
   

TISKOVÁ ZPRÁVA 
9. 9. 2021 
 
DRUHÝ DEN FESTIVALU VE ZNAMENÍ HVĚZDNÝCH HOSTŮ: 
PŘIJEDE HOLLYWOODSKÝ PRODUCENT BILL GERBER I LETOŠNÍ 
YOUNG STAR 
 
Zlín – Vzácného filmového hosta přivítá Zlín Film Festival v pátek 10. září. Do Zlína přijede 
americký producent Bill Gerber, vítěz ceny Emmy a nominant na Oscara, který se podílel na 
výrobě filmů jako L.A. – Přísně tajné, Láska přes internet, Gran Torino, Zrodila se hvězda nebo 
série o Harry Potterovi. Na festivalu se představí také letošní Young Star Oskar Hes, jenž zasadí 
svůj strom do festivalové aleje. V obnovené premiéře bude uvedený digitálně restaurovaný 
film Hotel Modrá hvězda z roku 1941. Na náměstí Míru budou koncertovat skupiny Lake 
Malawi a No Name. 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI DRUHÉHO DNE: 
PRO MÉDIA: Setkání producenta Billa Gerbera s novináři, Kongresové centrum, press point, 
17:00 hodin 
 
Sázení festivalového stromu s Young Stars, Univerzitní park, 9:30 hodin – Sázení festivalové 
aleje za účasti letošní Young Star. Strom zasadí český herec Oskar Hes. 
Obnovená premiéra digitálně restaurovaného filmu Hotel Modrá hvězda (režie: Martin Frič, 
Československo, 1941, 89 min.), Kongresové centrum, velký sál, 19:00 hodin – Filmová klasika 
s Natašou Gollovou, Oldřichem Novým a Adinou Mandlovou. Projekci filmu předchází dokument 
o festivalu Filmové žně, který se konal ve Zlíně v letech 1940-41, a beseda s filmovým publicistou 
Jiřím Madziou. Moderuje Jan Čenský. 
Koncert skupiny No Name, náměstí Míru, 19:00 hodin – v rámci programu Continental dne 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
Školní poklad (režie: Majid Majidi, Írán, 2020, 99 min.), Golden Apple Cinema, sál 2, 13:00 
hodin – Dvanáctiletý Ali a jeho kamarádi, malí výtržníci z rušného Teheránu, dostanou úkol od 
nebezpečného zločince. Mají uloupit poklad, který je zakopán někde v blízkosti školy. Více zde. 
Vlk a lev: Nečekané přátelství (Režie: Gilles de Maistre, Francie, 2021, 99 min.), Golden Apple 
Cinema, sál 1, 15:00 hodin – Po smrti dědečka se dvacetiletá Alma vrací na vzdálený ostrůvek v 
samém srdci kanadského majestátního lesa, kam jezdívala jako dítě. Zde narazí na dvě 
bezmocná mláďata vlka a lva, která zachrání. Se zvířaty naváže nerozlučné pouto. Více zde. 
Jak jsem chodil s Amber (režie: David Freyne, Irsko, 2020, 74 min.), Golden Apple Cinema, sál 
5, 17:00 hodin – Píše se polovina 90. let v Irsku a sedmnáctiletí Eddie a Amber svou skutečnou 
sexualitu tají. Kvůli svému okolí, které si je dobírá, se rozhodnou předstírat vzájemný vztah. 
Více zde. 
Povídka z Brixtonu (režie: Darragh Carey, Bertrand Desrochers, Velká Británie, 2020, 77 min.), 
Golden Apple Cinema, sál 5, 19:30 hodin – Plachý Benji pochází ze Somerleyton Estate 
v Brixtonu, předměstí Londýna. Leah je mladá bílá youtuberka, která pochází z bohaté čtvrti a 
je posedlá pouličním uměním. I když Benji a Leah pocházejí z odlišných světů, jednoho dne se 
jejich kroky spojí. Více zde. 

https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16861
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17037
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16929
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=15926


   

Zrodila se hvězda (režie Bradley Cooper, USA, 2018, 136 min.), Golden Apple Cinema, sál 1, 
20:00 hodin – Hvězda country hudby Jackson Maine objeví neznámou talentovanou zpěvačku 
Ally. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svoj 
ústup z velkých pódií a o to více se potýká se svými vnitřními démony. Více zde. Film uvede 
jeho producent Bill Gerber. 
 
PROGRAM NA TÉMA LITERATURA VE FILMU: 
Beseda Ondřej Král: Marvel a ti ostatní, park Komenského, Dům ČT, 19:00 hodin – Přijďte si 
poslechnout historii Marvela. Popovídáme si o vzniku těch nejznámějších superhrdinů, roli 
Stana Leeho i největších fuck-upech. Přednáší Ondřej Král. 
Nekonečný příběh (režie: Woflgang Petersen, USA, Německo, 1984, 94 min.), Golden Apple 
Cinema, sál 2, 15:30 hodin – Bastian Bux je outsider a introvert, který velmi rád čte. 
Z knihkupectví si v nestřeženém okamžiku „vypůjčí“ knihu, která podle knihkupce není 
„bezpečná“, se vzkazem, že ji určitě vrátí, a pospíchá do školy. Tam se ukryje do podkroví a 
pustí se do čtení Nekonečného příběhu. Více zde.  
Kytice (režie: F. A. Brabec, Česká republika, 2000, 81 min.), Golden Apple Cinema, sál 3,  
18:30 hodin – Velkolepá podívaná podle balad Karla Jaromíra Erbena. Více zde. Film uvede 
literární a filmový kritik Jan Lukeš.  
Naušika z Větrného údolí (režie: Hayao Miyazaki, Japonsko, 1984, 117 min.), Golden Apple 
Cinema, sál 6, 15:00 hodin – Příběh o odvážné mladé princezně se odehrává ve fantaskním 
světě tisíc let po globální válce, která rozvrátila rovnováhu ekosystému. Více zde. Film uvede 
komiksový recenzent Ondřej Král. 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Matky (Česká republika, 2021, 95 min), Letňák VIVA, 20:00 hodin – Čtyři nejlepší kamarádky 
jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky 
starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Ale hlavně mají jedna druhou… 
Více zde. Do letního kina je letos vstup zdarma. 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Velké kino moderního Zlína, Alternativa, kulturní institut Zlín, 15:00 hodin – Setkání s autory 
návrhu a soutěžní porotou. Prezentace výsledků mezinárodní architektonické soutěže na 
revitalizaci památkově chráněného objektu Velkého kina ve Zlíně. Výstava potrvá do 18. září, 
od 8:00 do 17:00 hodin. 
Continental den, náměstí Míru, 10:00-19:00 hodin – Celodenní zábavný program, např.: 
- hudební dance produkce DJ Tommy Rogers, 14:00, 17:30 a 20:15 hodin 
- koncert kapely Lake Malawi, 16:00 hodin 
- VSA X-treme show, 17:15 a 18:45 hodin 
- koncert skupiny No Name, 19:00 hodin 
Vitar show s Michalem ze školky, sad Svobody, 16:30 hodin – Show plná zábavy pro nejmenší 
s Michalem Nesvadbou. 
 
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI: 
Festival Café, náměstí Míru, 15:00 hodin – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, v níž 
probíhají talk-show Vladimíra Kroce.  
Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16:30 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: 
Arnošt Goldflam, Klára Issová.  

https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17256
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16855
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16913
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16866
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17315


   

Červený koberec, Kongresové centrum, nádvoří, 18:00 hodin – Setkání s hosty ZFF před 
projekcí filmu Hotel Modrá hvězda: Jan Čenský, vystoupení Luhačovického okrašlovacího 
spolku Calma. 
 
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 Parta z garáže, 15:00 Futuro – Představení magazínu o moderních 
technologiích pod vedením robomoderátora Dronýho a jeho dvou reportérů Naomi Adachi a 
Michala Isteníka, 18.40 Zprávičky – projekce a další. 
- (Ne)bezpečně na netu, 14:00-19:00 hodin – Šikana, stalking, obtěžování – jen přidáme 
předponu kyber- a máme moderní buzzword pro staré známé problémy. Co se to na internetu 
vlastně děje? Digitální svět kolem nás… Na co a na koho můžeme na internetu narazit?  
- Český rozhlas v parku, 14:00-19:00 hodin – Zábava a soutěže pro malé i velké s Českým 
rozhlasem Zlín a s Rádiem Junior. 
- Vystoupení spolku ZUŠKA? ZUŠKA!, 16:00-18:00 hodin - ZUŠ Kroměříž: divadelní představení 
„Pohádka o studánce Ohloběnce“, ZUŠ Zlín - Jižní Svahy: cimbálová muzika Valášek. 
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. 
- Škola čar a kouzel ve Zlíně, 14:00-19:00 hodin – Probádejte magický svět bublajících kotlíků, 
astronomie či bylinkářství. Tajuplná dobrodružství se špetkou vědy má pod taktovkou Fakulta 
technologická UTB ve Zlíně.  
- ŠKODA AUTO EDU.LAB - mobilní laboratoř, 14:00-19:00 hodin – YuMi® robot natočí 
filmovým fanouškům limonádu a také bude dávat zmrzlinu. Uvidíte i 3D tisk, termovizi, umělou 
inteligenci, virtuální realitu a ukázku nabíjecí stanice pro elektromobily. Společný projekt 
Škoda Auto a ABB. 
Náměstí Míru: 
- Zdravotnický stan Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně, 14:00-19:00 hodin – Stanoviště 
zdravotnických hlídek, které jsou tvořeny zkušenými studenty oboru Všeobecná sestra. 
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. 
 
FILM INDUSTRY – PRO FILMOVÉ PROFESIONÁLY: 
Filmtalent Pitching Forum, Kongresové centrum, malý sál, 10:00-15:00 hodin – Finální 
prezentace filmových projektů studentů a mladých začínajících tvůrců, kteří se ucházejí o 
finanční podporu z Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN. Vstup volný, bez předchozí registrace. 
Jazyk: čeština. 
Industry Lunch s Nadačním fondem FILMTALENT ZLÍN, Kongresové centrum, 13:00-14:00 
hodin – Neformální oběd za účelem navazování kontaktů a setkání napříč obory filmového 
průmyslu. Vstup pouze pro akreditované filmové profesionály. Jazyk: čeština, angličtina. 
Klub expertů animace / Téma: Animace v roce 2021, Univerzitní centrum U13, rektorát, 
16:00-19:00 hodin – První neveřejné setkání odborníků animovaného filmu je organizováno ve 
spolupráci s Asociací animovaného filmu (ASAF). Uzavřené setkání. Jazyk: čeština. 



   

Nové kino 2021 – Dětský film „doby covidové“, Kongresové centrum, malý sál, 16:00-19:00 
hodin – Seminář projektu Nové kino 2021 pro provozovatele kin, producenty a zástupce 
distributorů. Vstup pouze pro akreditované filmové profesionály. Jazyk: čeština. 
 
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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