TISKOVÁ ZPRÁVA
2. 6. 2017

ZLÍN FILM FESTIVAL ZAKONČÍ PROGRAM PROJEKCÍ VÍTĚZNÝCH FILMŮ A
PŮLMARATONEM
Zlín – Filmový festival je ve svém závěru. Poslední den se ponese hlavně ve znamení sportu a
zábavy. Odstartuje druhý ročník Festivalového půlmaratonu a Festivalového rodinného běhu, pro
účastníky i jejich podporovatele je určen doprovodný program na náměstí Míru. Na své si ale
přijdou i milovníci filmů, připraveny jsou projekce tří snímků, které získaly ocenění v soutěžní
sekci festivalu. Sobotní novinkou je piknik v parku, na který organizátoři srdečně zvou všechny
návštěvníky.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI DEVÁTÉHO DNE:
Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2017
- druhý ročník otevřeného běžeckého závodu v kategoriích: půlmaraton, čtvrtmaraton, štafety 4x5
km.
Program:
10:00 - 14:00 Prezence - Stadion mládeže, Hradská 854
16:00 - Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2017, náměstí Míru
17:30 - Květinový ceremoniál vítězů, náměstí Míru
18:00 - Koncert RÓZINKY – dívčí folk-punková kapela, náměstí Míru
19:00 - Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií, náměstí Míru + losování tomboly
Festivalový rodinný běh
- běžecký závod odkazující na tradici baťovských běhů z první poloviny 20. století.
Program:
12.00 - 13.30 - Prezentace na Festivalový rodinný běh - na náměstí Míru, podloubí radnice
14.00 - 15.00 - Festivalový rodinný běh
Piknik v parku, v parku Komenského i v parku Svobody, od 10 hodin
- pořadatelé ZFF srdečně zvou všechny návštěvníky: Přijďte s dekami, piknikovými košíky a prožijte
společně poslední den festivalu!
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
- projekce vítězných filmů, v Golden Apple Cinema
9:00 nejlepší film pro děti - Amélie a horský zázrak
(před filmem promítání nejlepšího animovaného filmu Dvě tramvaje)
14:00 nejlepší hraný film pro mládež - Jsem Charlie
16:30 - Nejlepší dubuty - Cena Evropa - Kamenné srdce
(před filmem promítání snímku Top film Zlínského psa - Vzpomínky na Gazu)

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Všechno nebo nic - Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky
spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má
malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce,
která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého.
Aktivně...
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Argema, Koncertní zóna, od 20 hodin
- koncert oblíbené, z našeho regionu pocházející pop-rockové kapely
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Festivalový zámek – Kreslená animace Animánie - děti si připravují jednotlivé fáze kreslené
animace, které si pak s lektorem nasnímají. Setkají se s jednoduchou filmovou scénou a
profesionální kostrou, kterou budou mít možnost animovat. Vše je koncipováno ve stylu sci-fi. V
salonu filmových workshopů, od 10 do 19 hodin.
Relax gastro zóna v Sadu Svobody – Dva v kruhu, žonglérské vystoupení klauna s jednokolkou,
žirafou a hořícími kužely + žonglérský workshop, v Domě a stage České televize, od 10 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 - Filip Vítů & Markéta Vodičková, hudební vystoupení, od
14.45 hodin.
Discgolfový turnaj na 9jamkovém hřišti je určen jak pro pokročilé hráče, tak pro nováčky, registrace
možná i na místě, od 8 do 15 hodin.
Filmové piano v Šapitó, ve kterém se budou promítat staré grotesky Charlieho Chaplina
doprovázené živou klavírní hudbou, zahraje naposledy od 15 do 16 hodin.
Altán - centrum bezpečnosti – projekt zábavné bezpečnostní prevence, který připravil Zlín Film
Festival pro děti ve spolupráci se studenty Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Bezpečí může
být zábava, v parku Komenského od 10 do 18 hodin.
Muzeum jihovýchodní Moravy – Kinematograf s dílnou – výstava a interaktivní prohlídky s autory
výstavy, sběratelem Romanem Prokešem a lektorkou Pavlínou Wolfovou, kteří v osobitém
představení uvedou návštěvníky do atmosféry prvních veřejně promítaných filmů. Každý si v dílně
může vyrobit optickou hračku thaumatrop, v 1. podlaží 14. budovy, od 10 do 12 hodin a od 14 do 18
hodin.
Festivalová ulička – stánky v ulici spojující náměstí Míru a zámek jsou otevřeny denně od 10 do 22
hodin. Od 19 do 22 hodin Tančení v ulicích ukončí lekce žánrovým tanečním mixem.
Koncertní zóna - DJ Zlomená party, ve Festivalovém party stanu, od 23 hodin.
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF:
Po dobu festivalu umožňuje sekce FilmLab nahlédnout do světa Virtuální reality, v prostorách 1.
patra U13 - Univerzitního centra od 9 do 17 hodin.
Kontakt pro média
Ing. Kateřina Martykánová
PR manager
tel.: +420 602 576 870
email: katerina.martykanova@zlinfest.cz

