
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

8. 9. 2020 

 

NA ZLÍNSKÉM FESTIVALU VE STŘEDU KONCERTUJÍ JAROSLAV UHLÍŘ 

A BARBORA POLÁKOVÁ 

Zlín – Šestý den na Zlín Film Festivalu obstará zábavu zejména Den s Českým rozhlasem. U zámku 

se odehraje koncert Jaroslava Uhlíře, následovaný vystoupením Barbory Polákové s kapelou a 

diskotékou Martina Hrdinky. Boris Masník bude přednášet o filmových tricích a efektech. Druhým 

dnem pokračuje konferenční blok určený pro pedagogické odborníky Děti bez hranic¿  

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠESTÉHO DNE: 

Koncerty v rámci Dne s Českým rozhlasem, ŠKODA AUTO sad Svobody 

- 17.00 hodin: Jaroslav Uhlíř – Zazpívejte si společně všem známé písničky. 

- 19.00 hodin: Barbora Poláková – Hudební vystoupení známé zpěvačky a herečky s kapelou. 

- 20.30 hodin: Diskotéka Martina Hrdinky 

 

Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 

Hranice odvahy (režie: Johanne Helgeland, Norsko, 2020, 95 min.), Golden Apple Cinema 1, 15.00 

hodin - Příběh dobrodružné desetileté Gerdy a jejího bratra Otta, jejichž rodiče jsou za druhé 

světové války v norském hnutí odporu. Těsně před Vánoci roku 1942 jsou zatčeni a jejich děti jsou 

ponechány vlastnímu osudu. Více zde.  

Slavná invaze medvědů na Sicílii (režie: Lorenzo Mattotti, Francie, Itálie, 2019, 82 min.), Golden 

Apple Cinema 5, 17.00 hodin - Velký medvědí král odvede svůj klan z hor dolů do světa lidí, aby zde 

našel svého dávno ztraceného syna a zásoby jídla na zimu. Více zde. 

1982 (režie: Oualid Mouaness, Libanon, Norsko, Katar, USA, 2019, 100 min.), Golden Apple Cinema 

6, 17.30 hodin - Na pozadí první libanonské války v roce 1982 se jedenáctiletý Wissam odhodlá 

poslední den školy k tomu, aby své spolužačce Joanně vyznal lásku. Více zde. 

 

SEKCE 2020: NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI: 

Český trikový film s Borisem Masníkem – Arabela, Šapitó, PFNonwovens park Komenského, 18.00 

hodin - Trikový výtvarník a supervizor filmových efektů Boris Masník vzpomíná na vznik filmových 

efektů a triků v českých filmech a seriálech. Hostem je akademický architekt Jindřich Kočí. 

Pětihvězdičková existence (Režie: Sonja Linden, Finsko, Švédsko, 2011, 90 min.), Golden Apple 

Cinema 4, 19.00 hodin - Osobní a citlivé hledání podstaty moderní informační společnosti, kde 

technologie a lidské bytosti stále více tvoří jeden celek. Více zde.  

 

CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 

https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15134
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15199
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15149
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15167


 

Na nože, Letňák VIVA, 20.00 hodin - Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může 

dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v 

jeho blízkosti podezřelí. Více zde. 

 

ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 

VITAR show s Michalem ze školky, náměstí Míru, 16.00   

- Michal vymýšlí a vyrábí spoustu vynálezů a zlepšováků, a ty nejlepší vám již tradičně přijede ukázat 

na festival. 

Pohádky našeho dětství, OZC Zlaté jablko, 8.00-21.00 hodin - Výstava kostýmů ve spolupráci 

s Barrandov Studiem. Výstava potrvá do 12. 9. 

 

Konferenční blok Děti bez hranic¿ 

- #martyisdead, Kongresové centrum Zlín, Malý sál, 8.00-9.45 a 10.00-11.45 hodin - Projekce filmu. 

Osmidílný thriller #martyisdead inspirovaný skutečnými případy kyberšikany získal hlavní cenu na 

mezinárodním festivalu Serial Killer. 

- Začleňování dětí ze sociálně slabých skupin do vzdělávacího systému; MPSV ČR, Kongresové 

centrum Zlín, Malý sál, 13.00-14.00 hodin - Jak a kdo může dětem, rodinám i školám pomoci a jaké 

konkrétní aktivity v tomto směru vyvíjí MPSV, bude předmětem diskuse. 

- Šikana – představení, ve kterém i my můžeme hrát hlavní roli, Kongresové centrum Zlín, Malý sál 

14.30-16.30 hodin - Interaktivní přednáška otevírá nový pohled na dětskou šikanu.  

 

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. Ve středu jsou jeho hosty.  

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko Míru, 16.00 hodin - Příležitost k setkání a rozhovoru s hvězdou 

festivalu Eliškou Balzerovou.  

 

TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 

Náměstí Míru, 10.00-19.00  

- Dům České televize: 11.00 Zprávičky workshop - vyzkoušejte si své zpravodajské schopnosti, 14.00 

Projekce pořadů ČT:D, 18.40 Zprávičky – projekce, a další. 

- Stroj času: Tak kam to bude? Chcete se proletět časem a vidět Galavečer Zlín Film Festivalu v roce 

2060? POZOR! Pouze na vlastní nebezpečí! 

- Technologická dílna: Vítejte v dílně budoucnosti! Vyzkoušejte si kreslení 3D perem, ovládejte 

robotické rameno, vytvořte si vlastní robůtky. 

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 O princezně 

Jasněnce a létajícím ševci 

https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=15538


 

- Filmové workshopy: 15.00-18.00 Lunapark filmových vynálezů – jak se zrodil film, tvorba vlastních 

filmových příběhů (zámek, místnost 130), 15.00-18.00 Průchozí dílna materiálové animace - 

seznámení s technikou animace za pomocí přírodních materiálů (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! Ve čtvrtek můžete navštívit roky  

2000-2009. 

- ASTRAnauti na planetě dětí - Tajemné bytosti a místa na stanovištích plných zábavy, pohybu a 

her. 

- Český rozhlas: 10.00 a 14.00 Český rozhlas ON AIR, 15.00 Kouzelná cesta časem s Rádiem Junior,  

16.00 Podcast Českého rozhlasu. 

- Orientace na sociálních sítích - Den se zaměřením na vzdělávání v oblasti e-bezpečí s Fakultou 

humanitních studií, 13.00-17.00 hodin. 

- Koncert: 20.30 JAZZBOOK 

Univerzitní centrum U13 

- Virtuální realita: 12.30-17.00 hodin - Výlet pod hladinu moře, možnost vyzkoušet hru od českých 

vývojářů BEAT SABER, zasednout do kokpitu supersportu. Virtuální kino: 12.30-17.00 hodin - 

Pohádkové VR filmy od předních světových producentů. Přístupné po předchozí rezervaci. 

 

 

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

