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CHODNÍK SLÁVY SE ROZROSTE O DALŠÍ DVĚ HVĚZDY
V úterním programu 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež se
objeví již tradiční akce doprovodného programu jako jsou charitativní večer pro Kapku
naděje, Malování na chodníku před Velkým kinem, pečení pro UNICEF s filmovými
hvězdami. Filmové fanoušky pak určitě potěší odhalení dalších hvězd na chodníku slávy,
které vzdají hold dětským filmovým hercům. Letos budou patřit Kláře PollertovéTrojanové a Jiřímu Strachovi.

HLAVNÍ BODY ÚTERNÍHO PROGRAMU:
CO SI NENECHAT UJÍT V KINĚ
Jmenuji se Emily – Když Emily zemře matka a otce jí zavřou do blázince, je dívka umístěna
do pěstounské péče. K šestnáctým narozeninám jí nepřijde od otce blahopřání a je jí jasné,
že se něco stalo.
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6630
Superstar – Gaza je pro mnoho lidí synonymem konfliktu, ničení a zoufalství. Pro
Mohammeda Assafa a jeho sestru Nour je však domovem a hřištěm, místem na Zemi, kde se
spolu se svými kamarády Ahmadem a Omarem věnují hudbě a odvažují se i mít své sny.
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6625
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ
Padesátka – Co se stane na horách, tam zůstane, a dole ať si dělají, co chtějí. Pravým
kořením Krkonoš jsou místní horalé – lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále
nepije, legendární neplodný lovec žen či barman se zálibou ve věštění.
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/program-detail?id=6989
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE
Chodník Slávy – v 15 hodin proběhne před Velkým kinem odhalení hvězd dětských
filmových herců, letos se chodník slávy rozroste o hvězdy pro Kláru Pollertovou-Trojanovou
a Jiřího Stracha.
Malování na chodníku – tradiční a velmi oblíbená akce začíná v 16 hod na parkovišti pod
Velkým kinem.

Pečení s UNICEF - prodej sladkých a slaných dobrot se známými osobnostmi probíhá ve
Zlatém jablku od 16 hod tentokrát s Pavlem Novým a Jiřím Strachem.
Večer NADĚJE – na koncertě pro nadační fond Kapka naděje vystoupí Helena Vondráčková,
v 18 hod na nám. Míru.
Sázení festivalového stromu – v 16 hod bude vysazen nový strom do festivalové aleje v
parku Komenského.
Špalíček – baletní vystoupení dětí z folklórního souboru Hradišťánek a Základní umělecké
školy Uherské Hradiště na hudbu Bohuslava Martinů začíná v 18:00 v Kongresovém centru
Zlín.
KDO SE PŘEDSTAVÍ NA ČERVENÉM KOBERCI?
Přijďte se tváří v tvář potkat se známými osobnostmi, dnes by se na červeném koberci měly
procházet zahraniční delegace k filmům My, děti z hor; Siv v říši snů; Koulovačka; Z Afriky do
Evropy; Dcera čarodějky. A také české celebrity jako Pavel Nový, Vendula Pizingerová, Jiří
Strach, Klára Pollertová-Trojanová. Vybraní herci z domácí filmové scény budou poté hosty
neformální debaty Filmžurnál moderované Vladimírem Krocem.
JAKÝ AUTOGRAM MOHU DNES ZÍSKAT?
Přijďte si v 16 hodin do galerie Zlatého jablka pro autogram od celebrit, které se zapojí do
Pečení s UNICEF (Pavel Nový, Jiří Strach). Na stejném místě začíná ve 20 hodin autogramiáda
Heleny Vondráčkové.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH
Divadelní zóna – v 16:25 hod vystoupí třináctiletý akordeonista Martin Kot ze ZUŠ
Napajedla, který letos vyhrál už čtyři mezinárodní soutěže, loni byl také hostem koncertu
Václava Hudečka. V 19 hod začíná představení Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani
ochotnického souboru Divadla Fryštáku.
Literární zóna – Kuba Tuba Tatubahn - výtvarná dílna ilustrátora a výtvarníka Filipa Pošívače
na motivy dětské obrázkové knihy Jany Šrámkové, která získala ocenění Zlatá stuha 2016 za
ilustrace.
Festivalový zámek – Speciální prolínání je akcí, 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.
Vernisáž – v 17 hod proběhne v Galerii pod Radnicí vernisáž výstavy filmových plakátů a
obrazů významných českých tvůrců Josefa a Olgy Vyleťalových.
Open Air Place – Ve 20 hod se diváci mohou těšit na nejlepší hudební čísla z představení
Městského divadla Zlín, samozřejmě v podání samotných herců. Malované na skle, Kabaret
Astragal, Prodaná nevěsta a aby toho nebylo málo, v druhé půli herec Tomáš David se svou
kapelou Gentle Irony.

CO SE DĚJE VE FILM-LABu?
Ve 14 hod prezentuje Veronika Zelezníková nové startovací centrum pro podnikavé
kreativce. Beseda s Borisem Masníkem o filmových tricích včera a dnes začíná v 15:30.
FILM INDUSTRY NEJEN PRO FILMOVÉ PROFESIONÁLY
Jánošík – v 18:30 začíná v Kongresovém centru Zlín prezentace připravovaného
dokumentárního filmu a cross-media projektu Jánošík v režii Jana Hubáčka. Začíná nová
etapa historického výzkumu, zachycená prvním celovečerním dokumentárním filmem a
navíc i cross-media projektem. V této internetové aplikaci bude „divák“ sledovat životní
příběh Jánošíka interaktivně, bude moci zasáhnout do děje, sám si zvolit objem a druh
informací, interagovat s postavami i s jinými on-line uživateli.

