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ZAČÍNÁ 58. ROČNÍK ZLÍN FILM FESTIVALU
Zlín – Zlín opět na celých devět dní ožije ruchem největší a nejstarší přehlídky flmm pro dět a
mládež na světě. Již 58. mezinárodní festval flmm pro dět a mládež začíná v pátek 25. května a
potrvá do soboty 2. června. Kromě soutěžních snímkm a přehlídky československé kinematografe
pro dět a mládež přináší festval do Zlína opět pestrý doprovodný program pro celou rodinu a
flmové hvězdy z České republiky i ze zahraničí.
I letos slibuje právě startující Zlín Film Festval divákům i hostům řadu výjimečných flmových,
kulturních, společenských a sportovních zážitků pro všechny věkové kategorie. „Našim posláním je
představit divákům celosvětovou flmovou tvorbu pro dět a mládež, zpřístupnit ji dětskému
divákovi, vytvořit mu nabídku kvalitní alternatvy k běžně dostupnému audiovizuálnímu obsahu,“
uvádí prezident Zlín Film Festvalu Čestmír Vančura a dodává: „Rádi bychom mladým divákům
prostřednictvím flmu nabídli pohled na svět, jak to vidí autoři ttulů, které jsme pro letošní rok
vybrali a spolu s doprovodným programem snad i něco navíc. Prostřednictvím odborného programu
potom chceme také přispívat k rozvoji české kinematografe pro dět a mládež.“
Již tradičně se bude možné s flmovým i doprovodným programem možné setkat na různých
místech po celém městě. Návštěvníky během festvalu opět čeká i celá řada novinek. „Kromě toho,
že nabídneme celou řadu snímků ve světových premiérách, tak se mezi soutěžní kategorie letos nově
zařadí evropské dokumenty pro dět a mládež. Vůbec poprvé v historii obdrží Zlatý střevíček
současně dvě osobnost a městem se rozezní československá flmová hudba,“ jmenuje výkonná
ředitelka Zlín Film Festvalu Jarmila Záhorová a doplňuje i další novinky: „Změny se dočkala letos i
zóna Hravé podzámčí v Sadu Svobody, která bude více zaměřená na pohybové aktvity pro dět.
Poprvé se uskuteční i speciální Industry party v 94. budově továrního areálu, budeme se věnovat
bezpečnost v on-line prostředí a sílícímu trendu youtuberingu. Nově bude možné sledovat
festvalové dění prostřednictvím speciálního televizního kanálu na YouTube a mobilní aplikace.“
V rámci flmového programu čeká na návštěvníky festvalu celkem 300 snímkm z 55 zemí světa, z
toho 169 soutěžních. „O ceny u nás bude soutěžit 33 celovečerních snímků, 62 krátkých flmů
animovaných a 74 krátkých studentských flmů,“ doplňuje umělecká ředitelka Markéta Pášmová.
Hlavním tématem 58. ročníku flmového festvalu bude již avizovaná oslava stého výročí
Československa, která se promítne hned do tří tematckých sekcí a obsahuje celkově 43
československých snímků. „V první z nich představíme kolekci osmnáct českých a slovenských
dětských flmů a pohádek sestavenou hereckými a flmovými osobnostmi, doplněné jejich
autentckými vzpomínkami. Řada z nich přijede svůj oblíbený flm na festval uvést,“ informovala
Markéta Pášmová. Další sekce věnované českému flmu vyzdvihnou fenomén československé
flmové hudby a samostatný retrospektvní sekce bude zaměřena i na tvorbu Oty Hofmana, který by
letos oslavil 90. narozeniny. Festval se zaměří i na 120. výročí vzniku prvních českých flmů.
Speciální komentovaný blok flmů Jana Kříženeckého z konce 19. stolet pro Zlín Film Festval
připravuje Národní flmový archiv. V krásném prostředí místního parku se budou v Biografu za
klavírního doprovodu promítat československé němé komedie z prvních desetlet.

Pozornost flmového festvalu bude soustředěná také na Rakousko, jeho kinematografi a kulturu.
V sekci Rakouský výlet bude promítáno 15 rakouských celovečerních flmů pro dět a mládež.
Přirozeným protpplem tradiční evropské kinematografi bude uvedení nové sekce věnované
americkému nezávislému flmu pro mládež American Teen.
Premiérově bude uvedeno celkem 199 flmmů, z toho 18 ve světovýchů, mezinárodních či
distribučních premiérách, mezi něž patří například zahajovací islandský flm Falkoni, Backstage
(Slovensko, Česká republika), Jinam (Kanada), Matty a Samit Lež má krátké nohy (Německo),
Výprava k jezeru (Turecko), Lovci čarodějnic (Srbsko, Makedonie) nebo snímek 72 hodin
v Bangkoku českého režiséra a producenta Lubomíra Haltmara. Hudební kompozici k tomuto
snímku ztvárnil italský skladatel a dirigent Andrea Morricone.
Právě Maestro Andrea Morricone, bude jedním z významných hostů festvalu, který na festvalu
představí nejen tento snímek, ale také svoji tvorbu. Při této příležitost převezme od organizátorů
ocenění Zlatý střevíček za mimořádný přínos světové kinematografi.
Soutěžní flmy budou i letos posuzovat odborníci i dětšt porotci z různých zemí světa. „Českou
republiku reprezentuje herečka Anna Geislerová a spolu s flmaři z Německa, Rakouska, Indie
a Polska se bude věnovat flmům pro dět a mládež. Střihač a producent Adam Dvořák bude spolu
s dalšími kolegy posuzovat evropské první flmy a herečka, režisérka a hudebnice Johana Švarcová
se bude zabývat studentskými soutěžními snímky,“ jmenuje Markéta Pášmová a dodává: „Naše
dětské poroty jsou rovněž mezinárodní a jako každoročně je tvoří celkem 13 představitelů z České
republiky, Nizozemí, Ruska, Norska a Polska.“
Mezi dalšími vzácnými hosty festvalu nebudou letos chybět například Iva Hütnerová, Ivana
Chýlková, Zuzana Krpnerová, Jaromír Hanzlík, Ivana Andrlová, Maroš Kramár, Magda Vášáriová,
Marek Němec, Vladimír Kratna, Zdeněk Piškula, Eva Josefková, Marek Adamzcyk, Filip Cíl a řada
dalších. Přijede také 136 delegací doprovázejících soutěžní i nesoutěžní snímky.
Součást nesoutěžního programu bude opět i sekce Young Stars, ve které pravidelně organizátoři
představují mladé a nadějné herce, se kterými se mohou diváci ve Zlíně i osobně potkat. Film ZOO
doprovodí do Zlína šestnáctletý irský herec Art Parkinson, známý například z kultovního seriálu Hra
o trůny či devatenáctletý texaský rodák Josh Wiggins, který si zahrál například ve snímcích Nová
šance (The Bachelors) nebo Průšvihář (Hellion). Na festval přijede uvést soutěžní snímek Cesta
divočinou (Walking Out).
Na programu festvalu jsou letos opět stovky akcí a projekcí, které se budou odehrávat na více než
dvou desítkách míst nejen ve Zlíně. „Již od poloviny března probíhá festval po celé České republice
právě prostřednictvím projektů, jako je Salon flmových klapek nebo Kinematovlak, který odstartoval 15. května ze Zlína a svoje putování ukončí 1. června v Mladé Boleslavi,“ říká Čestmír Vančura.
Během samotné festvalové přehlídky ve Zlíně se uskuteční i projekce ve vybraných městech ve Zlín ském kraji, kde dopolední představení pro školy bude doplňovat večerní komponovaný pořad speci álně připravovaný pro každé z měst. Průvodcem večera bude Vítězslav Tichý a jedním z vzácných
hostů bude pan Jan Kačer. (Jeho flmový debut v příběhu odehrávající se ve Zlíně a jeho okolí zde po
válce natáčel s režiséry J. Kadárem jeden za zakladatelů FAB Zlín Elmar Klos.) Filmové projekce 58.
ZFF přivezou organizátoři festvalu od 8. do 12. června do Mikulova, kde se v rámci festvalových
Ozvěn představí 20 snímků.

Poslední festvalový den, sobota 2. června, bude letos opět patřit běhu v ulicích festvalového Zlína.
Uskuteční se zde již 3. ročník Festvalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2018.
Více informací na www.zlinfest.cz
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TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ
Zlín Film Festval 2018 – 58. Mezinárodní festval flmů pro dět a mládež se uskuteční od pátku 25.
5. do soboty 2. 6. ve Zlíně a v dalších partnerských městech.
Doprovodný program 58. ročníku Zlín Film Festvalu odstartoval již v polovině března, kdy byla
slavnostní vernisáží zahájena výstava 21. Salonu flmových klapek v Mladé Boleslavi. Umělecky
ztvárněné klapky byly poté představeny v Praze, Olomouci, Brně a ve své premiéře i na půdě
Evropského parlamentu v Bruselu. Vedle partnerských měst, v nichž se konají projekce a
doprovodné akce, se o rozšíření ZFF do 13 měst ČR postaral Kinematovlak.
Atmosféru flmového festvalu již podruhé zažijí i v Mikulově. Od 8. do 12. června se zde flmoví
fanoušci v rámci Ozvěn Zlín Film Festvalu mohou těšit na 20 ojedinělých snímků pro dět a mládež.
Připravený je i bohatý doprovodný program s řadou workshopů, divadelních představení a výstav.
ZLÍNSKÉ LOKACE
Místa konání flmového a doprovodného programu zůstávají pro letošní rok stejná jako loni.
Bohatý program nabídne Divadelní zpna Pegas Nonwovens v paku Komenského. Opět zde vyrostlo
šapitp – Biograf – kde se budou promítat staré snímky v doprovodu živé klavírní hudby.
Na Náměst Míru nabídne festval dětem kreatvní program Vesnička tvmrčích dílen s výtvarnými
dílnami, soutěžemi, kvízy a další zábavou pro nejmenší. Ve Festval Café se budou i letos konat talkshow s festvalovými hosty a delegacemi, a to denně od 15:00, nově ve vybraných termínech i
v podvečerním čase od 19:00 hodin.
Do horní část parku kolem zlínského zámku do Zámecké zóny se letos přesunul projekt zábavné
bezpečnostní prevence, který připravil Zlín Film Festval pro dět ve spolupráci se studenty Fakulty
humanitních studií UTB. Návštěvníci zde opět naleznou i Tajemnou laboratoř a Festval Science Café
Technologické fakulty UTB. Novinkou ve spodní část parku nazvané Hravé podzámčí se sportovními
a relaxačními aktvitami pro nejmenší. Přímo v prostorách Festvalového zámku se potom konají i
flmové workshopy.
Nebude chybět ani oblíbená Festvalová ulička spojující zámecký park a náměst Míru, ve která se
každý podvečer otevírají speciální lekce tance pod širým nebem s názvem „Tanec v ulicích“.
Kompletní přehled festvalových lokací: htps://www.zlinfest.cz/24950-mista-konani

FILMOVÝ PROGRAM
58. ZLÍN FILM FESTIVAL 2018 promítne celkem 300 flmů z 55 zemí světa.
Soutěžní sekcet
 Mezinárodní soutěž hraných flmů pro dět
 Mezinárodní soutěž hraných flmů pro mládež
 Mezinárodní soutěž animovaných flmů pro dět
 Mezinárodní soutěž evropských dokumentů pro dět a mládež
 Mezinárodní soutěž hraných evropských debutů
 Mezinárodní soutěž studentských flmů Zlínský pes
Informatvní sekcet
 Československá kinematografe: Filmy mého dětství
 Československá kinematografe: Filmová hudba
 Československá kinematografe: Ota Hofman 90
 Česká flmová a televizní tvorba
 Rakouský výlet
 American Teen
 Panorama
 Noční horizonty
 Sousedství
Seznamy flmů naleznete na www.zlinfest.cz a v katalogu.

FILM INDUSTRY 2018
Odborný program Zlín Film Festvalu probíhá každý den od 25. května do 1. června 2018 a je otevřený jak
flmovým profesionálům, tak i zájemcům z řad veřejnost.
Podpora flmařm ve Zlínském kraji aneb setkání k flmovým pobídkám v regionu
PÁTEK 25/5 14.00 – 16.00 / Kongresové centrum, malý sál
Zlínský kraj býval po Praze druhým nejvýznamnějším centrem flmového průmyslu u nás. Na tuto bohatou
historii se nyní snažíme navázat. Akce je určena flmovým profesionálům a studentům flmových oborů.
Filmová burza aneb Najdi si práci/spolupracovníka snm
PÁTEK 25/5 16.00 – 20.00 / Kongresové centrum, malý sál
Studujete flmařinu a chcete víc praxe? Plánujete natáčet ve Zlínském kraji a hodí se vám do štábu šikovný
student? Pak přijďte na historicky první ročník Filmové burzy.
Locaton tour „Do Luhačovic za první republikou“
SOBOTA 26/5 10.00 – 14.00 / Luhačovice
Lázeňské město Luhačovice nabízí ojedinělý soubor staveb architekta Dušana Jurkoviče, následovaný dalšími
díly secese, rané moderny a funkcionalismu. Akce je určena pouze předem registrovaným flmovým
profesionálům.
Nové kino / Práce s flmy pro dět a mládež v českých kinech
SOBOTA 26/5 10.00 – 13.00 / Kongresové centrum, malý sál
Dvouletý vzdělávací projekt určený pro provozovatele kin a každý rok se ho účastní vybraných deset kin z
Česka a Slovenska. Seminář bude otevřen pro veřejnost a je primárně určen pro provozovatelé kin,
producenty, distributory a organizace zaměřené na vzdělávání dět a mládeže.
Déčko slavíů, pět let baví! /Déčko ve světle pětletého fungování
SOBOTA 26/5 14.00 – 15.30 / Kongresové centrum, malý sál
Setkání nad 5 lety tvorby ČT :D za přítomnost tvůrců pořadů, herců a výkonného ředitele Petra Kolihy
První klapka k novému dětskému TV seriálu Kriminálka 5.C
SOBOTA 26/5 16.30 – 17.00 / Kongresové centrum, malý sál
Slavnostní první klapka k připravovanému televiznímu seriálu režiséra Juraje Nvoty za účast tvůrců a herců.
Zaostřenot České kino
NEDĚLE 27/5 11.00 – 13.00 / Kongresové centrum, malý sál
Představení nových českých flmů pro dět a mládež. Prezentace je určena zahraničním flmovým
profesionálům.
Filmová analýza
NEDĚLE 27/5 14.00 – 16.00 / Kongresové centrum, malý sál
Blok prezentací spojený s diskuzí je zaměřen na analýzu českých a slovenských flmů z programu festvalu
(Backstage, Nina, Přání k mání).
Festval Community Mezinárodní setkání zástupců festvalů.
NEDĚLE 27/5 16.30 – 18.00 / Kongresové centrum, malý sály
Ota Hofman 90 / setkání s herci z flmm O. Hofmana / vede O. Slanina
NEDĚLE 27/5 18.30 – 19.30 / Kongresové centrum, malý sál
Setkání a talkshow s herci z flmů Oty Hofmana. Večer bude provázet Ondřej Slanina, autor monografe Ota
Hofman – Poutník světem fantazie, flmový tvůrce a spisovatel.
Soutěž o fnanční podporu vizuálním a audiovizuálním projektmm / pitching
PONDĚLÍ 28/5 9.00 – 13.30 / Kongresové centrum, malý sál
Finální prezentace nejúspěšnějších projektů před odbornou porotou. Mezi vítěze soutěže bude rozdělen
výtěžek z aukce 21. ročníku Salonu flmových klapek.
Projekce projektm podpořených Nadačním fondem FILMTALENT ZLÍN
PONDĚLÍ 28/5 14.00 – 16.00 / Kongresové centrum, malý sál

Ota Hofman 90 / rozdíl mezi scénářem a flmem / masterclass
PONDĚLÍ 28/5 18.00 – 19.30 / Kongresové centrum, malý sál
Masterclass o tvorbě Oty Hofmana proběhne formou besedy s projekcí fotografí a krátkých videoukázek, ve
kterých návštěvníci uvidí rozdíly mezi scénářem a flmem a tvůrčí proces vzniku klasických českých dětských
flmů pro dět a mládež s přihlédnutm k dílům, které MFF ve Zlíně uvádí v letošní retrospektvě.
Vývoj audiovizuálního díla / Od záměru producenta po realizační scénář na výrobu distribučního flmu nebo
televizního pořadu.
ÚTERÝ 29/5 13.00 – 14.30 / Kongresové centrum, malý sál
Panelová diskuze za účast scénáristů, dramaturgů a producentů na téma Vývoj AVD a jeho realizační etapy.
Kulatý stml k animaci
ÚTERÝ 29/5 15.00 – 18.00 / Kongresové centrum, malý sál
První pravidelný brainstorming producentů flmů dlouhometrážních, animovaných a především určených
dětskému divákovi pořádaný Asociací animovaného flmu – ASAF.
Média dětemů, média s dětmi III.
STŘEDA 30/5 10.00 – 15.00 / Kongresové centrum, malý sál
Třet ročník konference pořádaný tradičně Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, se tentokrát zaměří na
vztah dět a rozhlasového vysílání.
Duhová kulička / Barcamp
STŘEDA 30/5 13.00 - 16.30 / 14I15 Baťův insttut - 15.budova
Otevřená konference o flmovém marketngu a rozmanitém světě okolo něj, série prezentací a přednášek.
Prezentace flmu Úsměvy smutných mužm
STŘEDA 30/5 16.30 – 17.00 / Kongresové centrum, malý sál
Prezentace připravovaného flmu režiséra Dana Svátka za účast herců a tvůrců spojená s projekcí ukázek z
flmu.
Příběh flmové a televizní školy v Severním Irsku nebo-li efekt Her o trmny
STŘEDA 30/5 18.00 – 20.30 / Kongresové centrum, malý sál
Bernard McCloskey je již více než patnáct let vedoucím oddělení vzdělávání na flmové a televizní škole
Northern Ireland Screen. Za tu dobu došlo, i díky státní podpoře, k fenomenálnímu nárůstu flmové produkce
v Severním Irsku.
Kino za školou 2018t Inspirace pro flmovou výchovu (nejen) ve školách
ČTVRTEK 31/5 9.30 – 17.30 / Kongresové centrum, malý sál
Konference o flmové & audiovizuální výchově, která je organizována těmito subjekty:
Kreatvní Evropa – MEDIA, Zlín Film Festval, Asociace pro flmovou a audiovizuální výchovu a Ateliér
Audiovizuální tvorby FMK UTB.
Odborný seminář zaměřený na představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a
vydírání dět
PÁTEK 1/6 10.30 – 13.00 / Kongresové centrum, malý sál
Národní centrála prot organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
se zapojila do celoevropské preventvní kampaně, která je zaměřená na zvyšování povědomí a posílení
mechanismů hlášení a podpory v reakci na hrozbu online sexuálního nátlaku a vydírání dět.
Prezentace flmu Zlatý podraz
PÁTEK 1/6 15.15 – 16.45 / Kongresové centrum, malý sál
Prezentace připravovaného flmu režiséra Radima Špačka za účast herců a tvůrců spojená s projekcí ukázek z
flmu.

CEREMONIÁLY
Zahajovací ceremoniály 58. ZFF 2018 proběhnou v pátek 25. 5. Slavnostní zahájení pro dět v 10
hodin dopoledne nově v Kongresovém centru Zlín, stejně jako slavnostní zahájení pro dospělé ve 20
hodin.
Závěrečný ceremoniál, tzv. Galavečer, se bude konat v pátek 2. 6. od 20:20 hodin v Kongresovém
centru. Moderuje Jan Čenský. A těšit se na něj mohou i diváci u televizních obrazovek. V přímém
přenosu jej nabídne Česká televize na ČT Art.
OCENĚNÍ
Zlatý střevíček za mimořádný přínos světové kinematografi předají organizátoři ZFF v pondělí 28.
května italskému skladateli a dirigentovi Maestrovi Andreu Morriconemu
Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografi pro dět a mládež udělí ZFF v rámci slavnostního
galavečera 2. června paní Magdě Vášáryové a panu Jaromíru Hanzlíkovi.
Chodník slávy dětských flmových hvězd. Dlouhodobý partner ZFF v oblast charitatvních projektů
– Nadační fond Kapka naděje odhalí v úterý 29. 5. v 16 hodin na chodníku slávy hvězdy Ivaně
Andrlové a Maroši Kramárovi.
ZAHAJOVACÍ FILMY
Zahajovacím flmem ZFF pro dětské diváky (ceremoniál 25. 5. v 10 hodin v Kongresovém centru Zlín)
bude islandský flm režiséra Bragi Þpr Hinrikssona Falkoni ve své mezinárodní premiéře.
Pro dospělé diváky ZFF zahájí (ceremoniál 25. 5. ve 20 hodin v Kongresovém centru Zlín) distribuční
premiéra slovensko českého flmu Nina režiséra Juraje Lehotského.

TISKOVÉ KONFERENCE – pro zástupce médií
PÁTEK 25. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
9t00 – 9t45 hod. - Tisková konference k zahájení festvalu
NEDĚLE 27. 5.
Festval Cafe, Náměst míru
Od 15t00 hod. – Setkání s young stars – Art Parkinson a Josh Wiggins
PONDĚLÍ 28. 5.
Kongresové centrum, Malý sál
Od 15t30 hod. – Tiskový konference Maestro Andrea Morricone
Zlatý střevíček za mimořádný přínos světové kinematografi
PÁTEK 1. 6.
Hotel Moskva
10t00 – 11t00 hod. Setkání s Magdou Vášáryovou a Jaromírem Hanzlíkem
Zlatý střevíček za mimořádný přínos v kinematografi pro dět a mládež
14t00 – 15.00 hod. Tisková konference k zakončení festvalu

ZAJÍMAVÉ PREMIÉRY
72 HODIN V BANGKOKU - Pondělí 28. 5. v 19:00
(Česká republika, 2018, 62 min) Režie: Lubomír Haltmar
Světová premiéra
Snímek pojednává o dvouletém českém chlapci Nicolasovi, který se ztratl svému otci na letšt v
Bangkoku. Velké město plné nádherných věcí a zajímavých lidí je však pro malé dítě velmi
nebezpečné. Film upozorňuje na tematku ztracených dět. Jeho stěžejním výrazovým prostředkem
je hudba, kterou ztvárnil jeden z největších současných italských skladatelů a dirigentů Andrea
Morricone, syn proslulého Ennia Morriconeho.
Film přijede uvést delegace ve složenít Andrea Morricone (autor hudby)ů, Lubomír Haltmar
(režisér)ů, Nicolas Haltmar (dětský herec)
FALKONI - Pátek 25. 5. v 10:00
(Island, 2018, 97 min.) Režie: Bragi TÞpr Hinriksson
Mezinárodní premiéra, Zahajovací flm
Snímek sleduje osudy desetletého Jpna a jeho spoluhráčů při cestě na Vestmanské ostrovy, kde se
mají zúčastnit každoročního letního fotbalového turnaje. Jpn zde coby fotbalista objeví zcela novou
stránku sama sebe a zjist, že může převzít větší odpovědnost, než si kdy vůbec představoval. Životy
chlapců naberou zcela jiný směr, když se stanou svědky hrubého bit prothráče Ívara jeho vlastním
otcem Tptm. Turnaj ve fotbale se tak změní v dramatckou misi – záchranu Ívara před jeho otcem.
Není to však vůbec snadné, zejména když chlapcům nikdo nevěří. Kluci musí najít způsob, jak
dokázat, co se skutečně stalo, a pomoct Ívarovi z jeho rozbitého domova. I když jsou Jpn a Ívar na
hřišt zapřisáhlými nepřáteli, čeká je společná emocionální cesta s dramatckými a vzrušujícími
důsledky, na jejímž konci je přátelství, které vytrvá – a nedaleká sopka se probudí ze svého spánku.
Film přijede uvést delegace ve složenít Bragi TÞór Hinriksson (režisér)ů, Lúkas Emil Johansen
(dětský herec)ů, Anna Vigdís Gísladótr (producentka)
JINAM - Středa 30. 5. ve 20:10
(Kanada, 2017, 98 min) Režie: Samuel Mateau
Mezinárodní premiéra
Odzbrojující příběh hlavního hrdiny začíná momentem, kdy se rozhodne utéci z domova z bohatého
předměst Quebec City, aby zachránil svého nejlepšího kamaráda Samu. Oba patnáctlet chlapci se
schovávají před policií a dospělými vůbec. Jejich přátelství však podstoupí těžkou zkoušku, když
narazí na skupinu sirotků, kteří obývají jeskyni v chudinské čtvrt města. Jejich cesta z dospívání do
dospělost, první prožívání lásky a nabyté svobody i zkouška jejich odolnost nebude procházka
růžovou zahradou.
MATTI A SAMIt LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY Pátek 25. 5. v 8:10
(Německo/Finsko, 2018, 94 min) Režie: Stefan Westerwelle
Mezinárodní premiéra
Matti sní o rodinné dovolené v otcově rodném Finsku. S cílem dosáhnout svého si vymyslí
obrovitánskou lež. Po příjezdu do vysněné země se Matti společně s mladším bratrem Samim a
oběma rodiči ocitá uprostřed fnské pustny – bez auta, peněz a možnost někde složit hlavu.
Zachránit jej může pouze zázrak – anebo strýc Jussi, který se celý život snaží porovnávat s Mattiho
otcem. Letní snímek, jehož neobyčejnost stojí na jedné nádherné slovní hříčce. A to teda není žádná
lež.

VÝPRAVA K JEZERU - Pátek 1. 6. v 15:20
(Turecko, 2017, 70 min) Režie: Bekir Bülbül
Mezinárodní premiéra
V horkém letním dni si tři dět žijící v chudé anatolské vesnici chtějí zaplavat v kašně. Ta je pro ně
ale příliš malá. A tak se dět rozhodnou jet na kole až k velkému jezeru, které je vidět z vesnice.
Cesta tam a zpět však vůbec nebude jednoduchá.
LOVCI ČARODĚJNIC - Úterý 29. 5. v 10:30
(Srbsko, Makedonie, 2018, 86 min) Režie: Raško Miljković
Evropská premiéra
Desetletý Jovan trpí dětskou mozkovou obrnou. Jeho diagnpza formuje jeho každodenní život a
chlapec má za to, že díky ní je pro ostatní neviditelný – zejména pro své rodiče a spolužáky. Často
tak uniká do světa fantazie, kde je tm, kým chce, a má nadpřirozené schopnost, které by chtěl mít
každý. Jovanovu (ne)obyčejnou existenci však náhle naruší nová spolužačka Milica. Odvážná a
odhodlaná dívka postupně boří zeď, kterou kolem sebe Jovan postavil, a nakonec jej pozve ke
skutečnému životnímu dobrodružství – osvobodit svého otce od jeho nové manželky – dívčiny
nevlastní matky – kterou Milica považuje za čarodějnici. Výprava zavede Jovana do reality, kterou si
nikdy neuměl ani představit. Aby se stal opravdovým hrdinou, musí ale nejdříve přijmout sám sebe
takového, jaký je.
Film přijede uvést delegace ve složenít Raško Miljković (režisér) a Jovana Karaulic (producentka).
BACKSTAGE - Středa 30. 5. v 18:00
(Slovensko/Česká republika, 2018, 90 min.), Režie: Andrea Sedláčková
Distribuční předpremiéra
Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky – mají
hlavně sami sebe navzájem a žijí romantcky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci.
Ve svém malém městě skoro na konci světa dali dohromady taneční skupinu. Streetdance jim všem
přináší přátelství, volnost a taky sny. Všichni sní o tom, že jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale
i slavní a bohat. A dveře velkého světa i nablýskaného showbusinessu se jednoho dne opravdu
pootevřou. Během tanečního batlu jim totž uznávaný producent nabídne účast na castngu pro
velkou televizní taneční soutěž. Zákulisí takové show má ale tvrdé zákony, pro charakter každého
z nich i pro přátelství bude sláva znamenat velkou zkoušku. Tu nejtěžší pak bude muset podstoupit
láska ústřední dvojice. Zatm šlo o vztah bez kompromisů, do jejich citů ale vstoupí nové a nečekané
postavy.
Film přijede uvést delegace ve složenít Andrea Sedláčková (režisérka)ů, Ivana Chýlková (herečka)ů,
Ben Cristovao (herec)ů, Jan Maxián (herec)ů, Filip Jankovič (herec)ů, Ondrej Hraška (herec)ů, Igor
Rattaj (herec)ů, Lukáš Moudrý (zvukař)ů, Silvia Panáková (producentka)ů, Erik Panák (producent)ů,
Vojtěch Frič (producent)ů, Martn Palán (producent)ů, Laura Gruberová (zástupce Bontonflmu)ů,
Lukáš Vedral (zástupce Bontonflmu)
NINA - Pátek 25. 5. v 20:00
(Slovensko/Česká republika, 2017, 82 min.) Režie: Juraj Lehotský
Distribuční předpremiéra, Zahajovací flm
Nině je dvanáct let. Rodiče se rozvádějí a její život se jí hrout před očima. Máma s tátou říkají, že se
snaží pro Ninu dělat jen to nejlepší, ale ve skutečnost se chovají, jako by jim byla úplně jedno. Nina
jim nerozumí a cít se opuštěná a podvedena. Zdá se, že jí na světě nezbylo nic, čemu by mohla

věřit. Až na její jedinou životní jistotu – závodní plavání. To jí přináší klid, podporu a vše, co doma
postrádá. Její účast na závodě je však ohrožena, a tak Nina učiní radikální krok.
Film přijede uvést delegace ve složenít Bibiana Nováková (dětská herečka)ů, Juraj Lehotský
(režisér)ů, Jiří Konečný (producent)ů, Katarina Tomková (producent)ů, Aleš Březina (autor hudby)ů,
Radoslav Dubravský (střihač)ů, Jan Gogola (dramaturg)
JÁů, SIMON - Sobota 26. 5. ve 21:30
(USA, 2018, 110 min.) Režie: Greg Berlant
Distribuční předpremiéra
Každý si zaslouží zažít velkou lásku, ale pro sedmnáctletého Simona Spiera je to trochu
komplikovanější: ještě své rodině a přátelům neřekl, že je gay, a také nezná skutečnou identtu
anonymního spolužáka, na kterého narazil online. Řešení obou otázek se ukáže jako legrační, děsivé
a schopné změnit život.
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE Úterý 29. 5. v 8:20
(Dánsko, 2017, 80 min) Režie: Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick
Distribuční předpremiéra
Život v městečku Solby je tchý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastan najdou v přístavu vzkaz
v láhvi. Ten pochází od zmizelého starosty města, který píše, že se nachází na tajemném ostrově a
učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit starostu a přivézt
ho nazpět. V průběhu cesty ale odhalí něco, co obyvatelům města přinese v budoucnu mnoho
radost – obrovskou hrušku.

SEZNAM SOUTĚŽÍ CELOVEČERNÍCH FILMŮ
Mezinárodní soutěž flmm pro dět
Los Bando, dir. Christan Lo, NOR, 2018, česká premiéra
Čingischánovy dět, dir. Zolbayar Dorj, MON, 2017, česká premiéra
Pipsi, dir. Rohan Deshpande, IND, 2017, evropská premiéra
Rosie & Moussa, dir. Dorothée Van Den Berghe, BEL, 2018, česká premiéra
Supa Modo, dir. Likarion Wainaina, KEN/GER, 2018, česká premiéra
Falkoni, dir. Bragi Þpr Hinriksson, ICE, 2018, mezinárodní premiéra
Přání k mání, dir. Vít Karas, CZE, 2017
Lovci čarodějnic, dir. Rasko Miljkovic, SRB/MK, 2018, evropská premiéra

Mezinárodní soutěž flmm pro mládež
Backstage, dir. Andrea Sedláčková, SVK/CZE, 2018, česká premiéra
Ječná pole za horami, dir. Tian Tsering, GBR, 2017, česká premiéra
Na mou duši, dir. Luc Picard, CAN, 2017, česká premiéra
Čtyřicet plešatých, dir. Sadegh Sadegh Daghighi, IRN, 2017, evropská premiéra
Mmj fotbalový svět, dir. Carlos Morelli, URU/ARG/BRA, 2017, česká premiéra
Boj s obry, dir. Anders Walter, USA/GBR/BEL, 2017, česká premiéra
Rock My Heart, dir. Hanno Olderdissen, GER, 2017, česká premiéra
Cesta divočinou, dir. Alex Smith, Andrew J. Smith, USA, 2017, česká premiéra

Mezinárodní soutěž evropských celovečerních debutm
Ava, dir. Léa Mysius, FRA, 2017
Candice za zrcadlem, dir. Aoife McArdle, IRL, 2017
Tenkrát v zemi indiánm, dir. Ilker Cątak, GER, 2017
Jehelníček, Deborah Haywood, GBR, 2017, česká premiéra
Nevinná srdce, dir. Roberto De Paolis, ITA, 2017, česká premiéra
Dět léta, dir. Gudrún Ragnarsdpttir, ICE/NOR, 2017, česká premiéra
Hurikán, dir. Annika Berg, DNK, 2017, česká premiéra
Nejlepší ze všech světm, dir. Adrian Goiginger, AUT, 2017
My, dir. René Eller, NDL/BEL, 2018, česká premiéra
Dívčí snění, dir. Sakaris Stora, Faroe Islands/DNK, 2017, česká premiéra

Mezinárodní soutěž evropských dokumentm pro dět a mládež
Dět online, dir. Kateřina Hager, CZE, 2017
Revoluční koníček, dir. Selma Vilhunen, FIN, 2017
Kinders, dir. Arash T. Riahi, Arman T. Riahi, AUT, 2016
Planeta Česko, dir. Marián Polák, CZE, 2017
Vzdálený psí štěkot, dir. Simon Lereng Wilmont, DNK/SWE/FIN, 2017
Dívka od jezera Änzi, dir. Alice Schmid, SUI, 2016, česká premiéra
Marcus a Martnus, dir. Daniel Fahre, NOR, 2017, česká premiéra

ANDREA MORRICONE (10. 10. 1964, Řím, Itálie)
Jeden z největších současných italských skladatelů a dirigentů. Syn známého a fenomenálního
skladatele Ennia Morriconeho. Už ve věku čtrnáct let se Andrea rozhodl následovat v hudebních
krocích svého otce. Svá hudební studia začal na Konzervatoři Santa Cecilia v rodném Římě.
S odhodláním dále rozvíjet své hudební znalost a dovednost se Andrea rozhodl strávit další dva
roky v Národní akademii St. Cecilia v Římě, jedné z nejstarších a nejvíce uznávaných hudebních
insttucí na světě. V roce 1998 zde získal magisterský ttul pod vedením Franco Donatoniho a Azia
Corghiho. Andrea studoval i pod hudebními hvězdami Ada Gentle, Irma Ravinale a Ivan
Fedele. Každá z těchto mimořádných osobnost hrála roli při formování hudebního života mladého
skladatele a dirigenta.
Andrea Morricone složil flmovou hudbu pro americké flmy Capturing the Friedmans a Liberty
Heights . Spolupracoval se svým otcem na scénáři Cinema Paradiso, za který v roce 1991 získal cenu
BAFTA. Jeho hudba však doprovází celou řadu dalších italských flmů. Andrea dnes spolupracuje
s talentovanými umělci, hudebníky, zpěváky a maestry po celém světě.
Oslnivý talent, pronikavý lesk a neustávající inovace jsou charakteristckými rysy jeho hudby
a hudební historie. Jeho díla, podobně jako díla jeho otce, od klasického komponování až po flmy
a televizi, byly řádně uznány po celém světě některými z nejprestžnějších organizací hudebního
průmyslu.
Ve Zlíně v rámci 58. Zlín Film Festvalu uvede svým koncertem český flm 72 Hours in Bangkok
režiséra a producenta Lubomíra Haltmara. Koncert a projekce flmu se uskuteční v pondělí
28. května od 19.00 hodin.

YOUNG STARS 58. ZLÍN FILM FESTIVALU
Art Parkinson
*2001, Irsko
Hlavní představitel mladého Toma šestnáctletý Art Parkinson z flmu Zoo je známý především
z dnes již kultovního seriálu Hra o trůny, kde si zahrál Ricka Starka. Svůj hlas propůjčil nebojácnému
Kubovi v animovaném celovečerním flmu Kubo a kouzelný meč (Kubo and the Two Strings), za nějž
získal v roce 2016 nominaci na cenu Annie Awards. Po boku slavných herců Luke Evanse a Dwayna
Johnsona si zahrál i ve fantasy flmu Drákula: Neznámá legenda (Dracula Untold) a katastrofckém
San Andreas. V roli bratra hlavní hrdinky se objevil i ve flmu Boj s obry (I Kill Giants), který bude
letos soutěži o Zlatý střevíček o nejlepší flm pro mládež. Festval promítne i sportovní flm Porazit
Socrata (Shootng for Socrates), příběh se Severního Irska na pozadí mistrovství světa ve fotbale
v roce 1986.
Zoo (Zooů, IRL/GBRů, 2017)ů, Colin McIvor
htps://www.imdb.com/ttle/t3688342/
Film byl natočen v irsko-britské koprodukci a vznikl na základě skutečného příběhu o partě dět,
které za pomoci místní podivínky zachraňují slůně Bustera z místní zoo během německých náletů
nad Belfastem v roce 1941.
Josh Wiggins
*1998, USA
Hlavní představitel dospívajícího Davida z flmu Cesta divočinou a rodák z amerického Texasu má již
několik hereckých zkušenost za sebou. V roce 2004 debutoval po boku Aarona Paula a Juliete
Lewis v dramatu Hellion režiséra Kata Chandlera. Od té chvíle dostává v dalších flmech hlavní role a
setkává se např. Thomasem Haden Churchem ve flmu Hrdina Max (Max), Joshem Duhamelem
v Lost in the Sun či Billem Paxtonem ve snímku Útěk za snem (Mean Dreams). Vedle dobrodružné
Cesty divočinou promítne Zlín Film Festval jeho další nový flm Nová Šance (The Bachelors)
s J.K.Simmonsem v hlavní roli.
Cesta divočinou (Walking Outů, USAů, 2017)ů, Alex Smithů, Andrew J. Smith
htps://www.imdb.com/ttle/t5420886/
Teenager David přijede z velkoměsta do Montany, aby se setkal s odcizeným otcem. Vydají se spolu
na lov do zasněžených hor a jejich vztah projde velkou zkouškou, když oběma půjde v tomto
dobrodružství o život. V srdci divočiny dojde ke střetu s medvědem grizzly a typický městský kluk
tak zažívá zkoušku dospělost.

Pořadatel Zlín Film Festvaluů, společnost FILMFESTů, s.r.o.ů, děkuje partnermm a podporovatelmmů,
bez nichž by realizace 58. ročníku zlínské přehlídky nebyla myslitelná. Jsou jimit
Spolupořadatel: statutární město Zlín
Generální partner: Kovárna VIVA a.s.
Generální mediální partner: Česká televize
Finanční podporovatelé: Ministerstvo kultury; Zlínský kraj; Creatve Europe - MEDIA
Státní fond kinematografe; Město Otrokovice
Hlavní partneři: ENAPO OBCHODNÍ a.s.; ŠKODA AUTO a.s.; KOMA MODULAR s.r.o.; Zlaté jablko,
a.s.; GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.
Hlavní mediální partneři: Český rozhlas; VLTAVA LABE MEDIA a.s. (DENÍK)
Významní partneři: Univerzita Tomáše Bat ve Zlíně; PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o.; Monet+,a.s.;
ABB s.r.o.; Navláčil stavební frma, s.r.o.; DISK Systems, s.r.o.; EUROVIA CS, a.s.; ROBE Lightng s. r.
o.; PRIA SYSTEM s.r.o.; IS Produkce s.r.o.; IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.; DHL Express (Czech
Republic) s.r.o.; Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Partneři: PRATO, spol. s.r.o.; Lesy České republiky, s.p.; VIVA CV s.r.o.; greiner packaging slušovice
s.r.o.; Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism; REALISTIC, a.s.; ROBOTERM spol. s r.o.;
SPUR a.s.; TAJMAC-ZPS, a.s.; SARANTIS Czech Republic s.r.o (Astrid); Nestlé Česko s.r.o.; VITAR,
s.r.o.; Contnental Barum s.r.o.; PROFIMED s.r.o.; Meopta – optka, s.r.o.; Baťa, a.s.; TOPNATUR
s.r.o.; Fatra, a.s.; AXIOM TECH s.r.o.; NAVI CZ, s.r.o.; České dráhy, a.s.; Český národní podnik s.r.o.
(Manufaktura)
Mediální partneřit Total Film; Respekt; aktualne.cz; Studenta.cz; Sluníčko; Mateřídouška; ABC;
ČSFD; Červený koberec, A2
Regionální mediální partneřit Rádio Kiss; Dobrý den s Kurýrem; Zlín.cz; jsemzezlina.cz; city.cz;
vychytane.cz; Štamgast a gurmán

