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ČTVRTEČNÍ ZLÍN FILM FESTIVAL NABÍDNE PROJEKCE V KINEMATOVLAKU, 

KONCERTY NA NÁMĚSTÍ I FILMOVOU BURZU 

Zlín – Do festivalového Zlína ve čtvrtek po pouti po 12 českých městech přijíždí Kinematovlak. O 

zábavu se postará také Den s Českým rozhlasem, který přinese večerní koncerty Terezy Maškové a 

Michala Hrůzy na náměstí Míru i program do dalších festivalových zón. Pro odborníky je v rámci 

Zlín Industry Days připravena Filmová burza, Filmová analýza a networking. O svých cestách budou 

besedovat „vozmen“ Jiří Čeloud a fotograf Václav Šilha.  

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI SEDMÉHO DNE: 
 
Den s Českým rozhlasem, různé festivalové lokace 
Večerní koncerty na náměstí Míru:  
Tereza Mašková, 18.30 hodin - koncert nové hvězdy českého populárního nebe 
Michal Hrůza s kapelou, 20.30 hodin - koncert výrazné osobnosti české hudební scény, zpěváka, 
skladatele a textaře s jeho Kapelou Hrůzy 
Jak (ne)dělat rádio, park Komenského, malá stage 15.40 a 17.15 hodin - divadelní představení Rádia 
Junior 
Dílna malého novináře, 14|15 Baťův institut, 15. budova, 9.00-11.00 hodin – workshop hravou 
formou představuje základní principy práce rozhlasového reportéra 
 
Vlak plný úsměvů, vlakové nádraží Zlín-střed, 10.20 hodin 
- přiváží děti z dětských domovů z celé České republiky, aby ve Zlíně prožily krásný festivalový den 
Křest mláděte hyeny, ZOO Zlín-Lešná, 12.00 hodin 
- kmotrem bude festivalový moderátor Jan Onder, účastnit se budou Dana Morávková, Roman 
Vojtek, Miroslav Adámek, Martin Hrdinka 
Kinematovlak, vlakové nádraží Zlín-střed, 9.00-15.30 hodin 
- kino na kolejích bude mít projekce po 30 minutách, dopoledne pro školky a školy, odpoledne pro 
veřejnost 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
Nezapomenutelné léto s Tess (režie: Steven Wouterlood, Nizozemsko, Německo, 2019, 82 min.), 
Golden Apple Cinema 2, 10:50 hodin - Týden dovolené na pláži s celou rodinou! Pro teenagera Sama 
je to však týden přemítání o životě, smrti a okouzlující Tess. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=10976 
Vše zapomenuto, vše odpuštěno (režie: Mark Monheim, Max Eipp, Německo, 2018, 89 min.), Golden 
Apple Cinema 3, 20:15 hodin - Brutální koktejl žárlivosti, nešťastné lásky, alkoholu, prášků, kokainu a 
rychlé hudby si bere svou daň – Isy ztrácí vědomí. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12916 Projekci uvede delegace tvůrců filmu. 
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Medúza (režie: James Gardner, Velká Británie, 2018, 101 min.), Golden Apple Cinema 6, 19:30 hodin 
- Život si se Sarah Taylorovou pěkně zahrává. Ve škole musí čelit šikaně, v zábavní parku, kde pracuje, 
zase arogantnímu šéfovi. A k tomu všemu se ještě musí starat o mladšího bratra, sestru a 
maniodepresivní matku. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12942 Projekci uvede 
delegace tvůrců filmu. 
Tajemství Sovího lesa (režie: Anu Aun, Estonsko, 2018, 90 min.), Golden Apple Cinema 4, 16:00 hodin 
- Vánoční svátky desetileté dívky jménem Eia naberou nečekaný rozměr, když se holčička ocitne na 
odlehlé farmě, kde široko daleko nic není. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12948 
 
Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ: 
Jiří Čeloud: Zlom vaz! – beseda, vozmen Jiří Čeloud a choďáci Martin Matěj a Pavel Přichystal a jejich 
dobrodružství pod krutým sluncem Afriky - pět týdnů v sedle kola na ruční pohon, boj se zimou, 
časem a vlastními silami, Vzdělávací komplex UTB – U18, v 18.00 hodin 
Václav Šilha: Huaorani – dobytí amazonského ráje – přednáška s fotografiemi a filmovými ukázkami.  
Kmen Huaorani (v překladu „lidské bytosti“) žije v amazonském deštném pralese v Ekvádoru a až do 
roku 1956 neměli žádný kontakt s okolním světem. Park Komenského, Šapitó, 20.20 hodin 
Dobrodružství v Amazonii, film, Golden Apple Cinema 5, 9:00 hodin 
Boy, film, Golden Apple Cinema 6, 17:00 hodin 
Enkláva, film, Golden Apple Cinema 4, 18:15 hodin 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Trabantem tam a zase zpátky, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin - Velká cesta kolem světa končí! 
Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13535 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Sdílená imaginace - 16. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže. Originálně instalovaná 
výstava pořádaná NIPOS - ARTAMA přináší to nejzajímavější z výtvarného oboru na území celé ČR.  
Vzdělávací komplex UTB - U18, FMK galerie G18, 8.00-18.00 hodin. Výstava potrvá do 7. 6. 
Paywall: obchod s vědou - dokumentární film a panelová diskuze s odborníky o potřebě otevřeného 
přístupu k vědě a výzkumu. Univerzitní centrum U13, Knihovna UTB, 17.15-19.00 hodin 
 
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI: 
Festival Café, náměstí Míru, 15.00 hodin - Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, v níž probíhají 
talk-show Vladimíra Kroce. Ve čtvrtek jsou jeho hosty dokumentaristka Tereza Kopáčová a cestovatel 
Dan Přibáň. 
Hvězdné jablko a Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16.00 hodin - Příležitost k setkání a rozhovoru 
s hvězdami festivalu: Dan Přibáň. 
Červený koberec, Kongresové centrum - nádvoří, 17.00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan 
Čenský přivítají členy letošních festivalových porot, Kristýnu Frejovou, Kláru Pollertovou-Trojanovou a 
delegace k filmům: Goran Radovanović a Anica Dobra (k filmu Enkláva), James Gardner a Simon Lord 
(k filmu Medúza), Dimitri Linder (k filmu Za šťastný život), Safdar Ahman a Rajat Agrawal (k filmu 
Chippa), Irina Zhuravleva (k filmu Medvědi z Kamčatky). 
 
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 
Divadelní zóna PFNonwovens: 
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- Dobrodruhem za jeden den - netradičním způsobem zjistíte, co všechno vás může potkat na cestě 
za dobrodružstvím, 14.00-20.00 hodin 
- Po stopách Hanzelky a Zikmunda – zábavná i vzdělávací stezka po stopách legendárních cestovatelů 
s možností věcných výher, 15.00-20.00 hodin 
- Sociální světy - Volné divadlo Zlín, velká stage, 19.00 hodin 
- Filmové piano s Haroldem Lloydem - filmy z éry němých grotesek, Šapitó, 18.20 hodin 
Festivalový zámek: Filmové workshopy – Free cinema (kreslená animace, pixilace, plošková animace, 
flipbook dílna), Studio Scala - průchozí dílna ploškové a loutkové animace, 15.00-18.00 hodin 
Zámecká zóna: Dům České televize, 10.00-19.00 hodin, Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou 
- setkání s tvůrci nového horolezeckého cestopisu + předpremiéra jednoho dílu, 16.00-17.00 
hodin, prezentace hokejového klubu PSG Berani Zlín, 10.00-19.00 hodin. Technologický park 
připravila Fakulta technologická UTB, která slaví 50. výročí: Tajemná laboratoř - račte vstoupit do 
světa vědy! Série experimentů z oblasti fyziky, chemie, analýzy potravin, kosmetiky nebo technologie 
polymerů pro malé i velké vědce. Science modul – YUMI – spřátelte se s roboty ABB a společně 
vytvořte unikátní pohled, 10.00-18.00 hodin 
Náměstí Míru: VIVA Zóna - zatímco malí tvoří originální VIVA náklaďák, velcí se mohou dozvědět, co 
o zlínské kovárně ještě neslyšeli. Kromě toho, že si děti svůj kreativní výtvor odnesou na památku, 
mají ještě navíc šanci každý den vyhrát. A tvůrce toho nejlepšího VIVA náklaďáku bude po skončení 
festivalu odměněn obří stavebnicí LEGO. 10.00-19.00 hodin 
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je 
Eliška Lajdová, Marco Čaňo & Cover Paradise a DJ Martin Hrdinka. 
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Salsa, 18.00-22.00 hodin 
Univerzitní centrum U13: Přijďte si vyzkoušet virtuální realitu, např. chůzi po lávce ve 160metrové 
výšce, 9.00-17.00 hodin. Nově projekce VR kina, např. film Nulté dny - Poodhalíte příběh Stuxnetu 
přímo zevnitř neviditelného světa počítačových virů a prožijete hrozbu globální kybernetické války. 
Vzdělávací komplex UTB – U18: Bezpečně pod střechou FHS na téma Bezpečně na Internetu: Jaký je 
rozdíl mezi běžnou a nebezpečnou komunikací? Jakým způsobem se pohybovat na sociálních sítích?, 
13.00-17.00 hodin 
 
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – ZLÍN INDUSTRY DAYS: 
Filmová analýza, Kongresové centrum, malý sál, 14.00-16.00 hodin - Blok prezentací spojený s diskuzí 
je zaměřen na analýzu českých filmů z programu festivalu. 
ANOMALIA one 2 one, Kongresové centrum, malý sál, 17.00-19.00 hodin - Networkingová platforma 
pro individuální setkání tvůrců se studii a producenty. 
Filmová burza, Kavárna Továrna, 18.00-22.00 hodin - networkingovou platformu, která slouží k 
navázání kontaktů mezi producenty, studenty a lidmi různých profesí organizuje ZLÍN FILM OFFICE ve 
spolupráci se ZFF. 
 
 
Více na www.zlinfest.cz a v mobilní aplikaci Zlinfest. 

Kontakt pro média 

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

http://www.zlinfest.cz/
mailto:martykanova@zlinfest.cz

