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NA FILMOVÉM FESTIVALU VYSTOUPÍ I MAJK SPIRIT 

 
Zlín – Hvězda česko - slovenské rapové scény Majk Spirit zavítá během 58. Zlín Film 
Festivalu do Zlína. V sobotu 26. května vystoupí na pódiu ve festivalové koncertní zóně. 
Vstupenky na jeho i další koncerty včetně mimořádného bonusu jsou v předprodeji ve 
festivalovém e - shopu.  
 

Příznivci charismatického dvoumetrového rappera a hip – hoppera Michala Dušičky alias 
Majka Spirita se první festivalovou mohou těšit na jeho koncert na velkém festivalovém 
pódiu pod širým nebem. Vystoupí zde od 19:30 hodin. Cena vstupenky je 199 Kč a i v tomto 
případě, stejně jako u ostatních koncertů, platí možnost zakoupit si vstupenky včetně 
speciálního dárku. „K nákupu libovolných 4 kusů vstupenek do koncertní zóny obdrží lidé 

poukaz na filmpas v hodnotě 429 Kč na celý nadcházející filmový festival, který opravňuje 

jeho držitele k návštěvě tří filmových představení denně včetně letního kina,“ uvádí výkonná 
ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová. 
  
Zlín Film Festival letos poprvé nabízí šanci i amatérským kapelám podílet se na doprovodném 
programu této zóny. Až do začátku dubna může veřejnost rozhodovat svými hlasy, které tři 
kapely se stanou účinkujícími na velkém pódiu před festivalovým publikem.  
   
PROGRAM KONCERTNÍ ZÓNY 25. 5. – 2. 6. 2018: 

Pátek 25. 5. - 19:00 - Wohnout  
Sobota 26.5. – 19:30 Majk Spirit 
Neděle 27. 5. - 19:30 - Jana Kirschner  
Pondělí 28. 5. - 19:30 - Finalista soutěže kapel   
Úterý 29. 5. - 19:30 - Ben Cristovao  
Středa 30. 5. - 19:30 - Finalista soutěže kapel   
Čtvrtek 31. 5. - 19:30 - Finalista soutěže kapel   
Pátek 1. 6. - 19:30 - Horkýže Slíže  
Sobota 2. 6. - 19:30 - Turbo  
 
 
Vstupenky na koncerty jsou k dostání v novém festivalovém e-shopu na shop.zlinfest.cz. 
 
 
 
 
 
 



 

Zlín Film Festival – Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež je nejstarší a v současnosti 
největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Jeho 58. ročník se uskuteční od 25. 
května do 2. června 2018. Hlavním tématem bude československý film pro děti a mládež u 
příležitosti 100 let české státnosti a 120 let československé kinematografie. Tato rozsáhlá 
kolekce bude doplněna rakouským filmovým okénkem, které připomene stejné výročí 
našeho souseda, se kterým jsme sdíleli řadu století v bývalé monarchii. Pořadatelem 
festivalu je společnost FILMFEST, s.r.o. 
 
Více na www.zlinfest.cz 
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