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BĚŽCI FESTIVALOVÉHO PŮLMARATONU V SOBOTU OVLÁDNOU ZLÍN  

Zlín – Poslední den Zlín Film Festivalu tradičně patří sportu. V sobotu odpoledne odstartuje už 

čtvrtý ročník Festivalového půlmaratonu, kterému bude předcházet rodinný běh a závod dětských 

handbiků Černí koně. Celkem se na tratě vydá přes dva tisíce malých i velkých běžců. V kině 

proběhnou poslední čtyři projekce, na nichž se představí vítězné filmy ze soutěže pro děti, pro 

mládež, vítěz divácké ceny a nejlepší evropský debut. Letní kino promítne oscarový film Zelená 

kniha. Program je připraven v Divadelní a Zámecké zóně, k návštěvě zve Festivalový zámek a 

k vidění jsou i výstavy doprovázející festival.  

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI DEVÁTÉHO DNE: 
 
Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2019, náměstí Míru 
- 4. ročník běžeckého závodu v kategoriích: půlmaraton (21,097 km), čtvrtmaraton (10,5 km), závod 
čtyřčlenných štafet (4x 5,25 km) 
 
Organizace běhu s sebou přináší dopravní omezení, konkrétní informace jsou k dispozici na:  
https://www.zlinskypulmaraton.cz/doprava 
 
Program: 
10:00-14:00 hodin Prezence závodníků na půlmaraton, čtvrtmaraton a štafety (tělocvična 1. ZŠ Emila 
Zátopka, ul. Univerzitní) 
16:00 hodin Start Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2019  
17:45 hodin Květinový ceremoniál vítězů Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2019 
19:00 hodin Slavnostní vyhlášení všech vítězů všech kategorií Festivalového půlmaratonu MONET+ 
Zlín 2019 
 
Festivalový ING rodinný běh: 
- Rodinný běh na 1400 m.  Běžecký závod odkazující na tradici baťovských běhů z první poloviny 20. 
století. Výtěžek z tohoto závodu věnuje partner závodu společnost ING organizaci Černí koně na 
nákup dětského hand biku. 
12:00-13:30 hodin Prezence na Festivalový ING rodinný běh (stan ING u hlavního pódia na náměstí 
Míru) 
14:00 hodin Start Festivalového ING rodinného běhu (náměstí Míru – před radnicí) 
 
Závod dětských handbikerů Černí koně 
15:00 hodin Start závodu Černí koně (dětský Hand Bike) 
16:20 hodin Slavnostní vyhlášení vítězů závodu Černí koně 
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10:00-19:00 hodin Doprovodný program Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2019 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:  
 
Vítězný film pro děti – Nezapomenutelné léto s Tess, Golden Apple Cinema 6, 9:00 hodin 
Vítěz divácké ceny – Rocca mění svět, Golden Apple Cinema 6, 12:00 hodin 
Vítězný film pro mládež – Malé velké lži, Golden Apple Cinema 6, 14:00 hodin 
Vítězný evropský debut – Země nezaslíbená, Golden Apple Cinema 6, 16:30 hodin 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Zelená kniha, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin - Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony 
„Pysk" Vallelonga má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou 
šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na 
turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13545 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Svět nabarveného ptáčete - unikátní výstava k novému českému filmu Václava Marhoula Nabarvené 
ptáče, ve kterém hrají hollywoodské hvězdy Harvey Keitel nebo Stellan Skarsgård. Velkoformátové 
fotografie Jana Dobrovského, originální režisérovy podklady pro natáčení (storyboardy, scénář, knihy, 
aj). Obchodní dům Zlín, kavárna ve 2. podlaží, 7.00-21.00 hodin. Výstava potrvá do 1. 6. 
Zdena Fibichová (1933–1991) - Mezi křehkostí a monumentalitou - výstava představuje výběr nejen 
sochařských, ale také kresebných prací autorky. Zlínský zámek, Galerie Václava Chada, 9.00-17.00 
hodin. Výstava potrvá do 8. 9. 
Josef Pinkava – Nejkrásnější léta mého života – výstava zahrnuje soubor pracovních fotografií a 
snímků z filmů Josefa Pinkavy, který patřil k průkopníkům filmů pro děti a mládež, např. Prázdniny 
s Minkou, Metráček nebo komedie Terezu bych kvůli žádné holce neopustil. Kavárna Továrna, 10.00-
23.00 hodin. Výstava potrvá do 16. 6. 
 
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, 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 
- F-DUR Jazzband – koncert třináctičlenné formace špičkových hudebníků ze Zlína, malá stage, 21.30 
hodin 
- Filmové piano s Haroldem Lloydem - filmy z éry němých grotesek, Šapitó, 18.20 hodin 
- Výtvarné dílny 10.00-18.00 hodin 
- Modul Českého rozhlasu – vyzkoušejte si práci rozhlasového reportéra, 14.00-18.00 hodin 
Festivalový zámek: Filmové workshopy – Free cinema (kreslená animace, pixilace, plošková animace, 
flipbook dílna), 10.00-18.00 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 ABB a 
společně vytvořte unikátní pohled. Chill out a kreativní zóna ABB – načerpejte sílu, nabijte si mobil a 
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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 
Zámecká zóna: Dům České televize, 10.00-19.00 hodin, Šikulové - Speciální festivalové dílny 14.00-
15.00 hodin. Nadační zóna - program si připravily Charita Zlín – Cesta kolem světa za 8(0) dní, Černí 
koně, z.s. a Best4Life – lukostřelba, 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: VIVA zóna, Sportovní zóna DDM Astra, 10.00-19.00 hodin 
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je 
Feelme, Ziggy Horváth, DJ Wix. 
14|15 Baťův institut: Kreativ market Jaro/Léto - Prodejní přehlídka nezávislých designérů a 
milovníků kreativního tvoření, 10.00-19.00 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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