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FESTIVALOVÉ PONDĚLÍ PATŘÍ CESTOVATELI MIROSLAVU ZIKMUNDOVI 

Zlín – Čtvrtý den festivalu vzdá hold cestovateli Miroslavu Zikmundovi, jehož sté narozeniny letos 

inspirovaly k tématu ZFF Objevuj & poznávej. Projekce filmu Století Miroslava Zikmunda bude 

doplněna besedou s cestovateli a následovníky legendárního cestovatele. Zahájena bude i výstava 

projektu Z100, který se vydal po stopách dvojice H+Z po téměř šedesáti letech. Do festivalové aleje 

přibydou další dva stromy, které vysadí Young Stars tohoto ročníku Zlín Film Festivalu. Vyhlášeni 

budou vítězové výtvarné soutěže pro děti se zrakovým postižením Radost tvořit. V koncertní zóně 

dostanou příležitost regionální kapely. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ČTVRTÉHO DNE: 
PRO MÉDIA: 
Setkání novinářů s Young Stars, Kongresové centrum, Press point ve foyer vlevo, 16:00 hodin 
- Příležitost k rozhovoru s mladými talentovanými herečkami Jordanne Jones (Irsko) a Eleanor 
Worthington-Cox (Velká Británie) 
 
Století Miroslava Zikmunda - filmová projekce a beseda, Kongresové centrum, 19.30 hodin 
- Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého 
století očima muže, který poznal celý svět. Následné besedy se zúčastní etnolog, spisovatel a novinář 
Mnislav Zelený Atapana, cestovatel Dan Přibáň, Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha z projektu Z100 a 
režisér snímku Petr Horký 
Z100 - Jedinečná výstava retrospektivních fotografií z cesty po stopách Hanzelky a Zikmunda, 
Kongresové centrum, foyer, 9.00-19.00 hodin  
- Projekt mapuje cestu H+Z z let 1959-1964 a přináší dokumentaci s odstupem téměř 60 let. Poznejte, 
jak se změnila EuroAsie. Výstava potrvá do 31. 5. 
Sázení festivalového stromu s Young Stars, Univerzitní park, 10.00 hodin 
- Sázení nových stromů do festivalové aleje za účasti Young Stars, kterými jsou letos mladé herečky 
Jordanne Jones (Irsko) a Eleanor Worthington-Cox (Velká Británie).  
Radost tvořit: Cesta kolem světa - slavnostní vyhlášení vítězů, Kongresové centrum, 13.00 hodin 
- Mezinárodní výtvarná soutěž dětí a mládeže se zrakovým postižením je již 22 let součástí ZFF. 
Výstava soutěžních prací je v budově U13 a potrvá do 31. 5. 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
Kolo štěstí (režie: Amir Mashhadi Abbas, Írán, 2018, 78 min.), Golden Apple Cinema 6, 14.30 hodin - 
Desetiletý Gholamreza žije v severoíránské vesnici a potřebuje kolo, aby vyhrál cyklistický závod a 
splatil tak dluh svého otce. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13289 Projekci uvede 
delegace tvůrců filmu. 
Rošťák Vitello (režie: Dorte Bengston, Dánsko, 2018, 72 min.), Golden Apple Cinema 3, 13.10 hodin a 
Golden Apple Cinema 6, 17.00 hodin - Chlapci jménem Vitello, který žije jen s matkou, rozhodně 
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nechybí chuť do života a energie. Kdo ale Vitellovi chybí, je táta. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13313 
S Abem v kuchyni (režie: Fernando Grostein Andrade, USA, Brazílie, 2019, 85 min.), Golden Apple 
Cinema 2, 15.10 hodin - Je mu dvanáct a jeho vášní je vaření. Ze své role prostředníka mezi politicky 
znesvářenou rodinou je už unavený. Setkání s africko-brazilským šéfkuchařem mezinárodní 
restaurace Chicem dá ale věcem nový rozměr. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13289 
Fíkovník (režie: Aäläm-Wärqe Davidian, Etiopie, Francie, Německo, Izrael, 2018, 93 min.), Golden 
Apple Cinema 5, 19.00 hodin - Život šestnáctileté židovky Miny se zmítá mezi surrealistickou rutinou 
diktovanou občanskou válkou v Etiopii a posledními dny strávenými s jejím křesťanským přítelem 
Elim. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13405 
 
Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ: 
Mnislav Atapana Zelený: Děti a jejich výchova u Indiánů, beseda s českým etnologem, spisovatelem, 
novinářem a bývalým velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru o tom, jak vychovávají své děti 
opravdoví indiáni v Jižní Americe, park Komenského, Šapitó, 17.30 hodin 
Marian Polák - Nikdy nefilmujte zvířata, beseda s režisérem oceňovaného filmu Planeta Česko, 
Vzdělávací komplex UTB - U18, 8.30 hodin 
A Plastic Ocean, film, Vzdělávací komplex UTB - U18, 18.00 hodin 
Legenda o Sarile, film, Golden Apple Cinema 4, 11.10 hodin 
Když chci, tak písknu, film, Golden Apple Cinema 4, 20.45 hodin - Projekci uvede delegace tvůrců 
filmu. 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Captain Marvel, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin - Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které 
stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13520 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Christine Camenisch, Johannes Vetsch (CH): Rauschen / Šumění – vernisáž výstavy videoinstalací, 
které zaplňují prostor nebo přepisují okolní architekturu. Téma šumění se vztahuje na přírodní 
fenomény snímané ve Švýcarsku a minimalisticky přeměňované opticky i akusticky. Kabinet T, 12. 
budova, 17.30 hodin. Výstava potrvá do 27. 7. 
Když chceš, tak to dokážeš, hudební program zaměřený na prevenci rizikového chování s 
Radoslavem “Gipsy” Bangou, Kongresové centrum, Malý sál, 8.30 a 11.00 hodin 
Franc Alpa / Criminal Colection / Szkrat - koncert oblíbených regionálních kapel. Koncertní zóna 
ENAPO, 19.00 hodin 
 
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI: 
Festival Café, náměstí Míru, 15.00 a 19.00 hodin - Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, v níž 
probíhají talk-show. V pondělí v 15 hodin se promění na ScienceCafé s děkanem Fakulty 
technologické UTB Romanem Čermákem a tématem Doba plastová. V 19.00 je hostem Vladimíra 
Kroce delegace k novému českému filmu Uzly a pomeranče - scénáristka Iva Procházková a režisér 
Ivan Pokorný a poté britská herečka Eleanor Worthington-Cox, jedna z letošních Young Stars. 
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Hvězdné jablko a Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 12.00 hodin: delegace k filmu Uzly a pomeranče - 
scénáristka Iva Procházková a režisér Ivan Pokorný, 16.00 hodin: příležitost k setkání a rozhovoru 
s dalšími hvězdami festivalu. 
Červený koberec, Kongresové centrum - nádvoří, 17.00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan 
Čenský přivítají české i zahraniční hosty festivalu, např. Kláru Issovou, Jordanne Jones, delegaci 
k filmu Gwen – režiséra William McGregor a herečku Eleanor Worthington-Cox a další. 
 
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 
Divadelní zóna PFNonwovens: 
- Tak trochu Sen noci svatojánské - Divadelní soubor Dohráli jsme ZUŠ Uherské Hradiště, velká stage, 
19.00 hodin 
- 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 
- 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), Studio Scala – Filmování mobilním telefonem, 15.00-18.00 hodin 
Zámecká zóna: Dům České televize, soutěž AZ kvíz junior, 16.00-17.00 hodin, prezentace 
prvoligového fotbalového klubu FC FASTAV Zlín, 10.00-19.00 hodin. Technologický park FT UTB: 
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 a společně vytvořte unikátní pohled. 10.00-19.00 hodin 
Náměstí Míru: EduBus – vyzkoušejte si práci s roboty ABB, zažijete chemickou show, hrátky s 
elektřinou, technické stavebnice, uvidíte biologický mikrosvět, alternativní zdroje energie, jak fungují 
domácí spotřebiče, analytické přístroje, nebo vám ukážeme jak se naučit programovat, 10.00-19.00 
hodin 
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je 
Taneční workshop Latino a DJ Monito. 
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Orientální tance, 18.00-22.00 hodin 
Univerzitní centrum U13: Přijďte si vyzkoušet virtuální realitu, např. trenažér Formule 1, 9.00-17.00 
hodin. Nově projekce VR kina, např. film Vraní legenda - Z neznámých důvodů přináší Duch ročních 
období poprvé zimu. Kdysi bezstarostná zvířata si tak uvědomí, že jim jde o holé životy. 
 
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 
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