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ZLÍN FILM FESTIVAL ZAHAJUJE SVŮJ 59. ROČNÍK S TÉMATEM OBJEVUJ &
POZNÁVEJ
Zlín – Nový ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež začíná, do Zlína na devět dní
přinese zajímavé filmy, cestovatelské besedy, hvězdné hosty a spoustu zábavy. Zlín Film Festival již
tradičně zahrnuje nejen nepřebernou řadu filmových projekcí, ale také sportovní, divadelní,
hudební, vědecké a tvůrčí aktivity, které zaplaví celé centrum města s cílem zaujmout děti i
dospělé. Zahájení pro dětské publikum obstará světová premiéra českého snímku TvMiniUni:
Zloděj otázek, večerní projekce pro dospělé nabídne australský film Chlapec a pelikán. V koncertní
zóně vystoupí populární kapela Mandrage. Slavnostní večer doplní ohňostrojová show s hudebním
doprovodem.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PRVNÍHO DNE:
PRO MÉDIA:
Tisková konference k zahájení 59. ZFF, Kongresové centrum, 9.00 hodin
Slavnostní zahájení 59. ZFF pro děti, Kongresové centrum, 10.00 hodin
- Úvodní ceremoniál festivalu pro dětské diváky spojený s premiérou českého filmu TvMiniUni:
Zloděj otázek režiséra Jana Jirků. Snímek je také zařazen do Mezinárodní soutěže celovečerních filmů
pro děti.
Slavnostní zahájení 59. ZFF pro dospělé, Kongresové centrum, 20.00 hodin
- Úvodní ceremoniál pro dospělé spojený s projekcí soutěžního filmu Chlapec a pelikán australského
režiséra Shawna Seeta.
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Medvědi z Kamčatky (režie: Irina Zhuravleva, Vladislav Grishin, Rusko, 2018, 55 min.), Golden Apple
Cinema 2, 13.00 hodin - Federální rezervace Jižní Kamčatky je často nazývána rájem medvědů.
Produkční tým filmu strávil sedm měsíců pozorováním a natáčením každodenního života mláďat
novorozených medvědů. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=11904
Čarodějka (režie: Kasper Munk, Dánsko, 2018, 100 min.), Golden Apple Cinema 3, 15.30 hodin Dvanáctiletou Claru poškrábe tajemná černá kočka a dívka brzy na to objeví, že má zvláštní
schopnosti – nejenže dokáže s kočkou komunikovat, ale také patří do rodiny čarodějek se silným
napojením na přírodu a zvířata. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13317
Život po životě (režie: Willem Bosch, Nizozemsko, 2018, 93 min.), Golden Apple Cinema 2, 17.20
hodin - Čtrnáctiletá Sam je velmi chytrá a na svůj věk vyspělá. Dobře se učí, chová a všude chodí včas.
A k tomu se ještě stará o své mladší bratry. Po smrti matky Very to byla právě Sam, která vzala péči o
rodinu do svých rukou, aby pomohla otci. Na cestě do školy se však stane obětí nehody… Více na
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=10567

Létat jako motýl (režie: Carmel Winters, Irsko, 2018, 101 min.), Golden Apple Cinema 6, 19.30 hodin Patnáctiletá Frances ztratila matku v zápase, kvůli kterému její otec strávil posledních deset let za
mřížemi. Jejím snem je být stejně jako její idol Muhammad Ali také „Největší“. Po příchodu otce z
vězení vycítí svoji šanci, jenže otec má daleko k hrdinovi, za kterého ho měla. Více na:
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13478
Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ:
Ojmjakon: Příběh nejstudenějšího obydleného místa, projekce filmu a beseda s jeho režisérem a
scénáristou Dominikem Barim o životě na místě, které se označuje za „pól chladu“ a kde nejnižší
teplota v historii sestoupila na -71 °C, Vzdělávací komplex UTB – U18, 10.30 hodin
Indian Horse, film, Golden Apple Cinema 3, 20.15 hodin
Earth: Den na zázračné planetě, film, Golden Apple Cinema 4, 20.45 hodin
Lovci lebek a další dobrodružství Hanzelky a Zikmunda, film, Vzdělávací komplex UTB – U18, 18.00
hodin
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Po čem muži touží, Koncertní zóna ENAPO, 22.10 hodin - Charismatický cynik Karel Král se jedné
dobrodružné noci opije a přeje si, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem
jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně“. Ráno zjistí, že se stal ženou. Více na:
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13502
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Ivan Soeldner – Fotograf | filmař | novinář – vernisáž výstavy představující přes 80 originálních
fotografií populárních osobností, českých i světových filmových hvězd, portréty držitelů Oskarů i
dokumentární fotografie z cest. Alternativa, kulturní institut, 16.00 hodin. Výstava potrvá do 1. 6.
22. Salon filmových klapek - výstava výtvarně ztvárněných filmových klapek. Kongresové centrum,
foyer, 9.00-19.00 hodin. Výstava potrvá do 25. 5.
Mandrage - koncert oblíbené hudební skupiny. Jako předkapela vystoupí The Gang, jeden z finalistů
soutěže „Kapela 59. Zlín Film Festivalu“. Koncertní zóna ENAPO, 19.00 hodin
Zahajovací ohňostroj, náměstí T. G. Masaryka, 22.00 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.
Hvězdné jablko a Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16.00 hodin - Příležitost k setkání a rozhovoru
s hvězdami festivalu. V pátek s Danicou Jurčovou, Hanou Holišovou a Romanem Zachem.
Červený koberec, Kongresové centrum - nádvoří, 17.00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan
Čenský přivítají české i zahraniční hosty festivalu a delegace k vybraným filmům.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Divadelní zóna PFNonwovens:
- 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

- Dobrodružství Toma Sawyera – divadelní představení Divadla Brod a ZUŠ Uherský Brod, velká
stage, 19.00 hodin
- Filmové piano s Haroldem Lloydem - filmy z éry němých grotesek, Šapitó, 20.00 hodin
Festivalový zámek: Filmové workshopy – Free cinema (kreslená animace, pixilace, plošková animace,
flipbook dílna), Kouzelný svět optiky Meopta, 15.00-18.00 hodin
Zámecká zóna: Dům České televize, 10.00-19.00 hodin, Nuly a jedničky - zábavné matematické
pokusy a experimenty v novém pořadu na Déčku, 16.00-17.00 hodin, prezentace lakrosového klubu
Black Mammoth Lacrosse Zlín, 10.00-19.00 hodin
Hravé podzámčí: sportovně-relaxační zóna – lezecká stěna, parkourová dráha, trampolíny, discgolf,
půjčovna koloběžek, 10.00-19.00 hodin
Náměstí Míru: Kavárna POTMĚ – Světluška, Nadační fond Českého rozhlasu, servíruje kávu, která je
opravdu černá.
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je
Airbrush show, avaroM dnaBseulB, DJ Ondřej Albrecht.
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Tango Argentino, 18.00-22.00 hodin
Univerzitní centrum U13: Přijďte si vyzkoušet virtuální realitu, např. realistický ABB simulátor
monopostu Formule E, 9.00-17.00 hodin. Nově projekce VR kina, např. film Asteroidy! - Film, ve
kterém jako internetový bot hrajete spolu s dvojicí nepředvídatelných mimozemšťanů roli v naprosto
pohlcujícím příběhu plném humoru, vzrušení a soucitu.

Více na www.zlinfest.cz a v mobilní aplikaci Zlinfest.
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