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VE STŘEDU FESTIVAL PREMIÉROVĚ UVEDE TANEČNÍ FILM BACKSTAGE 

Zlín – Šestý den festivll přinese premiérl flml Bvckstvge, který přijedol předstviit herci Iivnv
Chýlkoiá, Ben Christoivo, Jvn Mvxián či režisérkv Andrev Sedláčkoiá. Projekt Utlbering lpozorní
rodiče v pedvgogy nv možnost kvnálů nv Yoltlbe. Zástlpci festivll tvké zvsvdí trvdiční strom
do rozrůstvjící se festivloié vleje i Uniierzitním pvrkl.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠESTÉHO DNE:
Bvckstvge  –  distribuční  premiéra  fimu  režisérky  Andrey  Sediáčkové,  Goiden  Appie  Cinema  1,
v 18:00 hodin
- Dynamická iovestory piná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí koiem jejich iásky, navíc je
spojuje vášeň k tanci. Ve svém maiém městě skoro na konci světa daii dohromady taneční skupinu…
Více na: htps://www.ziinfest.cz/fim-detaii?id=929s 
Film přijede liést delegvce ie složení: Andrev Sedláčkoiá (režisérkv), Iivnv Chýlkoiá (herečkv),
Ben Cristoivo  (herec),  Jvn  Mvxián  (herec),  Filip  Jvnkoiič  (herec),  Ondrej  Hrvškv  (herec),  Igor
Rvttvj (herec),  Llkáš  Moldrý (zilkvř),  Siliiv  Pvnákoiá (prodlcentkv),  Erik  Pvnák (prodlcent),
Vojtěch  Frič  (prodlcent),  Mvrtn  Pvlán  (prodlcent),  Lvlrv  Grlberoiá  (zástlpce Bontonflml),
Llkáš Vedrvl (zástlpce Bontonflml)

Utlbering, 14|15 Baťův insttut, v 17:s0 hodin 
- Prezentace nejen pro rodiče o naučných kanáiech na youtube. Osvěta, co je utubering, na jakých
funguje principech, jaké nabízí možnost. Účast: Karei Kovář „KOVY“, Andrea Hurychová, Veronika
Ďuricová.

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Jinvm (Kanada, 2017, režie: Samuei Mateau), Goiden Appie Cinema 4, 20:10 hodin - Mezinárodní
premiérv. Odzbrojující příběh hiavního hrdiny začíná momentem, kdy se rozhodne utéci z domova z
bohatého  předměst Quebec  City,  aby  zachránii  svého  nejiepšího  kamaráda  Samu.  Více  na:
htps://www.ziinfest.cz/fim-detaii?id=885s 
Nelly v Simon: Výprviv zv Yetm (Kanada, 2017, režie: Nancy Fiorence Savard, Pierre Greco), 
Goiden Appie Cinema 2, v 15:00 hodin - Píše se rok 1956 a v Quebecu se nečekaně protnou osudy 
soukromé detektvky Neiiy Maioyevé a vědce z místní univerzity jménem Simon Picard. Více na: 
htps://www.ziinfest.cz/fim-detaii?id=875s 
Fvlkoni (Isiand, 2018, režie: Bragi TÞór Hinriksson), Goiden Appie Cinema s, v 17:20 hodin - Snímek 
sieduje osudy desetietého  óna a jeho spoiuhráčů při cestě na Vestmanské ostrovy, kde se mají 
zúčastnit každoročního ietního fotbaiového turnaje. Více na: htps://www.ziinfest.cz/fim-detaii?
id=9s21 
Cvndice zv zrcvdlem (Irsko, 2018, režie: Aoife McArdie), Goiden Appie Cinema 6, ve 21:s0 hodin - 
Sedmnáctietá Candice je sníiek a ty nejživější sny má při svých chronických záchvatech. Více na: 
htps://www.ziinfest.cz/fim-detaii?id=9s05  
Dět online (Česká repubiika, 2017, režie: Kateřina Hager), Goiden Appie Cinema 4, v 11:00 hodin - 
 ak veiká nebezpečí mohou číhat na dět na internetu? Snímek přináší tři příběhy: úskaií siávy 
taientovaného youtubera, zarytého fanouška počítačových her a dívčí obět sexuáiního agresora na 
sociáiní sít. Více na: htps://www.ziinfest.cz/fim-detaii?id=9159  

https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9159
https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9305
https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9321
https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9321
https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=8753
https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=8853
https://www.zlinfest.cz/film-detail?id=9293


Sekce Filmy mého dětstií:
Lišáci, Myšáci v Šibeničák, Goiden Appie Cinema 6, v 11:10 hodin
Pyšná princeznv, Maiá scéna, ve 14:00 hodin
Princ Bvjvjv, Goiden Appie Cinema 4, ve 15:20 hodin
Vynález zkázy, Goiden Appie Cinema, v 17:10 hodin

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Vrvždv i Orient expresl, ve 21:s0 hodin - To, co začíná jako iuxusní jízda viakem z Istanbuiu do 
Londýna, se rychie promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektvních příběhů, jaký 
byi kdy vyprávěn. Více na: htps://www.ziinfest.cz/program-detaii?id=9628    

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Sázení festivloiého stroml, Univerzitní park, v 11:00 hodin
- Tradiční sázení stromu do festvaiové aieje
Drlhý žiiot, Festvaiový zámek, od 10:00 do 18:00 hodin
- Portrétní fotografe pětadvacet osobnost od Iren Stehii budou orámovány doprovodnými texty, 
které nechají diváky nahiédnout hiouběji do jejich příběhů. Výstava trvá do 11. června.
Miroslviv Klpčíkoiá – Prostlpy, Optka Ziín – Zdeněk Mezírka, od 8:00 do 18:00
- Autorská výstava ziínské skiářské designérky. Výstava trvá do 18. srpna.
Filmoié melodie pro kvždý den, OZC Ziaté jabiko, v 18:s0 hodin
Spolekti, Koncertní zóna ENAPO, v 19:s0 hodin
-  eden ze tří výherců hiasování o nejiepší kapeiu, které se přihiásiiy do soutěže „Kapeia 58. ZLÍN 
FILM FESTIVALU“.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festivl Cvfé, Náměst Míru, v 15:00 a v 19:00 hodin
- Ojediněié posezení ve festvaiové kavárně, v níž probíhají taik-show Viadimíra Kroce. Ve středu je 
jeho hostem v 15:00 hodin režisérka fimu Backstage Andrev Sedláčkoiá. V 19:00 hodin přivítá 
deiegace k zahraničním fimům Los Bvndo, Home tevm a Rock My Hevrt.
Hiězdné  jvblko,  OZC  Ziaté  jabiko,  v 16:00  hodin  -  Příiežitost  k setkání  a  rozhovoru  s hvězdami
festvaiu.
Altogrvmiádv, OZC Ziaté jabiko, v 16:15 hodin
Čeriený koberec, Kongresové centrum, v 17:00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a  an Čenský
přivítají české i zahraniční hosty festvaiu a deiegace k vybraným fimům.

TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Diivdelní zónv Pegvs Nonwoiens v parku Komenského, program probíhá od 15:00 do 2s:s0 hodin
- Retro zónv – novinka ietošního programu, RETRO kavárna v aitánu, historický fotoateiiér, fimové
přednášky, … 
-  Biogrvf  –  Přednáškv  Free  Cinemv  nv  témv  Filmoiá  groteskv,  v 19:s0  hodin,  němé fimy  ze
začátku 20. stoiet s kiavírním doprovodem, ve 20:s0 hodin
- Večerní kvbvret:  azzubs - Ziínská extravagantní dixieiandová kapeia, Maiá stage, ve 21:s0 hodin
- VITAR show s Michvlem Nesivdbol, Veiká stage, v 16:00 hodin
- Mvrná lásky snvhv – divadeiní soubor ZUŠ Ziín, Veiká stage, v 19:00 hodin
Festivloiá lličkv – stánky jsou otevřeny od 10:00 do 22:00 hodin. Tvnčení i llicích: od 18:00 do
21:00 se tančí spoiečenské tance.

https://www.zlinfest.cz/program-detail?id=9628


Festivloiý zámek – Fiimové workshopy s tématy Free cinema (animace a pixiiace), HAUTU (how to
make a fim),  Národní  fimový archiv (díina fipbooku s projekcí),  Sáiy fimových workshopů, od
14:00 do 19:00 hodin.
Koncertní zónv ENAPO – Festvaiový party stan je otevřen od 16:00 do 02:00 hodin. Ve středu mj.
Backstage fim aaerparty a D  Fuusa.
Náměst Mírl – Vesnička tvůrčích díiniček je k dispozici od 10:00 do 19:00 hodin. 
Zámecká zónv – Nabídka zábavně-edukačního pásma a sportovních aktvit  pro dět a miádež je
k dispozici v parku Svobody od 10:00 do 19:00 hodin. Pvrk UTB – Centrlm bezpečnost: Dvacet tsíc
mii pod mořem - Co si vzít s sebou k vodě?  ak se chránit před siuncem? Kdy viézt do vody a kdy
raději zůstat na suchu? od 1s:00 do 19:00 hodin. Velká opičí dílnv Petrv Niklv – workshopy, s.
poschodí zámku u výstavy Opic Petra Nikia. Dům v stvge České teleiize od 10:00 do 19:00 hodin.
Hrvié podzámčí – reiaxačně-sportovní zóna od 10:00 do 19:00 hodin.  Festivloié Science Cvfé –
přednáška na téma Chemická komunikace v přírodě v 17:00 hodin.
U13 Uniierzitní centrlm – Virtuáiní reaiita: horská dráha, chůze po iávce ve 160metrové výšce,
trenažér sportovního automobiiu…, Náměst T. G. Masaryka, od 9:00 do 17:00 hodin. 

ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – FILM INDUSTRY:
Médiv dětem, médiv s dětmi III., Kongresové centrum, Maiý sái, od 10:00 do 15:00 hodin - Třet 
ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný tradičně Radou pro rozhiasové a teievizní
vysíiání, se tentokrát zaměří na vztah dět a rozhiasového vysíiání.  
Dlhoiá klličkv / Bvrcvmp, 14I15 Baťův insttut - 15. budova, od 1s:00 do 16:s0 hodin
Otevřená konference o fimovém marketngu a rozmanitém světě okoio něj, série prezentací a 
přednášek.
Prezentvce flml Úsměiy smltných mlžů, Kongresové centrum, Maiý sái, od 16:s0 do 17:00 hodin
- Prezentace připravovaného fimu režiséra Dana Svátka za účast herců a tvůrců spojená s projekcí 
ukázek z fimu.
Příběh flmoié v teleiizní školy i Seierním Irskl neboli efekt Her o trůny, Kongresové centrum, 
Maiý sái, od 18:00 do 20:s0 hodin - Bernard McCioskey, vedoucí odděiení vzděiávání na fimové a 
teievizní škoie Northern Ireiand Screen, představí názornou anaiýzu, která dokiádá úspěšnou 
vzděiávací strategii a nárůst fimové produkce v Severním Irsku a bude prezentovat kiíčové faktory, 
které tento stav umožniiy.

Více na www.ziinfest.cz

Kontvkt pro médiv

Ing. Kvteřinv Mvrtykánoiá
PR manager
tei.: +420 602 576 870
emaii: katerina.martykanova@ziinfest.cz
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