
   

TISKOVÁ ZPRÁVA 
8. 9. 2021 
 
61. ZLÍN FILM FESTIVAL ZAHAJUJE SVOU DRUHOU ČÁST, DIVÁKY 
PŘIVÍTÁ V KINECH I DALŠÍCH LOKACÍCH 
 
Zlín – Ve čtvrtek 9. září začíná ve Zlíně podzimní část 61. ročníku mezinárodního filmového 
festivalu, tentokrát v tradičním formátu, tedy s diváky v kinech i s bohatým doprovodným 
programem. Na malé i velké návštěvníky po sedm dní čeká 280 hraných a animovaných filmů, 
besedy, workshopy, výstavy, koncerty, vzdělávací a sportovní aktivity. Tématem festivalu je 
„Literatura ve filmu“. Slavnostní zahájení pro děti obstará projekce nového českého 
animovaného filmu Myši patří do nebe, dospělí zhlédnou snímek Mise Asteroid. První večer 
uzavře působivý ohňostroj doprovázený hudbou. 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PRVNÍHO DNE: 
PRO MÉDIA: Tisková konference k zahájení 61. ZFF, Kongresové centrum, malý sál, 9:00 hodin 
 
Slavnostní zahájení 61. ZFF pro děti, Kongresové centrum, velký sál, 10:00 hodin – Úvodní 
ceremoniál festivalu pro dětské diváky spojený s projekcí animovaného snímku Myši patří do 
nebe režisérky Denisy Grimmové. Film se účastní Mezinárodní soutěže celovečerních filmů pro 
děti do 10 let. 
Slavnostní zahájení 61. ZFF pro dospělé, Kongresové centrum, velký sál, 19:00 hodin – Úvodní 
ceremoniál festivalu pro dospělé a projekce koprodukčního německo-lucembursko-polského 
filmu Mise Asteroid za účasti herce Ivana Shvedoffa. 
Zahajovací ohňostroj, Kongresové centrum, 22:00 hodin – Působivá barevná fire-show s 
podmanivou hudbou k zahájení 61. ZFF. 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:  
Říkali mi Beans (režie: Tracey Deer, Kanada, 2020, 92 min.), Golden Apple Cinema, sál 4, 16:30 
hodin – Dvanáctiletá Beans se musí stát neohroženou bojovnicí svého kmene Mohawků a 
pomoci v krizi zvané Oka. Ta začala jako bouřlivé povstání tzv. prvních národů (domorodého 
obyvatelstva) kvůli zabrané půdě a vyústila v konflikt, který v létě roku 1990 vrazil mezi 
Quebec a Kanadu válečný klín. Více zde.  
Vítr (režie: Dadren Wanggyal, Čína, 2020, 96 min.), Golden Apple Cinema, sál 6, 17:30 hodin – 
Gelak vyrůstá jako nemanželské dítě se svou matkou Samdan v odlehlé tibetské vesnici. Tlak 
předsudků, kterým Gelak musí ve svém dospívání čelit, přivede dívku k rozhodnutí postavit se 
místním tradicím a začít za sebe bojovat... Více zde. 
Marona (režie: Anca Damian, Belgie, Francie, Rumunsko, 2019, 92 min.), Golden Apple 
Cinema, sál 2, 13:00 hodin – Malá fenka se stane obětí nehody a na sklonku života vzpomíná 
na lidi, k nimž cítila bezpodmínečnou lásku. Více zde. 
Odvážný výlet (režie: Ji Won Lee, Jižní Korea, 2021, 108 min.) Golden Apple Cinema, sál 6, 
15:00 hodin – Da-yi je kvůli nemocné mámě a neustále zaneprázdněnému otci zvyklý dělat 
všechno sám. Když tráví více času s kamarády, myslí méně na svou matku. Když se však její stav 
zhorší, je převezena do vzdálenější nemocnice a Da-yi se obává, že ji už nikdy neuvidí. Společně 
s kamarády se proto vydává ji hledat. Více zde. 

https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16119
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17020
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17193
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16870


   

 
PROGRAM NA TÉMA LITERATURA VE FILMU: 
Beseda Česká komiksová scéna, park Komenského, Dům ČT, 19:00 hodin – Českou 
komiksovou scénou vás provedou vzácní hosté. Český publicista, autor komiksů Tomáš 
Prokůpek, který se mimo jiné podílel na vzniku knihy Rychlé šípy a jejich úžasná nová 
dobrodružství. O své bohaté komiksové tvorbě povypráví tvůrčí duo Martin Šinkovský a 
Ticho762. Nesmí chybět legenda komiksu pro děti a autor nesmrtelného Čtyřlístku Jaroslav 
Němeček. 
Gorila a já (režie: Linda Hambäck, Dánsko, Norsko, Švédsko, 2021, 76 min.), Golden Apple 
Cinema, sál 1, 8:10 hodin – Malá divoška by si moc přála být adoptována a je jí jedno kým, 
hlavně, že ji bude mít nový rodič rád. Jednou však k sirotčinci dorazí staré auto a z něj vystoupí 
její potenciální nová maminka. Jonna je v šoku. Vždyť je to gorila! Teď si už svým odchodem 
není tak jistá... Více zde. 
Frankenstein (režie: James Whale, USA, 1931, 70 min.), Golden Apple Cinema, sál 6, 20:00 
hodin – Posedlost samotářského vědátora doktora Frankensteina neobvyklými experimenty 
narůstá, stejně jako odvaha manipulovat se životem a smrtí. Výsledkem jeho snažení je lidské 
monstrum z neživých částí těla. Více zde. 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Gump – pes, který naučil lidi žít (Česká republika, 2021, 92 min), Letňák VIVA, 20:00 hodin – 
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“ Více zde. Do letního 
kina je letos vstup zdarma. 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
24. Salon filmových klapek, Kongresové centrum, foyer, 9:00-19:00 hodin – Autorská výstava 
výtvarně ztvárněných filmových klapek. Výstava potrvá do 11. září. 
Literatura ve filmu – interaktivní výstava, venkovní výstava, náměstí Míru – Slavné knižní 
předlohy a filmové adaptace. Interaktivní panely k tématu Literatura ve filmu. 
 
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI: 
Festival Café, náměstí Míru, 15:00 hodin – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, v níž 
probíhají talk-show Vladimíra Kroce. Hosty jsou Dana Morávková (15:00-15:30) a Vladimír 
Kratina (15:30-16:00). 
Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16:30 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: 
Vladimír Kratina. 
 
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 
Park Komenského: 
- Dům České televize, 10:00-19:00 hodin – Na podiu se každý den můžete setkat s moderátory 
a herci z pořadů ČT :D. 11:00 Taneční škola StarDance s Michalem Kurtišem, 15:00 Terčin 
zvířecí svět, 18:50 Čtení z knížky a další. 
- DDM Astra a Jules Verne, 14:00-19:00 hodin – Návštěva v budoáru slavného spisovatele J. 
Verna, okružní poznávací výlet po kolejích Orient Expresu, stanoviště s rozbíjením atomu v 
Ocelovém městě, poznávání ryb z kajuty Nautilu v doprovodu kapitána Nema, setkání s 
Baronem Prášilem a jeho fantazijním světem a další. 
- Bezpečně s Fakultou humanitních studií – Orientace na sociálních sítích, 14:00-19:00 hodin – 
Program je zaměřen na primární prevenci rizikového chování, zejména kyberšikanu a šikanu. 

https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17033
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16935
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17314


   

- Vystoupení spolku ZUŠKA? ZUŠKA!, 16:00-18:00 hodin – ZUŠ Zlín: zpěvy, kapela, ZUŠ Zlín - 
Jižní Svahy: divadelní představení „Případ s dítětem“. 
- Živé malování výtvarníka a ilustrátora TICHO 762, 14:00-19:00 hodin  
Sad Svobody: 
- Průchozí dílna animace, zámek, 14:00-18:00 hodin – Tvůrčí workshop, který účastníkům 
umožní poznat postupy vzniku animovaného filmu metodou stop motion a také si je hned 
vyzkoušet. 
- Zóna kouzel, 14:00-19:00 hodin – Celotýdenní program k 20. výročí první filmové adaptace 
knihy o Harry Potterovi. 
- Robotický koutek, 14:00-19:00 hodin – Přijďte otestovat svou zručnost proti robotu. 
Vytváření obrázků pomocí 3D pera. Připravuje Fakulta aplikované informatiky. 
Náměstí Míru: 
- Český rozhlas ON AIR, OZC Zlaté jablko, 14:00-16:00 hodin – Živé vysílání stanice Český 
rozhlas Zlín, rozhovory se zajímavými hosty festivalu. 
- Zábavný den s Manufakturou, 14:00-19:00 hodin – Postavičky, které zdobí oblíbenou 
dětskou kosmetiku Manufaktura vás provedou zábavným dnem plným her a legrace. Splňte 
všechny úkoly a krásná odměna vás nemine. 
- Festival shop, 10:00-19:00 hodin – Možnost zakoupení reklamních předmětů festivalu a 
vstupenek do kina. 
Univerzitní centrum U13: Virtuální realita, 12:30-17:00 hodin – Přehlídka těch 
nejkreativnějších VR filmů pro děti i teenagery. Brainz VR cinema, 9:00-17:00 hodin – Pásma 
VR filmů. 
 
Více na www.zlinfest.cz 
 
 
Kontakt pro média 
Ing. Kateřina Martykánová     
PR manager       
tel.: +420 602 576 870      
e-mail: katerina.martykanova@zlinfest.cz 
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