
TISKOVÁ ZPRÁVA
28. 5. 2018

ÚTERÝ NA FESTIVALU ODHALÍ HVĚZDY PRO IVANU ANDRLOVOU A MAROŠE
KRAMÁRA 

Zlín – Benefiní den je úterním tématem Zlín Film Festiall. V programl připraieném s Nadainím
fondem  Kapka  naděje  bldol  odhaleny  hiězdy  na  chodníkl  sláiy  hercům  Iianě  Andrloié  a
Maroši Kramároii, ieier na náměst iystolpí sloienská kapela No Name. 20. roiník konference
Dítě i krizi s sebol přiieze koncert Bena Cristoiaa. A flmoié melodie i pořadl „Zazpíiej mi flmm
zahraje i Kongresoiém centrl Ondřej Gregor Brzobohatý.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PÁTÉHO DNE:
Chodník sláiy, parkoviště před Velkým kinem, v 16:00 hodin
- Odhalení hvězd dětských flmových herců: Maroš Kramár, Ivana Andrlová.
Peiení s UNICEF, OZC Zlaté jablko, ve 14:00 hodin
- Pravidelná charitatvní akce. Známé osobnost upečou sladké či slané dobroty a kolemjdoucí si je
mohou koupit za libovolný příspěvek vhozený do kasičky. Výtěžek je věnován na podporu programu
UNICEF na pomoc dětem.
No Name, Náměst Míru, v 18:00 hodin
- Koncert populární slovenské kapely pro Nadační fond Kapka naděje
Zazpíiej mi flm, Kongresové centrum, ve 20:00 hodin
- Mimořádný večer věnovaný slavným melodiím z flmů a seriálů pro dět a mládež. Kapela pod
vedením Zdeňka Krále zahraje to nejlepší z tvorby Karla Svobody, Petra Hapky, Jaroslava Uhlíře,
Petra  Skoumala  či  Zdeňka  Lišky.  Speciálním hostem koncertní  talk-show je  skladatel,  klavírista,
zpěvák a herec Ondřej Gregor Brzobohatý. 

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Loici iarodějnic (Srbsko, Makedonie, 2018, režie: Raško Miljković), Golden Apple Cinema 1, v 10:30
hodin - Eiropská premiéra. Desetletý Jovan trpí dětskou mozkovou obrnou. Jeho diagnóza formuje
jeho každodenní život a chlapec má za to, že díky ní je pro ostatní neviditelný – zejména pro své
rodiče a spolužáky. Více na: https://www.zlinfest.cz/flm-detailiid88869 
Film přijede liést delegace ie složení: Raško Miljkoiić (režisér) a Joiana Karallic (prodlcentka).
Neliěřitelný  příběh  o  obroiské  hrlšce  (Dánsko,  2017,  80  min,  režie:  Jørgen  Lerdam,  Philip
Einstein  Lipski,  Amalie  Næsby  Fick),  Golden  Apple  Cinema  2,  v 8:20  hodin  -  Distribliní
předpremiéra. Život v městečku Solby je tchý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastan najdou
v přístavu vzkaz v láhvi od zmizelého starosty města… Více na: https://www.zlinfest.cz/flm-detaili
id89383 
Slpa Modo (Keňa, Německo, 2018, režie: Likarion Wainaina), Golden Apple Cinema 3, v 15:10 
hodin - Upřímný a inspiratvní příběh o síle mladých lidí, kteří stojí tváří v tvář nepřízni osudu. Více 
na: https://www.zlinfest.cz/flm-detailiid89319 
Čtyřicet plešatých (Írán, 2017, režie: Sadegh Sadegh Daghighi), Golden Apple Cinema 3, v 17:20 
hodin - Příběh se odehrává v malé vesnici na úpat zalesněných hor v severním Íránu a sleduje 
dojemný příběh rodiny dospívajícího Asghara, který se společně se svou sestrou Rojou a babičkou 
stará o nemocného otce. Více na: https://www.zlinfest.cz/flm-detailiid88791 
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Jeiná pole za horami (Velká Británie, 2017, režie: Tian Tsering), Golden Apple Cinema 2, v 19:40 
hodin - Pohled dospívající dívky na to, kolik stojí svoboda a kdo za ni plat. Více na: 
https://www.zlinfest.cz/flm-detailiid88976 

Sekce Filmy mého dětstií:
S tebol mě baií siět, Golden Apple Cinema 5, v 15:30 hodin
Rozmarné léto, Golden Apple Cinema 6, v 16:30 hodin
Práie, Golden Apple Cinema 2, 17:10 hodin

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Špindl, ve 21:30 hodin - Když na hory, tak do Špindlu. Více na: https://www.zlinfest.cz/program-
detailiid89627   

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Maloiání na chodníkl, chodník před Velkým kinem, v 16:30 hodin
- Nejstarší doprovodná akce zlínského festvalu. V dětském věku malovali již prarodiče současných 
dět! 
Dítě i krizi, IH Moskva, ve 12:30
- Zahájení jubilejního XX. ročník semináře, tentokrát s podttulem  Společně pro radostné dětství…“
Ben Cristoiao, Koncertní zóna ENAPO, v 19:30 hodin
- Koncert je spojen s premiérou flmu Na hory (režie Braňo Holiček), který je součást projektu 
Seznam se bezpečně. Akce se koná pod zášttou semináře Dítě v krizi.
Natálie Schmidtoiá - Vzpomínky a sny, Vernisáž iýstaiy, 14|15 Baťův insttut, v 17:00 hodin
- Obrazy autorky na pomezí naivního umění a art brut se vyznačují zvláštní citlivost pro barevné 
kompozice a schopnost vyjádřit radostnou poetku námětu prostou stylizací předmětů a postav. 
Výstava trvá až do 9. září. 
Kolzelný siět optky, 85 let MEOPTA 1933-2018, Festvalový zámek, od 10:00 do 18:00 hodin
- Výstava se navrací k historii a kořenům české optcké výroby, hravou a názornou formou prolíná re-
álné produkty s optckými a fyzikálními jevy. Laserové bludiště, obří krasohled, neonová show… Vý-
stava trvá do 3. června.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festial Café, Náměst Míru, v 15:00 hodin
- Ojedinělé posezení ve festvalové kavárně, v níž probíhají talk-show Vladimíra Kroce. V úterý jsou 
jeho hosty herci Iiana Andrloiá a Maroš Kramár. 
Hiězdné  jablko,  OZC  Zlaté  jablko,  v 16:00  hodin  -  Příležitost  k setkání  a  rozhovoru  s hvězdami
festvalu.
Altogramiáda, OZC Zlaté jablko, v 16:15 hodin
Čeriený koberec, Kongresové centrum, v 17:00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan Čenský
přivítají české i zahraniční hosty festvalu a delegace k vybraným flmům.

TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Diiadelní zóna Pegas Nonwoiens v parku Komenského, program probíhá od 15:00 do 23:30 hodin
- Retro zóna – novinka letošního programu, RETRO kavárna v altánu, historický fotoateliér, flmové
přednášky, … 
- Biograf – Přednáška Free Cinema na téma Zilk ie flml, v 19:30 hodin, němé flmy ze začátku 20.
stolet s klavírním doprovodem, ve 20:30 hodin
- Veierní kabaret: Vonica 80 Zlín, Malá stage, ve 21:30 hodin
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- Mach a Šebestoiá, ZUŠ Zlín, Velká stage, v 16:10 a 17:35 hodin
- Maryša – představení divadelního souboru ZUŠ Uherské Hradiště, Velká stage, v 19:00 hodin
Festialoiá lliika – stánky jsou otevřeny od 10:00 do 22:00 hodin. Taniení i llicích: od 18:00 do
21:00 se tančí country tance.
Festialoiý  zámek –  Filmové  workshopy  s tématy  Free  cinema  (animace  a  pixilace),  HAUTU
s youtuberem Adamem Lyskem alias Vidrailem (how to make a flm), Národní flmový archiv (dílna
flipbooku s projekcí), Sály flmových workshopů, od 14:00 do 19:00 hodin.
Koncertní zóna ENAPO – Festvalový party stan je otevřen od 16:00 do 02:00 hodin. V úterý mj. DJ
Lowa.
Náměst Mírl – Vesnička tvůrčích dílniček je k dispozici od 10:00 do 19:00 hodin. 
Zámecká zóna – Nadainí zóna zahrnuje stánky Educo – středisko rané péče, Nadace Tomáše Bat,
Černí koně a Český výbor pro UNICEF, v parku Svobody od 10:00 do 19:00 hodin. Velká opiií dílna
Petra Nikla – workshopy, 3. poschodí zámku u výstavy Opic Petra Nikla. Dům a stage České teleiize
od 10:00 do 19:00 hodin.  Hraié podzámií – relaxačně-sportovní zóna od 10:00 do 19:00 hodin.
Festialoié  Science Café –  přednáška na  téma Éčka  v  potravinách -  Jsou  opravdu všechna  tak
špatnái v 17:00 hodin.
U13 Uniierzitní centrlm – Virtuální realita: horská dráha, chůze po lávce ve 160metrové výšce,
trenažér sportovního automobilu…, Náměst T. G. Masaryka, od 9:00 do 17:00 hodin. 

ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – FILM INDUSTRY:
Výioj aldioiizlálního díla / Od záměrl prodlcenta po realizainí scénář na iýrobl distribliního 
flml nebo teleiizního pořadl, Kongresové centrum, Malý sál, od 13:00 do 14:30 hodin - Panelová 
diskuze za účast scénáristů, dramaturgů a producentů na téma Vývoj AVD a jeho realizační etapy.
Kllatý stůl k animaci, Kongresové centrum, Malý sál, od 15:00 do 18:00 hodin - První pravidelný 
brainstorming producentů flmů dlouhometrážních, animovaných a především určených dětskému 
divákovi pořádaný Asociací animovaného flmu – ASAF.

Více na www.zlinfest.cz

Kontakt pro média

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