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ZLÍN FILM FESTIVAL V PÁTEK OCENÍ NEJLEPŠÍ SOUTĚŽNÍ FILMY. ZLATÝ 

STŘEVÍČEK UDĚLÍ TAKÉ KARLU GOTTOVI 

Zlín – Předposlední den na ZFF končí soutěžní program. Nejlepší snímky pro děti a mládež budou na 

slavnostním galavečeru za přítomnosti kamer České televize oceněny Zlatými střevíčky a dalšími 

festivalovými cenami. Zlatý střevíček za vynikající interpretaci písní v českých filmech bude udělen 

také zpěvákovi Karlu Gottovi. V cyklu cestovatelských besed se představí Manťáci, kteří projeli Indii 

rikšou. Na náměstí Míru je program s organizací Černí koně, kteří pomáhají handicapovaným ke 

svobodnému pohybu. Letní kino promítne snímek Bohemian Rhapsody. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI OSMÉHO DNE: 
PRO MÉDIA: 
Tisková konference k ukončení 59. ZFF, Kongresové centrum, 13.15 hodin 
 
Galavečer - slavnostní vyhlášení vítězných filmů, Kongresové centrum, 20.00 hodin 
- Ceremoniál předání hlavních cen festivalu vítězům mezinárodních soutěží moderuje Jan Čenský. 
Udílení Zlatých střevíčků a dalších filmových ocenění nejlepším filmům v jednotlivých soutěžních 
kategoriích. Zlatý střevíček za vynikající interpretaci písní v českých filmech bude udělen zpěvákovi 
Karlu Gottovi. 
Slavnostní program bude v přímém přenosu vysílat ČT art od 20:20 hodin. 

Den s organizací Černí koně, náměstí Míru, 14.00-19.00 hodin 
- Černí koně pomáhají handicapovaným ke svobodnému pohybu, organizují cyklistické závody a 
vyrábí speciální kola pro handicapované děti 
- Continental Barum zóna: rallye simulátor Formule Student, kopání na bránu, kreslení či vyplňování 
dětského kvízu za hodnotné ceny 
- předávání handbike pro speciální MŠ a ZŠ v Kroměříži 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
17 sekund (režie: Alon Marom, Izrael, 2018, 84 min.), Golden Apple Cinema 4, 11.10 hodin - Čtveřice 
dospívajících vynikajících sportovců žije i trénuje v národní sportovní akademii v Izraeli. V systému, 
který je žene na hranici jejich možností, si zároveň kladou otázku, jestli nemarní své mladé roky 
zbytečně. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13312 
Muzbalak, orlí hrdina (režie: Turdybek Maidan, Tilek Toleugazy, Kazachstán, 2018, 67 min.), Golden 
Apple Cinema 2, 13:00 hodin - Příběh orla, který zachraňuje lidi před krvežíznivým drakem. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13404 
Zápisky šílené fanynky (režie: Jessica Leski, Austrálie, 2018, 96 min.), Golden Apple Cinema 3, 15.30 
hodin - Snímek vznikal čtyři roky a sleduje osudy různorodé skupiny třech generací žen, kterým jejich 
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posedlost chlapeckými skupinami změnila život. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12880 
 
Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ: 
Manťáci: Indie Rickshow – projekce filmu a beseda. V létě roku 2016 se tři kamarádi vypravili takřka 
bez příprav na benefiční závod v motorových rikšách přes celou Indii - 3500 km za 16 dní. Vzdělávací 
komplex UTB – U18, 18.00 hodin. 
Václav Šilha: Keňa a Tanzánie - Ráj pod Kilimandžárem - přednáškový projekt plný fotografií, video 
ukázek a příběhů z africké divočiny, vč. kultovní série snímků zachycujících útok hrošího stáda na 
krokodýla, které před časem oblétly celý svět. Vzdělávací komplex UTB – U18, v 8.30 hodin 
Lukáš Socha, Tomáš Vaňourek: Zikmund100, cestovatelská show s projekcí filmu „Cesta jako žádná 
ze sta“. Retrospektivní cesta po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda – ojedinělý projekt 
mladých plzeňských dobrodruhů, Golden Apple Cinema 3, 11.00 hodin 
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, film, Golden Apple Cinema 1, 10.30 hodin 
S emu o závod, film, Golden Apple Cinema 6, 11.30 hodin 
Tito a já, film, Golden Apple Cinema 6, 17.00 hodin 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Bohemian Rhapsody, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin - Film je oslavou rockové skupiny Queen, 
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem 
myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13540 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Kabinet filmové historie - Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů: autentické 
loutky, dekorace, rekvizity a návrhy výtvarných řešení ke zlínským filmům, stejně jako osobní 
předměty tvůrců. Filmové ateliéry, 10.00-18.00.  
 
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI: 
Festival Café, náměstí Míru, 15.00 hodin - Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, v níž probíhají 
talk-show. V pátek se promění na ScienceCafé Fakulty technologické UTB s doc. PaedDr. Janem 
Farkačem, CSc. a tématem Voda v krajině. 
Hvězdné jablko a Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16.00 hodin - Příležitost k setkání a rozhovoru 
s moderátory festivalu: Dana Morávková, Roman Vojtek, Šárka Marková, Naomi Adachi, Martin 
Hrdinka, Jirka Hadaš, Vladimír Kroc a Petra Pifková. 
Červený koberec, Kongresové centrum - nádvoří, 17.00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a 
Roman Vojtek přivítají české i zahraniční hosty festivalu a delegace k vybraným filmům: Zuzana 
Vejvodová, Irit Dolev a Aron Marom (k filmu 17 sekund), Susanne Finken (k filmu Daleko od domova), 
Mischa Kamp a Vita Heijmen (k filmu Salon slečny Romy), Milena Tscharntke (k filmu Vše 
zapomenuto, vše odpuštěno), Gabriela Helclová a Simona Lewandovská. 
 
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 
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- Po stopách Hanzelky a Zikmunda – zábavná i vzdělávací stezka po stopách legendárních cestovatelů 
s možností věcných výher, 15.00-20.00 hodin 
- Indiánská rezervace - zábava, soutěže a hry s časopisy Sluníčko a Mateřídouška. 
- Cesta kolem světa za 80 dní - Divadlo SemTamFór, 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, Africká abeceda - Na dobrodružnou výpravu 
vás vezme autor seriálu Václav Chaloupek, 11.00-12.00 hodin. Taneční škola StarDance s Alicí 
Stodůlkovou, 13.00-14.00 hodin, Technologický park: Chill out a kreativní zóna ABB – načerpejte sílu, 
nabijte si mobil a zmapujte cestu Hanzelky a Zikmunda na stěně z vypínačů. Připojte se ke gratulaci 
Miroslavu Zikmundovi a napište mu přání přímo na vypínač, 10.00-18.00 hodin 
Hravé podzámčí: sportovně-relaxační zóna – lezecká stěna, parkourová dráha, trampolíny, discgolf, 
půjčovna koloběžek, 10.00-19.00 hodin 
Náměstí Míru: VIVA zóna, Biatlonový kamion, Vesnička tvůrčích dílen, ING zábavný kvíz a sportovní 
zóna DDM Astra Zlín, 10.00-19.00 hodin 
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je 
Mers, Cascabel, DJ Daniell + SAXO a Rudolf Jelínek – barmanská show. 
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Orientální tance, 18.00-22.00 hodin 
Univerzitní centrum U13: Přijďte si vyzkoušet virtuální realitu, např. atraktivní ABB simulátor 
monopostu Formule E, 9.00-17.00 hodin. Nově projekce VR kina, např. film Perla - Otec s dcerou 
doslova žijí v autě, v němž objíždějí zemi a plní si své muzikantské sny. Krásu lze totiž nalézt i tam, kde 
byste to vůbec nečekali. 
14|15 Baťův institut: Kreativ market Jaro/Léto - Prodejní přehlídka nezávislých designérů a 
milovníků kreativního tvoření, 14.00-19.00 hodin 
 
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – ZLÍN INDUSTRY DAYS: 
Nové kino, Kongresové centrum, malý sál, 10.00-13.00 hodin - dvouletý vzdělávací projekt určený 
primárně pro provozovatele kin, producenty, distributory a organizace zaměřené na vzdělávání dětí a 
mládeže.  
Green Screen a SECOYA Eco Tournage: ekologizace audiovizuálního průmyslu, Kongresové centrum, 
malý sál, 15.00-16.30 hodin - evropský projekt, který se zabývá problematikou udržitelného rozvoje v 
audiovizuálním odvětví pořádá Slovenská filmová agentura. 
Bezpečnost při natáčení aneb Ono to nějak dopadne může být cestou za mříže, Kongresové 
centrum, malý sál, 16.45-17.45 hodin - přednáška dotýkající se řady situací, s nimiž se denně 
setkáváme při natáčení filmových projektů a které mohou představovat rizika. Přednáší Jiří 
Kosorinský, profesionální kaskadér a choreograf filmových a divadelních akčních scén. 
 
 
 
Více na www.zlinfest.cz a v mobilní aplikaci Zlinfest. 

Kontakt pro média 

Ing. Kateřina Martykánová     
PR manager       
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