelům státní správy, institucím a organizacím sdružujícím a zastupujícím
osoby se sluchovým a zrakovým postižením a rovněž pedagogům a vychovatelům, pečujícím o děti
se zrakovým či sluchovým postižením, Kongresové centrum, Malý sál, od 10 do 15 hodin.
Po celou dobu festivalu umožňuje sekce FilmLab nahlédnout do světa Virtuální reality, v prostorách
1. patra U13 - Univerzitního centra od 9 do 17 hodin.
Více informací k programu na www.zlinfest.cz
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