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FESTIVAL VE STŘEDU PŘIVEZE DO ZLÍNA FILMOVÉ DELEGACE I HANDICAPOVANÉ
SPORTOVCE

Zlín – Hned několik filmových delegací na zlínském filmovém festivalu ve středu osobně uvede své
snímky, včetně delegací  z Kanady či Indie.  Doprovodný program pokračuje na svých tradičních
místech a je zaměřen také na prezentace handicapovaných sportovců. U zámku začíná Speciální
prolínání,  projekt  Speciálních  olympiád  zaměřených na sportovce s  mentálním postižením,  na
náměstí Míru se při zábavném odpoledni představí společnost Černé koně podporující cyklistiku
handicapovaných. S filmovými hvězdami se mohou fanoušci setkat na autogramiádě ve Zlatém
jablku, ve Film Café na náměstí a na červeném koberci před Kongresovým centrem.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠESTÉHO DNE:
Speciální prolínání – Slavnostní zahájení, v Relax gastro zóně v zámeckém parku, od 10:30 hodin
-  program zahájí čestný předseda Českého hnutí speciálních olympiád Vlastimil Harapes, patronka
hnutí Martina Dlabajová a prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.
-  Speciální  prolínání  je  dvoudenní  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, v zámeckém
parku, od 10 do 19 hodin.
Děti dětem - Černí koně, náměstí Míru, od 14 do 19 hodin.
- zábavné odpoledne, které podporuje cyklistiku handicapovaných. Nezisková společnost Černí koně
již osmým rokem zapojuje handicapované do společnosti prostřednictvím sportu a volnočasových
aktivit.  Díky  tomu  se  jí  daří  bořit  mýty  a  předsudky  společnosti  o  handicapu.  V  programu  je
například Josef Dressler a Škola kola, písně z muzikálu Děti ráje, taneční vystoupení a další.

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Půlnoční slunce (Kanada, 2016) - po smrti matky odjíždí Lia žít do kanadské tundry k babičce, kterou
nikdy neviděla. Do svých šestnácti let zná pouze tolik milovaný ruch města na jihu. Rozhodnuta vrátit
se domů ukradne kanoi a vydá se na cestu na jih. Narazí zde na lovce Alfreda a spolu se vydávají na
cestu přes drsnou, ale ohromující oblast Severozápadního teritoria, která jim navždy změní život.
Více informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7747 
Devery Jacobs je letošní Young Star a společně s režisérkou Kirsten Carthew přijíždějí z Kanady, aby
představily svůj film. 
Psí  život (Dánsko,  2016)  -  Sofie  a  její  starší  nevlastní  sestra  Olivie  žijí  v  přívěsu  v  zadní  části
rodinného baru. Jejich drsný život je plný zneužívání  a vykořisťování od Sofiina nevlastního otce
Larse, který má násilnické sklony a doma vládne železnou rukou. Když se Sofie od matky dozví, že její
biologický otec možná stále žije, sbalí své i sestřiny věci a vydají se ho hledat… Více informací k filmu
naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7397 
Projekci  uvede  delegace  ve  složení  –  hlavní  herečka,  letošní  zlínská  Young  Star  Julie  Brochorst
Andersen, režisér Rene Frelle Petersen a producent Marco Lorenzen.
My děti ze stanice Beznaděj (Indie, 2016) - Dvanáctiletý Raju skončí po útěku z domova na nádraží.
Tím vstoupí do zcela neznámého světa, se kterým nemá žádné zkušenosti. A jako plachý a nejistý
kluk padne do rukou gangu zapleteného do nelegálního obchodu… Více informací k filmu naleznete
zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7356 
Až z daleké Indie přijedou představit film režisér Prithvi Konanur s producentem.
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Jsem Charlie (Velká Británie, 2017) - Charlie žije fotbalem. S míčem umí divy – má dar, o kterém si
mnoho dospívajících kluků může nechat jenom zdát. A teď se Charliemu dostává životní šance hrát
fotbal  profesionálně.  Zdá se,  že by mohl uspět v tom, v čem jeho otec nemohl.  Ale Charlie  má
hluboko ve svém srdci ukryté tajemství, které už nemůže držet pod pokličkou. Více informací k filmu
naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7861 
Film uvede Peter Machen, scénárista a představitel vedlejší role.

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Logan: Wolverine - Wolverine se vrací, ale stárne a jeho schopnost uzdravování postupně mizí. Z X-
Menů přežívá  ještě  Profesor  X,  který  je  ale  vážně nemocný.  Společně  se  ukrývají  na  americko-
mexické hranici. Jejich utajení ale skončí, když se objeví Laura, dívka, která má překvapivě stejné
schopnosti jako Wolverine a v patách má navíc nelítostné pronásledovatele.

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Sázení festivalového stromu, Univerzitní park, od 14 hodin
- tradiční sázení festivalového stromu osobnosti za pomoci představitelů z hereckého života, města
Zlína a festivalu. 
Velký dechový orchestr města Zlína, náměstí Míru, od 19:30
- hodinový koncert filmové hudby, kde mimo jiné směs písní švédské skupiny ABBA, Filmovou svitu
obsahující ústřední melodie z filmů Mission impossible, Tenkrát na západě, Pink Panther, Tajuplný
ostrov a James Bond a také Směs pohádkových písniček z českých filmů. Na koncertě zazní i skladba
od švédské skupiny Europe - The Final countdown.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Ve Festival Café na Náměstí Míru bude dnes od 15 do 16 hodin moderátor Vladimír Kroc besedovat
se zlínským rodákem, režisérem Slávkem Horákem. 
Festivalové hvězdy je možné potkat i  na  autogramiádě ve Zlatém jablku (od 16 do 17 hodin),  na
červeném  koberci  před  Kongresovým  centrem  v  17  hodin  a  v  následném  Filmžurnálu v
Kongresovém  centru  od  17:30.  Aktuální  informace  k  účasti  hvězd  najdete  na  festivalovém
Facebooku.

TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 
Festivalový zámek – Free Cinema uvádí workshopy „A-ni-ma-ce“ a „Lunapark filmových vynálezů“
Relax gastro zóna v Sadu Svobody –  Taneční hrátky s Honzou Onderem - Zábavná taneční škola pro
děti pod vedením zkušeného lektora, choreografa a dvojnásobného vítěze StarDance. V Domě a
stage České televize, od 10:30 a od 14:30 hodin
-  Gastro přednášky „Hmyz očima III.  tisíciletí“ (od 15:30 hodin) a „Ovoce, které neznáte“ (od 17
hodin), v Gastro parku
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 – VITAR show s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky, velká
stage, od 16 hodin. S komedií Mátový nebo citron vystoupí Divadelní spolek Haleny z Halenkovic, od
19 hodin.
Malá scéna - Divadelní inscenace #jsi_user - inscenace, která řeší problematiku nebezpečí internetu
a je součástí semináře Dítě v krizi, od 11 do 12:30 hodin
Altán - centrum bezpečnosti – projekt zábavné bezpečnostní prevence, dnes na téma „Pečujeme o
zdraví“.  
Kromě  chůze  po  hmatovém chodníku  se  děti  seznámí  se  základy  první  pomoci  i  péče  o  zuby.
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Součástí budou jednoduché pohybové aktivity - skákání přes gumu, skákání panáka nebo jóga pro
děti, v parku Komenského od 9 do 17:30 hodin.
Koncertní zóna - Koncert zlínské skupiny SKZRAT hrající hudbu, kterou sami nazývají jako rap-rock,
od 19:30 hodin.
Festivalová ulička – stánky v ulici spojující náměstí Míru a zámek jsou otevřeny denně od 10 do 22
hodin. Od 18 do 21 hodin se v Tančení v ulicích vyučuje salsa. 
Literární zóna Zlatá stuha - Hravouka - Výtvarná dílna autorky a ilustrátorky Terezy Vostradovské, od
9 do 10 hodin, povídání o knížkách s překladatelem a šéfredaktorem nakladatelství Albatros Petrem
Eliášem, od 10:30 do 11:30 hodin.

ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF:
Duhová  kulička  –  konference  o  filmovém  marketingu.  Sérii prezentací  a  přednášek  doplní
studentská soutěž.  Prezentovány také budou reklamní kampaně k českým filmům, z nichž jedna
získá  titul  Nejlepší  filmová  kampaň.  Podrobné  informace:  www.duhovakulicka.cz  , Kongresové
centrum, Malý sál, od 10 do 17 hodin.
Vyhlášení  studentské  soutěže  a  zároveň  hlavní  soutěže Duhové  kuličky za  nejlepší  filmovou
kampaň minulého roku proběhne v Party stanu v Koncertní zóně, od 19 hodin.

FilmLab - Televizní a online streamovací studio plné nejnovějších technologií nabízí nahlédnutí pod
ruce technikům, kteří denodenně během ZFF natáčejí červený koberec, rozhovory a besedy nejen se
zajímavými hosty ZFF, v atriu U13 - Univerzitního centra od 9 do 17 hodin. 
 

Více informací k programu na www.zlinfest.cz 

Kontakt pro média

Ing. Kateřina Martykánová
PR manager
tel.: +420 602 576 870
email: katerina.  martykanova@zlinfest.cz
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