
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

28. 5. 2019 

 

VE STŘEDU FESTIVAL PŘEDSTAVÍ PRÁCI REŽISÉRA PINKAVY. VĚNOVAT SE ALE 

BUDE I BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ  

Zlín – Beseda s historikem Pavlem Taussigem doplní výstavu Nejlepší léta mého života, která ve 

fotografiích přiblíží práce Josefa Pinkavy, režiséra neodmyslitelně spjatého se zlínskými ateliéry. 

Hlavním hostem panelové diskuse o budoucnosti vzdělávání bude expertka z Finska. Cestovatelská 

projekce ukáže Ponožky na cestách, promítat se bude i další z filmů H+Z. Na náměstí Míru 

zaparkuje biatlonový kamion, který přiveze české reprezentanty, večer zahraje Dechový orchestr 

města Zlína. Netradiční zábavu slibuje Industry Party s Prago Union. Hned třemi akcemi pokračuje 

program pro filmové profesionály Zlín Industry Days. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠESTÉHO DNE: 
Josef Pinkava – Nejlepší léta mého života – vernisáž výstavy a beseda, Kavárna Továrna, 18.00 
hodin 
- beseda filmového historika a publicisty Pavla Taussiga a jeho hostů. 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. 
Výstava potrvá do 16. 6. 
Panelová diskuze na téma Budoucnost vzdělávání, Univerzitní centrum U13, 14.00-17.30 hodin 
- diskuzní panel o budoucnosti vzdělávání, propojení s nejmodernějšími technologiemi a spolupráci 
státních institucí se soukromým sektorem pořádá společnost ABB společně s filmovým festivalem a 
Aspen Institutem. Hlavní hostem diskuze bude Susanna Bäckman, finská specialistka na výzkum a 
vývoj nových konceptů v pedagogické teorii a praxi.  
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
Chippa (režie: Syed Safdar Rahman, Indie, 2019, 71 min.), Golden Apple Cinema 5, 16.30 hodin - 
Příběh jedné noci očima dospívajícího chlapce. Na své desáté narozeniny se Chippa s úderem půlnoci 
vrhá s taškou plnou cetek do pouličního života nočního města a snaží se opětovně navázat spojení se 
svým otcem… Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=10565 
Milujeme medvědy! (režie: Eva M.C. Zanen, Nizozemsko, 2019, 85 min.), Golden Apple Cinema 5, 
14.00 hodin - Osmiletá dívka Jip se nemůže dočkat, až vyrazí spolu s rodiči na levnou dovolenou v 
obytném voze a spatří v divočině medvědy. Namísto toho se musí postavit čelem zcela novým a 
nepoznaným výzvám v děsivě cizí zemi. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=10852 
Za šťastný život (režie: Salima Sarah Glamine, Dimitri Linder, Belgie, Lucembursko, 2018, 88 min.), 
Golden Apple Cinema 2, 17.20 hodin - Sedmnáctiletá Alžířanka Amel žije pouze se svým otcem 
Karimem. Posledních pár měsíců udržuje s bratrem své nejlepší kamarádky, Pákistáncem Mashirem 
(22), milostný vztah… Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=11193 
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Chladné přijetí (režie: Daniel Sawka, USA, 2018, 88 min.), Golden Apple Cinema 6, 19.30 hodin - 
Ponurá realita současného imigračního systému USA očima Oscara, dvanáctiletého školáka 
z Hondurasu. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13416 
 
Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ: 
Ponožky na cestách aneb 59 mini objevů, které nám ve škole neřekli, cestovatelská projekce o 59 
nečekaných objevech z cest po Asii, Africe a střední Americe. Park Komenského, Šapitó, 20.20 hodin. 
Pán velryb, film, Golden Apple Cinema 3, 13.10 hodin  
Zrození sopky a další dobrodružství Hanzelky a Zikmunda, film, Vzdělávací komplex UTB – U18, 
18.00 hodin  
Otec na služební cestě, film, Golden Apple Cinema 4, 20.45 hodin 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Zrodila se hvězda, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin – Romantické drama s Lady Gaga v hlavní roli. 
Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13530 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Biatlonový kamion – prezentace zázemí servisáků národní reprezentace v biatlonu. V útrobách 
kamionu mají v sezoně své místo stovky párů lyží a holí, dva velké mazací stoly se čtyřmi pracovišti, 
místnost pro strukturovací stroj a další nezbytné zázemí či technologie. Během sezóny najezdí kamion 
po Evropě na 15 000 kilometrů. Přítomni budou také vybraní sportovci České biatlonové 
reprezentace. Náměstí Míru, 10.00-19.00 hodin 
Industry party - netradiční party s PRAGO UNION, afterparty s DJ LOWA, 94. budova Svitu, 22.00 
hodin  
Velký dechový orchestr města Zlína – koncert, náměstí Míru, 19.00 hodin 
Z pohádky do pohádky aneb Cestování napříč filmem – výstava jedinečných kostýmů z kultovních 
českých filmů, které se nachází v unikátních sbírkách kostýmů a rekvizit Barrandov studia. OZC Zlaté 
jablko, 8.00-21.00. Výstava potrvá do 1. 6. 
 
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI: 
Festival Café, náměstí Míru, 15.00 hodin - Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, v níž probíhají 
talk-show Vladimíra Kroce. Ve středu jsou jeho hosty čeští reprezentanti v biatlonu Michal Šlesingr a 
Tomáš Krupčík. 
Hvězdné jablko a Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16.00 hodin - Příležitost k setkání a rozhovoru 
s hvězdami festivalu: Jiří Mádl, Marek Adamczyk a Eva Samková. 
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: Jiří Mádl, Dimitris 
Spyrou (k filmu Malý novinář), Čejen Černić Čanak (k filmu Tajemství Zeleného kopce), Steven 
Wouterlood a Sonny Coops Van Utteren (k filmu Nezapomenutelné léto s Tess). 
 
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 
Divadelní zóna PFNonwovens: 
- VITAR show s Michalem ze školky – vystoupení Michala Nesvadby, velká stage, 16.00 hodin 
- Dámská šatna (Arnošt Goldflam) Osudy čtyř žen - divadelní soubor ZUŠ Zlín, velká stage, 19.00 
hodin 
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- Modul Českého rozhlasu: Rádio Junior: Vysíláme! - živé odpolední vysílání Rádia Junior, přijďte si s 
námi zasoutěžit nebo si prostě jen poslechnout příjemný rozhovor. 16.00-19.00 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, 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, Kriminálka 5. C - Setkání s herci a tvůrci 
nového napínavého seriálu s detektivní zápletkou, 12.30-13.30 hodin. Zdravotnický stan Fakulty 
humanitních studií UTB ve Zlíně - stany, kde mají stanoviště zdravotnické hlídky, které jsou tvořeny 
zkušenými studenty oboru Všeobecná sestra. Jak tyto hlídky poznáte? Snadno – jistě je 
nepřehlédnete, protože jejich stan bude označen velkým červeným křížem, 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: Vesnička tvůrčích dílen, 10.00-19.00 hodin  
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je 
Markéta Vodičková & Filip Vítů, Projekt 21 a DJ Meyw. 
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Společenské tance, 18.00-22.00 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. 
 
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – ZLÍN INDUSTRY DAYS: 
Works in progress, Kongresové centrum, malý sál, 10.30-12.30 hodin - Prezentace připravovaných 
českých, slovenských a balkánských filmů pro děti a mládež ve fázi výroby nebo postprodukce 
organizovaná ZFF ve spolupráci s oddělením Státního fondu kinematografie Czech Film Center. 
Share with us - Program ke sdílení projektů či platforem určených festivalům a filmovým 
profesionálům, Kongresové centrum, malý sál, 14.30-16.00 hodin 
14.30-15.15: Festival Scope Pro - jedna z předních B2B platforem pro filmové profesionály z celého 
světa.  
15.15-16.00: Young Urban Cinema (YoUCi) - nová unikátní online platforma, na níž budou očima dětí 
a teenagerů prezentovány, hodnoceny a diskutovány nejnovější filmy pro děti a mládež.  
Festival community, Kongresové centrum, malý sál, 16.00-18.00 hodin - Platforma pro zástupce 
festivalů ke sdílení zkušeností, myšlenek a nápadů. 
 
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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