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DVĚ NOVÉ HVĚZDY NA CHODNÍKU SLÁVY FESTIVAL V ÚTERÝ ODHALÍ JANU 

HRUŠÍNSKÉMU A HELENĚ VONDRÁČKOVÉ 

Zlín – Úterý na Zlín Film Festivalu patří tradičně charitativním aktivitám. Odhaleny budou dvě 

hvězdy na chodníku slávy – herci Janu Hrušínskému a podporovatelce Nadačního fondu Kapka 

naděje zpěvačce Heleně Vondráčkové. Benefiční koncert odehraje ve Zlíně Michal David a na 

dobrou věc půjde i výtěžek Pečení s UNICEF, které za účasti známých osobností proběhne ve 

Zlatém jablku. Milovníky filmových melodií potěší komponovaný večer Zazpívej mi film II s hostem 

Pavlem Šporclem. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PÁTÉHO DNE: 
Chodník slávy, parkoviště před Velkým kinem, 16.00 hodin 
- Odhalení hvězd dětského filmového herce Jana Hrušínského a dlouholeté podporovatelky 
Nadačního fondu Kapka naděje Heleny Vondráčkové. 
Michal David – Koncert naděje, Koncertní zóna ENAPO, 18.00 hodin 
- Na velkém dvouhodinovém charitativním koncertu zazní nejznámější hity Michala Davida. Výtěžek z 
koncertu bude věnován ve prospěch Nadačního fondu Kapka naděje. 
Zazpívej mi film II, Kongresové centrum, 20.00 hodin 
- Unikátní hudební večer věnovaný světovým filmovým a seriálovým melodiím. Moderuje Filip Teller, 
hraje živá kapela pod vedením Zdeňka Krále a speciálním hostem bude světově proslulý houslový 
virtuos Pavel Šporcl.  
Pečení s UNICEF, OZC Zlaté jablko, 14.00-17.00 hodin  
– Dobrovolníci a známé osobnosti upečou sladké či slané dobroty a kolemjdoucí si je mohou koupit 
za libovolný příspěvek. Výtěžek je věnován na podporu některého z programů UNICEF na pomoc 
dětem. Do prodeje se zapojí herci Klára Issová a Pavel Nový. 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
Rocca mění svět (režie: Katja Benrath, Německo, 2019, 97 min.), Golden Apple Cinema 2, 13.00 hodin 
- Život neohrožené a zábavné Roccy je všechno, jen ne obyčejný. Protože je u ní spravedlnost vždy na 
prvním místě, neváhá se postavit třídní šikaně. S novými přáteli a odzbrojujícím optimismem je Rocca 
důkazem, že i dítě má moc změnit svět. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13318 
Cizí život (režie: Park Young-ju, Jižní Korea, 2019, 70 min.), Golden Apple Cinema 6, 19.30 hodin - Ve 
snaze vzbudit pozornost svých přátel vypustí středoškolačka Seon-hee do světa malou lež. Když však 
pravda vyjde na povrch, začnou se jí přátelé vyhýbat a opouštět ji. Více na: 
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13424 
Uzly a pomeranče (režie: Ivan Pokorný, Česká republika, Německo, Slovensko, 2019, 92 min.), Golden 
Apple Cinema 2, 17.20 hodin – Darkův život se po smrti matky změnil. Objeví se však dávný německý 
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kamarád Uli a přináší nové životní perspektivy: budou spolu chovat koně. S koňmi život dostává nový 
smysl, prestiž a lásku. Ale nic není napořád… Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12978 
Princezna Emmy (režie: Piet De Rycker, Německo, Belgie, Velká Británie, 2018, 77 min.), Golden 
Apple Cinema 5, 14.00 hodin - Mladá princezna Emmy má tajný dar – umí mluvit s koňmi. Dosud si 
mohla život jen bezstarostně užívat, jenže příchodem žárlivé a intrikánské sestřenice Gizany je tomu 
všemu konec. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=10582 
 
Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ: 
Eduard Ingriš: Scénické čtení s projekcí, čtení v podání herce Městského divadla Zlín Marka 
Příkazkého a projekce originálních záběrů Eduarda Ingriše, českého hudebního skladatele, dirigenta, 
cestovatele, filmového dokumentaristy, kameramana a fotografa. Spolupracoval s Hemingwayem, 
setkal se s Hanzelkou a Zikmundem. Park Komenského, Šapitó, 20.20 hodin 
Dan Přibáň - Trabantem po hedvábné stezce, projekce filmu a beseda o deseti letech cestování s 
českým novinářem, režisérem a cestovatelem, který objel svět žlutým trabantem, Vzdělávací komplex 
UTB – U18, 18.00 hodin 
Veronika Šubrtová: Může vás travel blog uživit aneb jak to funguje, beseda o tom, jak na to, ale také 
o krušných začátcích a zároveň tipech, jak začít vlastní blog a možná se díky němu i živit. Vzdělávací 
komplex UTB – U18, v 10.30 hodin 
Dobrodružství v Amazonii, film, Golden Apple Cinema 3, 15.30 hodin  
Cesta do Klemtu, film, Golden Apple Cinema 5, 11.20 hodin 
Vlk samotář, film, Golden Apple Cinema 4, 13.30 hodin 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Ženy v běhu, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin - Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně 
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v 
tom nevidí žádný problém. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat 
se, když cíl je na dosah… Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13525 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Malování na chodníku - nejstarší doprovodná akce zlínského festivalu. V dětském věku malovali již 
prarodiče současných dětí. Chodník před Velkým kinem, 16.30 hodin 
Bezpečně na netu – konference zaměřená na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě, vč. projekce 
nového filmu Maturant režiséra Branislava Holička a následné diskuse s přizvanými tvůrci a herci. 
Interhotel Moskva, 9.30-17.00 hodin 
Trienále Prostor Zlín 2019 – Alternativy destrukce – vernisáž výstavy, která se soustředí na některé 
způsoby destrukce soch a objektů – ve skutečnosti i v metaforickém smyslu. 14I15 Baťův Institut, 14. 
budova, v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 8. 9. 
Ženy a jiná dobrodružství Bohumila Konečného – výstava představí návštěvníkům okolo 150 
originálních děl výjimečného a znovu objeveného malíře a ilustrátora Bohumila Konečného, 
přezdívaného „Bimba“, především ilustrací dobrodružné literatury a kreseb krásných žen. Zlínský 
zámek, 9.00-17.00 hodin. Výstava potrvá do 31. 7. 
 
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 úterý jsou jeho hosty ředitelka české sekce UNICEF Pavla 
Gomba (v 15.00) a zpěvák Tomáš Boček (v 19.00).  
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Červený koberec, Kongresové centrum - nádvoří, 17.00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan 
Čenský přivítají české i zahraniční hosty festivalu, přijde např. Klára Issová, Dražen Žarkovic, Guillame 
Maidatchevsky a delegace k filmu Když chci, tak písknu – George Pistereanu. 
 
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 
Divadelní zóna PFNonwovens: 
- Cesta kolem světa za 80 dní – divadelní představení LDO ZUŠ Zlín, velká stage, 17.10 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 
- Nejkrásnější válka - Divadelní ochotnický spolek Inspirace Zlín, 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 – Filmování mobilním telefonem, 15.00-18.00 hodin 
Zámecká zóna: Dům České televize. 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. Velká opičí dílna Petra Nikla: 
tvorba poezie originální opičí abecedou s nakladatelstvím Meander, 10.00-19.00 hodin. 
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je Jam 
Session a Majkl DJ. 
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Country 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. 
Vzdělávací komplex UTB – U18: Bezpečně pod střechou FHS na téma Proč máme kůži? - Staň se na 
chvíli vědcem a poznej pod mikroskopem rozdíly mezi kůží člověka a různých zvířat, 13.00-17.00 
hodin 
 
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – ZLÍN INDUSTRY DAYS: 
Média dětem, média s dětmi IV: Dítě jako divák zpravodajského obsahu, Kongresové centrum, malý 
sál, 9.00-12.00 hodin - čtvrtý ročník konference pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání o 
tom, jak děti vnímají zpravodajství a jakým způsobem formuje jejich pohled na svět.  
Soutěž o finanční podporu vizuálním a audiovizuálním projektům / pitching, Kongresové centrum, 
malý sál, 14.00-18.00 - Finální prezentace nejúspěšnějších projektů před odbornou porotou. Soutěž 
pro studenty a mladé začínající tvůrce každoročně vyhlašuje Nadační fond FILMTALENT ZLÍN, který 
mezi vítěze soutěže rozdělí výtěžek z aukce 22. ročníku Salonu filmových klapek. 
 
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 

http://www.zlinfest.cz/
mailto:martykanova@zlinfest.cz


 

 


