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FESTIVALOVÁ SOBOTA NA BESEDÁCH S  CESTOVATELI OBJEVÍ RŮZNÉ KOUTY
SVĚTA 

Zlín – Druhý den Zlín Film Festivalu zcela dostojí tématu Objevuj & poznávej. Na programu je hned
několik cestovatelských besed. Do divoké přírody ostrova Aldabra zavede diváky Steve Lichtag,
život v Ojmjakonu, nejchladnější vesnici světa, přiblíží Dominik Bari, a Frank Thomas Grapl přiveze
maorskou kulturní skupinu, která předvede i kultovní bojový tanec Haka. O celodenní zábavu na
náměstí Míru se postará Den se Škoda auto, v koncertní zóně večer zahraje kapela Mirai. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI DRUHÉHO DNE: 

Den se Škoda auto, náměstí Míru, 10.00-19.00 hodin
- zábavný program po celý den: kouzelník Jirka Hadaš, žonglérský workshop, Kvelb Theatre, kapely 
Piráti a Neopets. Představení nového vozidla Škoda Scala, ukázky bezpečnostních prvků, simulátor 
jízdy rally speciálem. Škola jízdy na vysokém kole s Josefem Zimovčákem, hry, soutěže a mnoho 
dalšího.
Kriminálka 5. C – předpremiéra dvou dílů nového seriálu pro děti, Golden Apple Cinema 1, 17.30 
hodin
- Poutavé a napínavé příběhy s detektivní zápletkou. Všechny případy se týkají pašování a nelegálního
obchodování s exotickými zvířaty, které řeší skupinka „dětských detektivů“.

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Můj kamarád Taiki (režie: Mirjam de With, Nizozemsko, 2018, 86 min.), Golden Apple Cinema 5, 9.00 
hodin - Bruno nechce jet s rodiči a sestrou na dovolenou do Švédska. Radši by hrál s Taikim, 
virtuálním kamarádem na internetu, hry. Jenže Brunova matka si myslí, že je na hraní závislý, a chce, 
aby poznal skutečný svět, který je mnohem úžasnější než ten počítačový. Více na:
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12871
Malí bojovníci (režie: Geng Xu, Čína, 2018, 106 min.), Golden Apple Cinema 6, 14:30 hodin - 
Příběh, ve kterém hraje ústřední roli fotbal a také jedna katastrofa, která otřásla celým světem. 
Zemětřesení děti postihlo dřív, než vůbec stačily prožít šťastné dětství. Jak mají žít dál? Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13006
Důkaz muže (režie: Jim Loach, USA, 2018, 100 min.), Golden Apple Cinema 6, 17.00 hodin - Píše se 
rok 1976. Newyorčan Bobby (14) má kromě nadváhy i problémy se sebevědomím. Se začínající létem 
a brigádou u jezera Rumson v severní části státu New York se vydává na náročnou cestu 
transformace v muže. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12990 Projekci bude 
přítomen režisér snímku Jim Loach.
Friday´s Child (režie: A. J. Edwards, USA, 2018, 91 min.), Golden Apple Cinema 6, 19.30 hodin - 
Osmnáctiletý výrostek právě opustil pěstounskou péči a pro přežití na vlastních nohou volí cestu 
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drobného zločinu. V životě mu přijde do cesty nejen jedno nečekané přátelství, ale také láska, kterou 
by si uměl představit málokdo. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13423

Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ:
Frank Tomas Grapl: Whakaari Rotorua - Maorská kulturní skupina z Nového Zélandu – seznámení s 
unikátními domorodými maorskými zpěvy a tanci, kulturou původních obyvatel Nového Zélandu, 
včetně ukázek maorského bojového tance Haka – park Komenského, velká stage, 15.00 hodin
Dominik Bari: 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, v 18.00 hodin
Steve Lichtag: ALDABRA - Strastiplná cesta do pravěku – beseda s filmovým producentem, 
režisérem, spisovatelem a zejména zkušeným potápěčem Stevem Lichtagem, který je známý 
především svým dokumentem Carcharias – Velký Bílý., park Komenského, Šapitó, 20.20 hodin
Záhada Zeleného kopce, film, Golden Apple Cinema 5, 14.00 hodin 
Poi E: Příběh naší písně, film, Golden Apple Cinema 5, 19.00 hodin – film uvede „Maoravák“ (napůl 
Maor, napůl Moravan) Frank Tomas Grapl Junior
Archa světel a stínů, film, Golden Apple Cinema 3, 20.15 hodin – projekci bude přítomen režisér 
snímku Jan Svatoš

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Aquaman, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin - Filmový příběh o populárním superhrdinovi odhaluje
původ Arthura Curryho, napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13508

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Kristian Kodet - obrazy a grafiky – vernisáž výstavy jednoho z nejvýznamnějších představitelů 
současného českého malířství. Pro jeho tvorbu jsou typické snivé obrazy s tématy očí, žen a milenců.
Galerie pod Radnicí, 16.00 hodin. Výstava potrvá do 8. 6.
UNICEF – Děti ve válce – výstava velkoformátových fotografií zachycující děti, do jejichž životů 
zasáhla válka. Obchodní dům Zlín, přízemí. Výstava potrvá do 1. 6.
Mirai - koncert jednoho z největších hudebních objevů posledního roku. Jako předkapela vystoupí 
Pamflet, jeden z finalistů soutěže „Kapela 59. Zlín Film Festivalu“. Koncertní zóna ENAPO, 19.00 hodin
Wannado festival - největší náborový sportovní festival v Česku nabízí možnost vyzkoušet si tradiční 
sporty, i ty, o kterých se dětem ani nesnilo. Stadion mládeže, 10.00-19.00 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 Vladimíra Kroce. V sobotu jsou jeho hosty herečky Danica Jurčová (v 15.00) a 
Dagmar Bláhová (v 19.00).
Hvězdné jablko a Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 11.30 hodin: delegace k filmu TvMiniUni: Zloděj 
otázek, 16.00 hodin: Dagmar Bláhová, Arnošt Goldflam, Aňa Geislerová, Pavlína Němcová a Lukáš 
Pavlásek. 
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:
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Divadelní zóna PFNonwovens:
- Dobrodruhem za jeden den - netradičním způsobem zjistíte, co všechno vás může potkat na cestě 
za dobrodružstvím, 10.00-20.00 hodin
- Po stopách Hanzelky a Zikmunda – zábavná i vzdělávací stezka po stopách legendárních cestovatelů
s možností věcných výher, 10.00-20.00 hodin
- Vlak do nebe – retro muzikál, zpívají členové opery Moravského divadla Olomouc. Hity jako Tereza, 
Dva roky jezdím bez nehod, atd., velká stage, 19.00 hodin
- Filmové piano s Haroldem Lloydem - filmy z éry němých grotesek, Šapitó, 18.20 hodin
Festivalový zámek: Filmové workshopy – Malí fotografové. Přijď fotit na FILM! - seznamte se s 
rozdílem mezi digitálními a klasickými analogovými foťáky. Filmový uzel Zlín - vytvořte si s lektory 
krátký animovaný snímek. 10.00-18.00 hodin
Zámecká zóna: Zahájení Programu Domu ČT a celodenní zábavné hry na téma pořadu Už tam 
budem? 10.00-19.00 hodin. 
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je 
Beatbox workshop s Cagim a DJ La.zoo.
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Swing, 18.00-22.00 hodin
Vzdělávací komplex UTB – U18: Bezpečně pod střechou FHS - Je ti 10-15 let a baví tě angličtina? 
Přijď si ověřit, jak by ses anglicky dorozuměl na výletě nebo dovolené v zahraničí, 10.00-17.00 hodin
Univerzitní centrum U13: Přijďte si vyzkoušet virtuální realitu, např. projížďku po horské dráze, 9.00-
17.00 hodin. Nově projekce VR kina, např. film Modifikace - Alexandro se přihlásí do experimentu, 
který zkoumá sny. Nemá sebemenší tušení, že bude podroben vlivu umělé inteligence.
Kongresové centrum: Virtuální realita, přednášky: 
Divák jako hlavní postava i režisér narativu budoucnosti. Hostem je scénáristka Alice Krajčírová. Malý 
sál, 14.00 hodin
DIVR: cesta k největšímu evropskému VR projektu. Hosty jsou tvůrci Jakub Kučera a Martin Tichota. 
Malý sál, 15.00 hodin
Motion capture: pohyb ve virtuální realitě. Hostem je VR developer Drahoslav Lysak. Malý sál, 16.00 
hodin

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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