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SOBOTA NA FESTIVALU VZDÁ HOLD OTU HOFMANOVI

Zlín  –  Druhý  den  Zlín  Film  Festivalu  je  tematicky  věnován  scénáristovi  a  spisovateli  Otu 
Hofmanovi u příležitosti 90. výročí od jeho narození. Premiéru bude mít dokument, který o něm 
natočil  režisér  Karel  Smyczek.  O  zábavu  na  Náměstí  Míru  se  postará  Den  se  Škoda  auto, 
v Divadelní zóně v parku Komenského se čas vrátí do období První republiky. Areál Svitu ožije 
netradiční Industry Party a v Koncertní zóně vystoupí slovenský rapper Majk Spirit.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI DRUHÉHO DNE:
Premiéra televizního dokumentu Ota Hofman, Golden Apple Cinema 4, ve 13:10 hodin
 - Dokument režiséra Karla Smyczka mapuje osobnost a rozsáhlé dílo jednoho z průkopníků českého 
dětského filmu a připomíná jeho přínos v evropském kontextu. Objasní také někdy až paradoxní  
okolnosti  vzniku  řady slavných  televizních  seriálů  a  filmů.  Více  na:  https://www.zlinfest.cz/film-
detail?id=9177
Den se Škoda auto, Náměstí Míru, od 10:00 do 19:00 hodin
-  Celodenní  zábava:  kouzlení  s Jirkou  Hadašem,  My  Little  Pony,  Transformers,  Divadlo  KUFR, 
Freestyle biketrial show, fotokoutek, výstava aut, soutěže a mnoho dalšího.
Industry Party, 94. budova areálu Svitu, ve 22:00 hodin
-  Netradiční  party  je  novinkou v doprovodném programu. Hraje Kapitán Demo (hip  hop /  rap), 
módní přehlídka ADO fashion show, barmanská show.
Luhačovický  okrašlovací  spolek  Calma  –  „Od  monarchie  k republice“,  Divadelní  zóna  Pegas 
Nonwovens v parku Komenského, od 10:00 do 19:00 hodin
-  Tematický  program  ke  stému  výročí  Československé  republiky.  Historické  a  kulturní  události 
demonstruje prostřednictvím proměn dámské i pánské módy po první světové válce.

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Pipsi (Indie, 2017, režie: Rohan Deshpande), Golden Apple Cinema 4, v 11:00 hodin - Spolužáci 
Chaani a Balu jsou nejlepšími přáteli. Zpráva, že Chaaniina nemocná matka má jen tři měsíce života, 
snese na jejich životy temný stín. Více na: https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9314
Gordon a Paddy (Švédsko, 2017, režie: Linda Hambäck), Golden Apple Cinema 5, v 15:00 hodin - 
Lesní policejní šéf Gordon se chystá odejít do důchodu a musí si najít nového asistenta. Chytrý 
myšák Paddy s velkým smyslem pro čich se zdá být tím správným kandidátem. Více na: 
https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9423
Nová šance (USA, 2017, režie: Kurt Voelker), Golden Apple Cinema 3, ve 20:10 hodin - Bill Ponder se 
po smrti své ženy odstěhuje se svým synem Wesem do malého města, aby se zde pokusili začít 
nanovo. Více na: https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9815
Film uvede americký herec Josh Wiggins, letošní Young Star.

Sekce Filmy mého dětství:
Potkali se u Kolína, Golden Apple Cinema 6, v 9:00 hodin
Páni kluci, Golden Apple Cinema 2, ve 13:00 hodin

Sekce Ota Hofman 90:
Útěk, Golden Apple Cinema 6, v 16:30 hodin
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CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Jumanji – Vítejte v džungli!, ve 21:30 hodin - Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli 
se hrou zvanou Jumanji, ocitají se v džungli, v níž se hra odehrává, a stávají se postavami, které si 
pro hru zvolili. Více na: https://www.zlinfest.cz/program-detail?id=9625 

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Majk Spirit, Koncertní zóna ENAPO, v 19:30 hodin
- Koncert hvězdy česko-slovenské rapové scény. 
Parní vlak ROBE, Vlakové nádraží Zlín, ve 12:10 hodin.
- Svezete se historickým vlakem s lokomotivou „Matěj“ na trati: Zlín - Otrokovice a Zlín - Vizovice. 
Jízdenky se prodávají ve vlaku. Jízdní řád na: https://www.zlinfest.cz/wcd/docs/2018/vlak_robe-
2018.pdf
Iva Hüttnerová – Obrazy, Vernisáž výstavy, Galerie pod Radnicí, v 16:00 hodin
- Vernisáž autorské výstavy malířky, výtvarnice, spisovatelky a herečky, která dlouhá léta přispívá do 
Salonu filmových klapek. Výstava trvá do 15. června.
Petr Nikl – Opice, Festivalový zámek, 10:00 – 18:00 hodin
- Výstava kreseb opic známých z festivalových plakátů či znělky. Výstava trvá až do 26. srpna.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festival Café, Náměstí Míru, v 15:00 a v 19:00 hodin - Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, 
v níž probíhají talk-show Vladimíra Kroce. V sobotu je jeho hostem v 15:00 hodin herec a režisér 
Marek Němec.  V 19:00 hodin přivítá hned tři  delegace k islandským filmům  Falkoni, Děti  léta a 
Nikdy nepoletíš sám, Kulíčku. 
Hvězdné  jablko,  OZC  Zlaté  jablko,  v 16:00  hodin  -  Příležitost  k setkání  a  rozhovoru  s hvězdami 
festivalu: Klára Issová, Marek Němec, Jan Potměšil, Pavel Kříž a Petra Nesvačilová.
Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, v 16:15 hodin
Červený koberec, Kongresové centrum, v 17:00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan Čenský 
přivítají české i zahraniční hosty festivalu a delegace k vybraným filmům.

TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Divadelní zóna Pegas Nonwovens v parku Komenského, program probíhá od 10:00 do 23:30 hodin
- Retro zóna – novinka letošního programu, RETRO kavárna v altánu, historický fotoateliér, filmové 
přednášky, … 
- Biograf – němé filmy ze začátku 20. století s klavírním doprovodem, ve 20:30 hodin
-  Večerní kabaret:  The Jazz Train a Crazy Flappers – taneční složka okrašlovacího spolku Calma, 
Malá stage, ve 21:30 hodin
- O Sněhurce a Zlé královně – taneční představení ZUŠ Zlín-Malenovice, Velká stage, v 17:00 hodin
- Nové TV – představení Divadla AD HOC, Velká stage, v 19:00 hodin
Festivalová ulička – stánky jsou otevřeny od 10:00 do 22:00 hodin. Tančení v ulicích: od 18:00 do 
21:00 se tančí salsa.
Festivalový zámek – Filmové workshopy s tématy Free cinema (animace a pixilace), HAUTU (how to 
make a film), Studio Scala (dílna ploškové a loutkové animace), Sály filmových workshopů, od 14:00 
do 19:00 hodin.
Koncertní zóna ENAPO – Festivalový party stan je otevřen od 16:00 do 02:00 hodin. V sobotu mj. 
Beatbox workshop s Cagim a DJ La.zoo.
Náměstí Míru – Vesnička tvůrčích dílniček je k dispozici od 10:00 do 19:00 hodin. 
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Zámecká zóna -  Nabídka zábavně-edukačního pásma a sportovních aktivit  pro děti  a mládež je 
k dispozici v parku Svobody od 10:00 do 19:00 hodin. Velká opičí dílna Petra Nikla – workshopy, 3. 
poschodí zámku u výstavy Opic Petra Nikla. Dům a stage České televize od 10:00 do 19:00 hodin. 
Déčko slaví 5. narozeniny! – setkání s tvůrci populární televize v 10:30 hodin.  Hravé podzámčí – 
relaxačně-sportovní zóna od 10:00 do 19:00 hodin. Festivalové Science Café – přednáška na téma 
S čím se potýkáme při vývoji biomateriálů a kosmetiky? v 17:00 hodin.
U13 Univerzitní centrum – Virtuální realita: horská dráha, chůze po lávce ve 160metrové výšce, 
trenažér sportovního automobilu…,  Náměstí  T.  G.  Masaryka,  od 9:00 do 17:00 hodin.  Odborné 
přednášky o využití virtuální reality od 13:00 do 17:00 hodin.

ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – FILM INDUSTRY:
Location tour „Do Luhačovic za první republikou“, Luhačovice, od 10:00 do 14:00 hodin - Lázeňské 
město Luhačovice nabízí ojedinělý soubor staveb architekta Dušana Jurkoviče, následovaný dalšími 
díly secese, rané moderny a funkcionalismu. Akce je určena pouze předem registrovaným filmovým 
profesionálům. 
Nové kino / Práce s filmy pro děti a mládež v českých kinech, Kongresové centrum, Malý sál, od 
10:00 do 13:00 hodin - Dvouletý vzdělávací projekt určený pro provozovatele kin. Prezentace bude 
zaměřená na fungování filmů pro děti a mládež v českých kinech, statistiky návštěvností a analýzy 
uvádění filmů dle různých parametrů. 
Déčko slaví, pět let baví! / Déčko ve světle pětiletého fungování, Kongresové centrum, Malý sál, 
od 14:00 do 15:30 hodin - Setkání nad 5 lety tvorby ČT :D za přítomnosti tvůrců pořadů, herců a 
výkonného ředitele Petra Kolihy, který stál u vzniku dětské stanice Déčko. 
První klapka k novému dětskému TV seriálu Kriminálka 5.C, Kongresové centrum, Malý sál, od 
16:30 do 17:00 hodin - Slavnostní první klapka k připravovanému televiznímu seriálu režiséra Juraje 
Nvoty za účasti tvůrců a herců.

Více 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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