
   

TISKOVÁ ZPRÁVA 
12. 9. 2021 
 
ZLÍN FILM FESTIVAL ODHALÍ HVĚZDY NA CHODNÍKU SLÁVY 
HEREČKÁM ANNĚ GEISLEROVÉ A KLÁŘE ISSOVÉ 
 
Zlín – V pondělí se návštěvníci festivalu mohou těšit na tradiční program, který se každoročně 
odehrává před Velkým kinem. Nejdříve budou odhaleny hvězdy na chodníku slávy českým 
herečkám Anně Geislerové a Kláře Issové. Následovat bude Malování na chodníku, nejstarší 
doprovodná akce v historii festivalu. Univerzita Tomáše Bati slaví 20 let od svého založení 
koncertem skupiny Jelen na náměstí Míru. Před zámkem se představí svět handicapovaných 
sportovců ve Speciálním prolínání. V parku Komenského bude besedovat legenda české 
scenáristiky Vladimír Körner. Letní kino hraje akční film Black Widow. 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PÁTÉHO DNE: 
Chodník slávy, prostranství před Velkým kinem, 16:00 hodin – Odhalení hvězd herečkám Anně 
Geislerové a Kláře Issové společně s Nadačním fondem Kapka naděje. 
Malování na chodníku, prostranství před Velkým kinem, 16:30 hodin – Nejstarší doprovodná 
akce zlínského festivalu. V dětském věku malovali již prarodiče současných dětí. 
Koncert skupiny Jelen, náměstí Míru, 18:00 hodin – Koncert ke 20. výročí Univerzity Tomáše 
Bati.  
   
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
Poslední filmové představení (režie: Pan Nalin, Indie, 2020, 100 min.), Golden Apple Cinema, 
sál 3, 18:30 hodin – Devítiletý Samay žije v odlehlé indické vesnici. Jeho první zkušenost 
s promítáním filmu mu naprosto učaruje. Více zde. 
Kapitáni ze Zátari (režie: Ali El Arabi, Egypt, 2021, 75 min.), Golden Apple Cinema, sál 3, 16:00 
hodin – Dva nejlepší přátelé Mahmoud a Fawzi žijí v uprchlickém táboře Zaatari v Jordánsku. 
Na pozadí obtížné reality každodenního života mají sen stát se profesionálními fotbalisty. Více 
zde. 
Supersestry! (režie: Arild Østin Ommundsen, Silje Salomonsen, Norsko, 2020, 77 min.), Golden 
Apple Cinema, sál 4, 16:30 hodin – Devítiletá Vega a její neposedná pětiletá sestra Billie se 
vydávají na noční výpravu norskými lesy. Ve chvíli, kdy spadne tatínek do horské trhliny a s 
vyvrtnutým kotníkem se mu nepodaří dostat nahoru, musí Vega a Billie sehnat pomoc. Více 
zde. 
Valentina (režie: Cássio Pereira dos Santos, Brazílie, 2020, 95 min.), Golden Apple Cinema, sál 
5, 19:30 hodin – Valentina, transgenderová dívka, čelí v Brazílii velkému sociálnímu stigmatu a 
byrokratickým překážkám. V aktuálním a mimořádném filmovém dramatu však nebývale zralá 
a odhodlaná Valentina převálcuje s podporou svých přátel každého hejtra. Více zde. 
Zlínský pes – Studentské hrané filmy 3, Golden Apple Cinema, sál 2, 13:00 hodin – Pásmo 
filmů zařazených do Mezinárodní soutěže studentských filmů. Více zde.   
 
PROGRAM NA TÉMA LITERATURA VE FILMU: 

https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17192
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17259
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=16856
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=15756
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17025


   

Beseda Vladimír Körner, legenda české literatury a scenáristiky, park Komenského, Dům ČT, 
19:00 hodin – Filmový a literární kritik Jan Lukeš pohovoří s jedním z nejvýznamnějších 
filmových tvůrců druhé poloviny 20. století. 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Black Widow (USA, 2021, 134 min), náměstí T. G. Masaryka, 20:00 hodin - Scarlett Johansson 
jako Black Widow. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou 
minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována 
Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow. Více zde. Do 
letního kina je letos vstup zdarma. 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Speciální prolínání, 10:00-19:00 hodin – Interaktivní prezentace Českého hnutí speciálních 
olympiád propojuje svět handicapovaných sportovců s našimi vlastními limity. Přijďte si zahrát 
stolní tenis, vyzkoušet si fotbalové dovednosti, jízdu na handbiku, hřiště na bocca a spoustu 
zajímavých her. 
Dopolední kafe s designérem aneb MELEME, pro.story, 9:00-12:00 hodin – pro.story jsou 
místem setkání designérů, publika a kolemjdoucích, místo předávání myšlenek, inspirace, 
otázek a odpovědí. Přijďte nejen na bábovku. 
 
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 Vendula Pizingerová a Jan Fišer z Nadačního 
fondu Kapka naděje a rektor Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík. 
Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16:30 hodin – Autogramiáda festivalových moderátorů. 
Červený koberec, Kongresové centrum, nádvoří, 17:00 hodin – Předání „Hvězdného 
doktorátu“. Obdrží jej herečky Anna Geislerová a Klára Issová od rektora UTB prof. Vladimíra 
Sedlaříka. 
 
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 a 15:00 AZ kvíz junior, 18:50 Čtení z knížky a další. 
- 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 
„O víle Jeřabince“, ZUŠ Bystřice pod Hostýnem: kapela Fancy Faces. 
Sad Svobody: 
- Letem animovaným světem, zámek, 14:00-18:00 hodin – Průchozí dílna s možností 
vyzkoušet si řadu animačních technik (pixilaci, kreslenou animaci, flipbooky) a vytvořit si 
vlastní animovaný film.  
- 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: 

https://www.csfd.cz/tvurce/2411-scarlett-johansson/
https://program.zlinfest.cz/online/cz/detail/?id=17340


   

- UTB na náměstí Míru, 14:00-19:00 hodin – Interaktivní aktivity: virtuální realita, workshop na 
výrobu robotů, tvorba vlastní obrázkové knížky a další. 
- VIVA truck, 14:00-19:00 hodin – Prohlédněte si kamion Scania, na kterém budeme názorně 
demonstrovat využití našich výkovků. 
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: 
Konferenční blok Děti bez hranic¿ 
Advisory board, Kongresové centrum, malý sál 14:00-16:00 hodin – Neformální setkání, akci 
pořádá Safer Internet Centrum ČR. Programem provází a rozhovory povede Čestmír Strakatý z 
Reflexu. 
 
Více na www.zlinfest.cz 
 
 
Kontakt pro média 
Ing. Kateřina Martykánová     
PR manager       
tel.: +420 602 576 870      
e-mail: katerina.martykanova@zlinfest.cz 

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

