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DRUHÝ DEN ZLÍN FILM FESTIVALU OZDOBÍ PREMIÉRA FILMU
SMEČKA 

Zlín – Světovou premiéru bude mít v sobotu Smečka, snímek natáčený přímo ve Zlínském kraji.
Zlín Film Festival  přivítá  delegaci  k filmu,  která  se zúčastní  jeho slavnostního uvedení.  V sekci
2020:  Návrat  do  budoucnosti bude  přednášet  filmový  kritik  Kamil  Fila  o  odvrácené  stránce
vizuálních  efektů.  Bohatý  víkendový  doprovodný  program  pro  děti je  připraven  ve  všech
festivalových zónách.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI DRUHÉHO DNE:

PRO MÉDIA: Tisková konference s prezentací filmu Spící město režiséra Dana Svátka, 
Kongresové centrum, Malý sál, 12.15 hodin
Červený koberec k filmu Smečka, Kongresové centrum, nádvoří, 18.30 hodin

Světová premiéra filmu Smečka, Kongresové centrum, 19.00 hodin
- Premiérová projekce filmu režiséra Tomáše Polenského zařazeného do Mezinárodní soutěže 
celovečerních filmů pro mládež, za účasti delegace k filmu.

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Zrozen k vítězství (režie: Daniel Fahre, Norsko, 2019, 90 min.), Golden Apple Cinema 2, 15.30 hodin 
- Na první pohled je hrdina filmu jen normální patnáctiletý kluk, který je blázen do aut. Oliverův 
talent je však výjimečný. Je nejmladším jezdcem rallycrossu na světě. Více zde. 

SEKCE 2020: NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI:
Kamil Fila se ptá: Proč jsou filmové triky horší? Vzdělávací komplex UTB U18, aula, 18.00 hodin - 
Kdy se vědecko-technický a umělecký pokrok zastavil a obrátil směrem k horšímu? Případně, jsou 
takové názory a dojmy oprávněné? Na odvrácenou stránku vizuálních efektů se s vámi podívá 
filmový kritik Kamil Fila. 
Apollo 11 (režie: Todd Douglas Miller, USA, 2019, 93 min.), Golden Apple Cinema 3, 16.00 hodin - 
Rok 1969 je ve znamení mise Apolla 11 – letu do vesmíru, ze kterého vzešel první krok člověka na 
Měsíci. Dokument je poskládán výhradně z archivních záběrů, včetně těch dosud nezveřejněných. 
Více zde. 
Bok po boku (režie: Chris Kenneally, USA, 2012, 98 min.), Golden Apple Cinema 6, 17.30 hodin - 
Přežije film naši digitální budoucnost? Keanu Reeves v roli moderátora hledá odpovědi na své 
všetečné otázky v rozhovorech s hollywoodskými mistry. Více zde. 

https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15124
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15188
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15186


CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Gentlemani, Letňák VIVA, 20.00 hodin - Sofistikovaná akční komedie sleduje příběh britského 
drogového krále Mickeyho Pearsona, který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium 
dynastii oklahomských miliardářů. Více zde.

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Tomáš Bím, obrazy, Galerie pod Radnicí, 16.00 – Vernisáž výstavy malíře, grafika a ilustrátora, jehož 
malířská a grafická tvorba je zastoupena v řadě uměleckých sbírek po celém světě. Výstava potrvá 
do 23. 9.

KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festival Café, Dům České televize na náměstí Míru, 15.00 hodin - ojedinělé posezení ve festivalové 
kavárně, v níž probíhají talk-show Vladimíra Kroce. V sobotu jsou jeho hosty členové delegace 
k filmu Léto patří rebelům Martina Saková, Martin Kleinmichel, Martin Herold, Kaya Möller, Katarina
Krnačová, Liana Pavlíková.
Autogramiáda, OZC Zlaté jablko Míru, 16.00 hodin - příležitost k setkání a rozhovoru s hvězdami 
festivalu 

TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Náměstí Míru, 10.00-19.00 
- Dům České televize: 11.00 Vědecká show - zábavně vzdělávací pokusy, 16.00 Terčin zvířecí svět - 
Terka a její parta Tě naučí udělat svět zvířat lepším, 18.40 Zprávičky – projekce, a další.
- Science centra: prezentace VIDA Brno, Velký svět techniky Ostrava, Pevnost poznání Olomouc a 
Techmania Plzeň.
ŠKODA AUTO sad Svobody
- Večerníčkovo kino: 10.00-12.00 Oslavte s Večerníčkem 55. narozeniny. Děti se mohou těšit na 
klasické seriály i na zbrusu nové pohádky.
- Kino Čas - projekce českých archivních hraných filmů pro děti a mládež: 13.00 Krakonoš a lyžníci, 
15.30 Prázdniny pro psa.
- Filmové workshopy: 10.00-18.00 Filmový uzel – vytvořte si svůj animovaný film (zámek, nádvoří), 
10.00-18.00 Lunapark filmových vynálezů – jak se zrodil film, tvorba vlastních filmových příběhů 
(zámek, místnost 130), 10.00-13.00 Malí fotografové – kurz fotografování pro děti (zámek), 10.00-
18.00 Průchozí zvuková dílna – tvůrčí zvukový workshop (zámek, místnost 131).
PFNonwovens park Komenského
- Virtuální galerie, venkovní výstava plná momentek z historie festivalu. Nainstalujte si mobilní 
aplikaci AR ZFF a užijte si Zlín Film Festival s rozšířenou realitou! V sobotu můžete navštívit 60.-70. 
léta.
- Český rozhlas: 10.00 Natáčení audioknihy, 13.00 Jak se dělá audiokniha, 15.00 Živé vysílání stanice 
Český rozhlas Zlín.

https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15537


- Český národní registr dárců dřeně - Jsi-li zdravý muž či žena ve věku 18-35 let, stav se za námi 
zapsat se do registru.
- Koncert: 20.30 Tokyo
Univerzitní centrum U13
- Virtuální realita: 9.00-17.00 hodin - Výlet pod hladinu moře, možnost vyzkoušet hru od českých 
vývojářů BEAT SABER, zasednout do kokpitu supersportu. Virtuální kino: 9.00-17.00 hodin - 
Pohádkové VR filmy od předních světových producentů. Přístupné po předchozí rezervaci.
- Závody s droidy a rozšířená realita se světelným mečem: 9.00-19.00 hodin - Vyzkoušejte si, jaké 
to je ovládat droidy z Hvězdných válek. Pro tři nejrychlejší jezdce máme připraveny zajímavé ceny!

Street point a Festivalový shop na ulici Soudní – 9.00-19.00 Z bezpečnostních důvodů je většina 
programu Zlín Film Festivalu přístupná pro veřejnost pouze na základě registrace. Zde si lze 
registrační kartu nechat za poplatek 30 Kč vytisknout a nosit jako registraci na krku.
Festivalové food pointy - jsou rozmístěny v jednotlivých zónách festivalu a otevřeny podle provozní 
doby příslušné zóny, úhrada zde bude možná hotově nebo formou elektronického čipu. Detailní 
informace zde.

ZLÍN INDUSTRY DAYS 2020 – ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF:
Natáčení pod hrozbou COVID-19, Kongresové centrum, Malý sál, 13.30-16.30 hodin - Workshop 
organizovaný Evropským institutem bezpečnosti filmových projektů se zaměří na opatření 
minimalizující rizika nákazy COVID-19 v kontextu bezpečnosti práce a změny workflow při natáčení. 
Vstup pouze pro akreditované filmové profesionály. Jazyk: čeština.
Nové kino 2020-2021, Kongresové centrum, Malý sál, 17.00-18.30 hodin - Seminář, který se 
věnuje práci s filmy pro děti a mládež. Jeho snahou je seznámení profesní veřejnosti 
s různými pohledy na práci s filmy pro děti a mládež a jejich diváky. Vstup pouze pro 
akreditované filmové profesionály. Jazyk: čeština.
III. Filmová burza, Kavárna Továrna, 16.30-19.00 hodin - Networkingová platforma, která slouží k 
navázání kontaktů mezi producenty, studenty a lidmi různých profesí, jež mají filmařům co 
nabídnout a stojí o spolupráci v oblasti audiovize. Akci organizuje Zlín Film Office ve spolupráci se 
Zlín Film Festivalem.  Vstup pouze po předchozí registraci. Jazyk: čeština.

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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