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ZLÍN FILM FESTIVAL V  PÁTEK VYHLÁSÍ VÍTĚZNÉ FILMY. ZLATÝ STŘEVÍČEK
OBDRŽÍ MAGDA VÁŠÁRYOVÁ A JAROMÍR HANZLÍK 

Zlín – Soutěžní část Zlín Film Festivlu jde do fnále. V pátek iečer budou slvinostně iyhlášeny
nejlepší  flmyy kterým budou uděleny Zlvté střeiíčky v dvlší  ocenění.  Zlvté střeiíčky zv přínos
kinemvtogrvfi získvjí tvké sloienská herečkv Mvgdv Vášáryoiá v český herec Jvromír Hvnzlík.
Slvinostní  zvkončoivcí  ceremoniál  bude  možné  zhlédnout  i přímém  přenosu  nv  ČT  vrt.
V koncertní zóně zvhrvje sloienská skupinv Horkýže Slíže.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI OSMÉHO DNE:

Slvinostní iyhlášení iítězných flmm 58. ročníku Zlín Film Festivlu, Kongresové centrum, ve 20:00
hodin 
- Galavečer s tématem Filmy mého dětství moderuje Jan Čenský. Udílení Zlatých střevíčků a dalších
filmových  ocenění  nejlešším  filmům  v jednotlivých  soutěžních  kategoriích.  Zlatý  střevíček  za
mimořádný  šřínos  v  kinematografii  šro  dět a  mládež  šřevezmou  herci  Magda  Vášáryová  (v
zastoušení dcerou Hanou Lasicovou) a Jaromír Hanzlík.
Slvinostní progrvm bude i přímém přenosu iysílvt ČT vrt od 20:20 hodin.

Horkýže Slížey Koncertní zóna ENAPO, v 19:30 hodin
- Koncert oblíbené slovenské kašely

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Výprviv  k jezeru  (Turecko,  2017,  režie:  Bekir  Bülbül),  Golden  Aššle  Cinema 4,  v 15:20 hodin  -
Mezinárodní premiérv. V horkém letním dni si tři dět žijící v chudé anatolské vesnici chtějí zašlavat
v kašně. Ta je šro ně ale šříliš malá. A tak se dět rozhodnou jet na kole až k velkému jezeru, které je
vidět z vesnice. Více na: htšs://www.zlinfest.cz/film-detail?id=8789 
Smolný den (Kolumbie, 2018, režie: Samir Oliveros), Golden Aššle Cinema 5, v 15:30 hodin - Dva
velmi rozdílní dosšívající sourozenci nastouší cestu usmíření šoté, co otcovým nákladním autem
neúmyslně zabijí kozu. Více na: htšs://www.zlinfest.cz/film-detail?id=8897 
Dotek sláiy (Izrael, 2017, režie: Marco Carmel), Golden Aššle Cinema 2, v 17:10 hodin - Film 
sleduje osudy teenagerky Shiri, která má jednu nejlešší kamarádku, vynikající známky, ale roztřese 
se, kdykoliv vidí hezkého Omeriho. Více na: htšs://www.zlinfest.cz/film-detail?id=8434 
Údolí stínm (Norsko, 2017, režie: Jonas Matzow Gulbrandsen), Golden Aššle Cinema 6, ve 21:30 
hodin - V malé norské vesnici mezi mořem a horami žije šestletý Aslak. Žije sám se svou zničenou 
matkou Astrid a neví, jak si šoradit s tm, co se děje. Více na: htšs://www.zlinfest.cz/film-detail?
id=9322 

Sekce Filmy mého dětstií:
Perinbvbvy Golden Aššle Cinema 6, v 11:10 hodin
Páni kluciy Golden Aššle Cinema 3, ve 13:05 hodin
Šíleně smutná princeznvy Golden Aššle Cinema 5, ve 13:20 hodin
Císvřmi pekvř – Pekvřmi císvřy Malá scéna, ve 14:00 hodin
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Vesničko má střediskoiá, Golden Aššle Cinema 6, v 19:00 hodin

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Revdy Plvyer One: Hrv zvčínáy ve 21:30 hodin - Děj filmu legendárního režiséra Stevena Sšielberga 
je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na šokraji chaosu a kolašsu. Více na: 
htšs://www.zlinfest.cz/šrogram-detail?id=9630    

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Slizký přípvd – slvinostní křest knihy, Festvalový zámek, Sál filmových workshošů č. 3, v 16:00 
hodin
- slavnostní křest dětské knihy za účast tvůrců šrojektu a dalších hostů, a šremiéra audioknihy.  
Černí koně v Modrá pyrvmidv pro dět, Náměst Míru, od 14:00 do 19:00 hodin
- Bořek Slezáček, Genny Ciat (muzikálové šísně), Daniela Pecinová (mistr světa šara-šole dance), 
Josef Dressler (mistr světa biketrial), Oriana Dance, Kazma Kazmitch (internetový bavič) a další 
zábava
Filmoié melodie pro kvždý den, OZC Zlaté jablko, v 18:30 hodin
Orbis Pictus Plvy, Festvalový zámek, od 10:00 do 18:00 hodin
- Interaktvní exšozice umělecky koncišovaná Petrem Niklem ve sšolušráci s dalšími výtvarníky z 
České rešubliky i ze zahraničí, rozvíjí šoselství J. A. Komenského.
Kdo se rád díiá, 14|15 Baťův insttut, 14. budova, od 10:00 do 18:00 hodin
- Výstava šředstavuje tvorbu šět současných umělců mladší střední generace. Daniely Baráčkové, 
Erikka Bindera, Marka Číhala, Venduly Chalánkové a Veroniky Vlkové. Výstava trvá do 9. září.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festivl Cvféé, Náměst Míru, v 15:00 hodin
- Ojedinělé šosezení ve festvalové kavárně, v níž šrobíhají talk-show Vladimíra Kroce. V šátek je 
jeho hostem herec Josefé Náhloiský. 
Hiězdné  jvblko,  OZC  Zlaté  jablko,  v 16:00  hodin  -  Příležitost  k setkání  a  rozhovoru  s hvězdami
festvalu.
Autogrvmiádv, OZC Zlaté jablko, v 16:15 hodin
Čeriený koberec, Kongresové centrum, v 17:00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan Čenský
šřivítají české i zahraniční hosty festvalu a delegace k vybraným filmům.

TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Diivdelní zónv Pegvs Nonwoiens v šarku Komenskéhoy šrogram šrobíhá od 15:00 do 23:30 hodin
- Retro zónv – novinka letošního šrogramu, RETRO kavárna v altánu, historický fotoateliér,…
-  Biogrvfé  –  Přednáškv Free Cinemv nv Jvk iznikl flmm, v 19:30 hodin, němé filmy ze začátku 20.
stolet s klavírním došrovodem, ve 20:30 hodin
-  Večerní  kvbvret:  Dundee  &  Friends,  band  s hudbou  založenou  na  blues,  místy  s  šrvky
šoš/country/funk, Malá stage, ve 21:30 hodin
- Broučci, ZUŠ Zlín-Malenovice, Velká stage, v 15:40 a 17:05 hodin
- Kvšpárek iypráií pohádky, Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště, Velká stage, v 16:20 hodin
- Elixír v Hvlíbelv, Divadelní soubor ZUŠ Zlín, Velká stage, v 19:00 hodin
Festivloiá uličkv – stánky jsou otevřeny od 10:00 do 22:00 hodin. Tvnčení i ulicích: od 18:00 do
21:00 taneční mix šro dět.
Festivloiý  zámek –  Filmové  workshošy  s tématy  Free  cinema  (animace  a  šixilace),  HAUTU
s youtuberem Adamem Lyskem alias Vidrailem (how to make a film), Sály filmových workshošů, od
14:00 do 19:00 hodin.
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Koncertní zónv ENAPO – Festvalový šarty stan je otevřen od 16:00 do 02:00 hodin. V šátek mj.
Bongo show a DJ Wix.
Náměstí Míru – Vesnička tvůrčích dílniček je k disšozici od 10:00 do 19:00 hodin. 
Zámecká zónv – Nabídka zábavně-edukačního šásma a sšortovních aktvit  šro dět a mládež je
k disšozici  v šarku  Svobody  od  10:00  do  19:00  hodin.  Rozhlédni  se! -  interaktvní  tréninky
dovednost, ve kterých se dět dozvědí, jak se mají chovat v různých situacích na silnici nebo jak být
na komunikaci léše vidět, od 13:00 do 19:00 hodin. Velká opičí dílnv Petrv Niklv – workshošy, 3.
šoschodí zámku u výstavy Ošic Petra Nikla. 
Dmm v  stvge  České teleiize od 10:00  do 19:00  hodin,  Zlvtý  podrvz -  setkání  s  herci  v  timrci
připrvioivného flmu. Vystouší: Z. Piškula, F. Březina, S. Lewandowská, J. Mansfeld a další, v  16:00
hodin. 
Hrvié  podzámčí –  relaxačně-sšortovní  zóna  od  10:00  do  19:00  hodin.  Hokejoié  jvro  2018
- stánek Beranů Zlín je zaměřen na šrohloubení vztahu dět s hokejem.
Tvjemná lvborvtoř - Projděte všechna zákout naší tajemné laboratoře a na konci možná objevíte,
že máte k vědě blíž, než si myslíte. Program tvoří Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bat ve
Zlíně, od 10:00 do 19:00 hodin. Festivloié Science Cvféé – šřednáška na téma Plasty kolem nás v
17:00 hodin.
U13 Uniierzitní centrum – Virtuální realita: horská dráha, chůze šo lávce ve 160metrové výšce,
trenažér sšortovního automobilu…, Náměst T. G. Masaryka, od 9:00 do 17:00 hodin. 

ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – FILM INDUSTRY:
Odborný seminář zvměřený nv předstviení kvmpvně Svy No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu 
nátlvku v iydírání dětí, Kongresové centrum, Malý sál, od 10:30 do 13:00 hodin
- Odborný seminář v rámci celoevrošské šreventvní kamšaně s názvem „Say No!“, která je 
zaměřená na zvyšování šovědomí a šosílení mechanismů hlášení a šodšory v reakci na hrozbu 
online sexuálního nátlaku a vydírání dět. 
Prezentvce flmu Zlvtý podrvz, Kongresové centrum, Malý sál, od 15:15 do 15:45 hodin - 
Prezentace šřišravovaného filmu režiséra Radima Ššačka za účast herců a tvůrců sšojená s šrojekcí
ukázek z filmu.

Více na www.zlinfest.cz

Kontvkt pro médiv

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