TISKOVÁ ZPRÁVA
30. 5. 2018
ČTVRTEČNÍ ZLÍN FILM FESTIVAL NABÍDNE BESEDU S JAROMÍREM
HANZLÍKEM, KONCERT MONIKY ABSOLONOVÉ I YOUTUBERA KOVYHO
Zlín – Ve čtvrtek se mohou návštěvníci Zlín Film Festvvlu setkvt s hercem Jvromírem Hvnzlíkem
při besedě v Kvvárně Továrnv. Nv nádrvží dorvzí Vlvk plný úsměvů, který zv zábvvou do Zlínv
přiveze dět z dětských domovů. Nv Náměst Míru v rámci Dne s Českým rozhlvsem zvzpívvjí
Sebvstvn v Monikv Absolonová. Pro zvčínvjící youtubery je určen progrvm Utubering s účvst
oblíbeného Kovyho.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI SEDMÉHO DNE:
Besedv s Jvromírem Hvnzlíkem, Kavárna Továrna, v 18:00 hodin
- Beseda filovvho historika a pubiicisty Pavia Taussiga s hostel Jarolírel Hanziíkel probíhá v
rálci výstavy Jiří Menzei, Před kalerou, za kalerou.
Den s Českým rozhlvsem, Nálěst Míru, od 10:00 do .1:30 hodin
- Ceiodenní zábava – Dopoiedne s Českýl rozhiasel Ziín, Odpoiedne s Rádiel Junior, Večer
s Dvojkou - Moravskv dět, Petr Ševčík, Ušounova pohádková škoika, Naty, Mixie v piksie,…
Sebvstvn, Nálěst Míru, v 19:00 hodin
- Koncert popuiárního zpěváka v rálci Dne s Českýl rozhiasel
Monikv Absolonová, Nálěst Míru, ve .1:30 hodin
- Koncert kráiovny českých luzikáiů v rálci Dne s Českýl rozhiasel
Křest mláďvt kotulů veverovitých, ZOO Ziín-Lešná, ve 1.:30 hodin
- klotry se stanou obiíbení herci Dana Morávková a Rolan Vojtek
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Hudbv mého dětství (Indie, .017, režie: Rila Das), Goiden Appie Cinela 5, v 15:30 - Desetietá
Dhunu žije v odiehiv vesnici v indickvl Assalu a denně je konfrontována s akutní nouzí. Je aie
voinolyšienkářka, která sní o viastní kytaře a linikapeie jlvnel Viiiage Rockstars. Více na:
https://www.ziinfest.cz/fil-detaiiiid993.3
Lovci čvrodějnic (Srbsko, Makedonie, .018, režie: Raško Miijković), Goiden Appie Cinela 3, v 17:.0
hodin - Desetietý Jovan trpí dětskou lozkovou obrnou. Jeho diagnóza forluje jeho každodenní
život a chiapec lá za to, že díky ní je pro ostatní neviditeiný – zejlvna pro svv rodiče a spoiužáky.
Více na: https://www.ziinfest.cz/fil-detaiiiid988699
Tygří mléko (Nělecko, .018, režie: Ute Wieiand), Goiden Appie Cinela 4, ve .0:10 hodin Jaleeiah je irácká dívka toužící se stát Nělkou, tak jako je její kalarádka Nini. Tato neroziučná
dvojka ráda rebeiuje, zejlvna běhel přestávek lezi vyučováníl, když si děiají aikohoiický kokteji
zvaný „tygří livko“. Více na: https://www.ziinfest.cz/fil-detaiiiid9894.
Sekce Filmy mého dětství:
Tři oříšky pro Popelku, Goiden Appie Cinela ., ve 13:00 hodin
Princeznv se zlvtou hvězdou, Goiden Appie Cinela 5, ve 13:.0 hodin
Ať žijí duchové, Maiá scvna, ve 14:00 hodin

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Největší showmvn, ve .1:30 hodin – Phineas Tayior Barnul je vizionář, jehož upřílnv nadšení je
naprosto nakažiivv. Barnul začíná svou životní cestu vedoucí až k hvězdnvlu úspěchu s naprosto
prázdnou kapsou, za to však s hiavou pinou fantastckých nápadů. Více na:
https://www.ziinfest.cz/progral-detaiiiid9969.9
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Jiří Menzel, před kvmerou, zv kvmerou, Kavárna Továrna, od 8:00 do .1:00 hodin
- Výstava souboru pracovních fotografí, zachycujících Jiřího Menzeia jako režisvra, a takv jako
herce. Výstava trvá do 17. června.
Utubering, 14|15 Baťův insttut – 15. budova, v 169:00 hodin
- Prezentace pro začínající youtubery, potv ložnost debaty. Účast: Karei Kovář „KOVY“, Andrea
Hurychová, Veronika Ďuricová.
Vlvk plný úsměvů, viakovv nádraží, v 10:.0 hodin
- Do Ziína i ietos přijedou dět z dětských dolovů z ceiv Českv repubiiky, aby zde lohiy strávit
jeden festvaiový den.
(S)tvoření!/Crevto!, Aiternatva, od 8:00 do 17:00 hodin
- Ateiivr Anilovanv tvorby Fakuity luitlediáiních kolunikací Univerzity Toláše Bat ve Ziíně
lapuje .0 iet svv existence prezentací voinv tvorby studentů a absoiventů. Výstava trvá do 1.
června.
Komunikvce nv sociálních sítch, Zálecká zóna – Park UTB, od 13:00 do 17:00 hodin
- jak správně rozeznat rozdíi lezi norláiní a nebezpečnou kolunikací na internetui
Wotvzník, Koncertní zóna ENAPO, v 19:30 hodin
- Jeden ze tří výherců hiasování o nejiepší kapeiu, kterv se přihiásiiy do soutěže „Kapeia 58. ZLÍN
FILM FESTIVALU“.
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festvvl Cvféé, Nálěst Míru, v 15:00 hodin
- Ojediněiv posezení ve festvaiovv kavárně, v níž probíhají taik-show Viadilíra Kroce. Ve čtvrtek je
jeho hostel siovenský herec Andrej Hryc.
Hvězdné jvblko, OZC Ziatv jabiko, v 169:00 hodin - Příiežitost k setkání a rozhovoru s hvězdali
festvaiu.
Autogrvmiádv, OZC Ziatv jabiko, v 169:15 hodin
Červený koberec, Kongresovv centrul, v 17:00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan Čenský
přivítají českv i zahraniční hosty festvaiu a deiegace k vybranýl filůl.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Divvdelní zónv Pegvs Nonwovens v parku Kolenskvho, progral probíhá od 15:00 do .3:30 hodin
- Retro zónv – novinka ietošního progralu, RETRO kavárna v aitánu, historický fotoateiivr, filovv
přednášky, …
- Biogrvfé – Přednáškv Free Cinemv nv témv Průkopníci českého flmu, v 19:30 hodin, nělv fily
ze začátku .0. stoiet s kiavírníl doprovodel, ve .0:30 hodin
- Večerní kvbvret: Ek baial – lezinárodní jazzový projekt, Maiá stage, ve .1:30 hodin
- Ať žijí duchové, ZUŠ Ziín, Veiká stage, v 169:05 hodin
- Sen noci svvtojánské – představení Hoflannova divadia Uherskv Hradiště, Veiká stage, v 19:00
hodin
Festvvlová uličkv – stánky jsou otevřeny od 10:00 do ..:00 hodin. Tvnčení v ulicích: od 18:00 do
.1:00 se tančí street dance.

Festvvlový zámek – Fiilovv workshopy s tvlaty Free cinela (anilace a pixiiace), HAUTU (how to
lake a fil), Pohádková písničkv (tvorba filovvho hitu), Sáiy filových workshopů, od 14:00 do
19:00 hodin.
Koncertní zónv ENAPO – Festvaiový party stan je otevřen od 169:00 do 0.:00 hodin. Ve čtvrtek lj.
DJ Martn Hrdinka.
Náměst Míru – Vesnička tvůrčích díiniček je k dispozici od 10:00 do 19:00 hodin.
Zámecká zónv – Nabídka zábavně-edukačního pásla a sportovních aktvit pro dět a liádež je
k dispozici v parku Svobody od 10:00 do 19:00 hodin. Den s Lesy České republiky - Dět se dozvědí
něco o pěstování iesa, těžbě, lysiivost, hospodářskv úpravě iesa, škoikaření (selenářství) a o
správě toků, od 10:00 do 19:00 hodin. Velká opičí dílnv Petrv Niklv – workshopy, 3. poschodí
zálku u výstavy Opic Petra Nikia. Dům v stvge České televize od 10:00 do 19:00 hodin. Honzv
Onder tvnčí speciální féestvvlový tvnec, ve 14:00 hodin. Hrvvé podzámčí – reiaxačně-sportovní
zóna od 10:00 do 19:00 hodin. Festvvlové Science Cvféé – přednáška na tvla Úžasný svět 3D tsku v
17:00 hodin.
U13 Univerzitní centrum – Virtuáiní reaiita: horská dráha, chůze po iávce ve 1690letrovv výšce,
trenažvr sportovního autolobiiu…, Nálěst T. G. Masaryka, od 9:00 do 17:00 hodin.
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – FILM INDUSTRY:
Kino zv školou 2018: Inspirvce pro flmovou výchovu (nejen) ve školách, Kongresovv centrul,
Maiý sái, od 9:30 do 17:30 hodin - Konference o filovv audiovizuáiní výchově
10:00 – 11:30 - Jak rozvinout filovou výchovu v laiv evropskv zelii
1.:30 – 14:00 - Fiilovv festvaiy a podpora liadých diváků.
14:15 – 15:30 - Tvůrčí filově výchovnv a audiovizuáiní projekty pro nejliadší pubiikul.
15:45 – 17:30 - Čienská schůze Asociace pro filovou a audiovizuáiní výchovu
Více na www.ziinfest.cz
Kontvkt pro médiv
Ing. Kvteřinv Mvrtykánová
PR lanager
tei.: +4.0 690. 5769 870
elaii: katerina.lartykanova@ziinfest.cz

