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TŘETÍ DEN FESTIVALU UVEDE ŠÍLENĚ SMUTNOU PRINCEZNU. 
ZÁMEK SVOBODY OVLÁDNOU E-SPORTY  
 

Zlín – Nabitý program slibuje festivalová sobota. Kongresové centrum večer promítne 
zdigitalizovanou pohádku Šíleně smutná princezna za účasti Václava Neckáře. Ještě před 
projekcí se zpěvák představí na červeném koberci a navazující autogramiádě. Na 
náměstí Míru se o zábavu postará Den se ŠKODA AUTO a zahraje kapela Buty. Na zámku 
Svobody se bude e-sportovat a o e-sportech besedovat se streamery spajKKem a 
RedgieBeardem. Vernisáží se otevře výstava obrazů Kristiana Kodeta. 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI TŘETÍHO DNE: 
Šíleně smutná princezna – zdigitalizovaná, Kongresové centrum, velký sál, 19.00 hodin – 
Projekce digitalizovaného filmu za účasti Václava Neckáře včetně krátkého pěveckého 
vystoupení. 
Den se ŠKODA AUTO, náměstí Míru, 10.00-19.00 hodin – Stánek Výzkumu dopravní bezpečnosti, 
soutěžní kvíz, veselí maskoti ŠKODA Chargie a Kodiaq a další bohatý program. 
 
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME: 
Majka (režie: Ham Tran, Vietnam, 2022, 105 min., věková skupina 8+), Golden Apple Cinema, sál 
4, 9.00 hodin – Výpravný a dobrodružný příběh o přátelství chlapce a dívky z jiné planety. Sci-fi s 
nádhernou scenérií, rychlým tempem a skvělými hereckými výkony. Více zde.  
Zakletá jeskyně (režie: Mariana Čengel Solčanská, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, 2022, 
98 min., věková skupina 10+), Golden Apple Cinema, sál 1, 10.00 hodin – Zázračná jeskyně 
obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní mohou vzít tolik soli, kolik potřebují, 
ale toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Více zde. Film uvede delegace tvůrců. 
Kde je Anne Franková? (režie: Ari Folman, Belgie, Francie, Izrael, Lucembursko, Nizozemsko, 
2021, 99 min., věková skupina 12+), Golden Apple Cinema, sál 5, 10.45 hodin – Kitty, imaginární 
kamarádka, jíž Anne Franková psala svůj slavný deník, ožije v dnešním Amsterdamu a chce 
naplnit Annin odkaz. Svou upřímností předkládá poselství naděje a štědrosti adresované 
budoucím generacím. Více zde.  
Lamya, dívka z Aleppa (režie: Alex Kronemer, Kanada, USA, 2021, 89 min., věková skupina 12+), 
Golden Apple Cinema, sál 3, 18.30 hodin – Příběh dvanáctileté uprchlice ze Sýrie, která se na 
útěku noří do knihy básní slavného perského básníka a mudrce Rúmiho z 13. století. Více zde. 
 
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ: 
Spider-Man: Bez domova (USA, 2021, 148 min.), Letňák VIVA, 21.30 hodin – Vůbec poprvé ve 
filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou 
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zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém 
nebezpečí… Více zde. 
 
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE: 
Art, Městské divadlo Zlín, 19.00 hodin – Představení Divadla Bez zábradlí Praha. Slavná 
francouzská komedie, v níž tři se hádají, ale vy se budete rozhodně smát! Hrají Karel Heřmánek 
st., Josef Carda a Zdeněk Žák. 
Pečení s UNICEF, OZC Zlaté jablko, 12.30 hodin – Charitativní akce na podporu programů UNICEF 
na pomoc dětem. 
Herní zóna LanCraft – virtuální realita, zámek Svobody, park, 10.00-21.00 hodin – Populární e-
sportovní i jiné tituly, špičkové počítače, konzole, virtuální realita, soutěže, ve kterých budete 
moci poměřit svůj skill s dalšími hráči a odnést si některou z lákavých cen. 
Beseda se streamery spajKKem a RedgieBeardem, zámek Svobody, nádvoří, 17.00 hodin – Co 
jsou to e-sporty? Věděli jste, že je možné se e-sporty živit? E-sport jako učební obor.  
Kristian Kodet – obrazy a grafiky, vernisáž – Galerie pod Radnicí, 16.00 hodin – Malíř a grafik 
Kristian Kodet patří k nejvýznamnějším představitelům současného českého malířství. Pro jeho 
tvorbu jsou typické snivé obrazy s tématy očí, žen a milenců. Výstava potrvá do 12. června. 
Koncert skupiny Buty, náměstí Míru, 18.00  
Baťovi filmaři 1927-1945 – Zdeněk Pokluda, Jiří Madzia, Alternativa – kulturní institut, 17.00 
hodin – Představení knihy a beseda s autory, kniha přináší řadu nových zjištění o prvních 
snahách T. Bati proniknout do filmové branže. 
МОЯ КРАЇНА УКРАЇНА, Golden Apple Cinema, sál 3, 11.30 hodin – animovaný seriál Moje země 
Ukrajina, pásmo v ukrajinštině pro ukrajinské děti, které teď žijí ve Zlíně. Více zde. 
 
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI: 
Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 15.00 hodin – Setkání s festivalovými hvězdami: 
Anna Geislerová, Ester Geislerová, Vojtěch Vodochodský, RedgieBeardo, spajKK, Šimon Bilina a 
delegace k filmu Bigman. 
Festival Café, náměstí Míru, 16.00 hodin – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se 
zajímavými hosty a tématy. Hosty Vladimíra Kroce jsou herečky Jitka Čvančarová a Jitka 
Schneiderová. 
Autogramiáda, OZC Zlaté jablko,  
- 17.00 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Jan Nedbal, Brigita Cmuntová, 
Oskar Hes, Vojtěch Vodochodský a Simona Lewandovská. 
-  18.00 hodin – Autogramiáda delegace k pohádce Tajemství staré Bambitky 2. 
Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 18.00 hodin – Setkání s festivalovými hvězdami: 
Václav Neckář, Jitka Schneiderová, Jiří Dvořák, Ljuba Krbová, Ondřej Neff, Oskar Hes a delegace 
k filmu Lucy Wanted (Hledá se gangster). Součástí je i autogramiáda Václava Neckáře. 
 
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH: 
Zámek Svobody – Teens zóna: 
- AV MEDIA EVENTS, zámek, 1. patro, 10.00-19.00 hodin – Přijďte si vyzkoušet vystupování v 
opravdovém studiu nebo natáčet před green screenem, práci s profesionální kamerou, 
špičkovým osvětlením nebo ozvučením. 
- Workshop analogové fotografie pro malé i velké, zámek, 14.00-17.00 hodin – Seznamte se s 
rozdílem mezi digitálními a klasickými analogovými fotoaparáty, vyzkoušejte si několik 
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fotoaparátů – klasické, jednoduché plastové, dřevěné dírkové komory i instaxový fotoaparát, 
který své fotky "vyjede" hned na místě. Na objednávku – info zde. 
- Showcase podcastových projektů mujRozhlas, nádvoří, 14.00 hodin – Přijďte si poslechnout 
podcasty, povídky psané umělou inteligencí Digitální spisovatel, unikátní projekt Slow Radio, 
posluchárnu Auditorium a další projekty.  
- DJ Daniell, nádvoří, 20.00-2.00 hodin – urban music 
 
Náměstí Míru: 
- Cesta do pravěku s Fakultou technologickou UTB, 10.00-19.00 hodin – Tajuplná dobrodružství 
se špetkou vědy má pod taktovkou Fakulta technologická UTB ve Zlíně!  
 
Park Komenského: 
- Dům České televize, 10.00-19.00 hodin – zajímavý program z déčkového světa, např.: 10.00 
Science show – Zábavná vědecká show se science centrem Techmania, 18.50 Jan Budař čte ze 
své knihy Princ Mamánek.  
- Astra dětem – zlínským světem, 10.00-19.00 hodin – 6 soutěžně-hravých stanovišť, které 
účastníky vtáhnou do historie (nejen té filmové) města Zlína, výtvarná dílna, sportovní zóna, 
malování na obličej. 
- Festivalový KnihoTrh, 10.00-19.00 hodin – Přijďte si vybrat ze stovek knih z druhé ruky za 
skvělé ceny. Ke každé knize dobrý skutek zdarma. Akce pokračuje i v neděli. 
ZUŠKA? ZUŠKA!, 10.00-17.00 hodin – Trio Furioso ZUŠ Zlín-Malenovice, Soubor zobcových fléten 
ZUŠ Zlín-Malenovice, pohádka „Hrnečku, dost!“ ZUŠ Zlín, kapela ZE-SWA HOO BAND ZUŠ Zlín - 
Jižní Svahy, představení „Zlínské pověsti“ ZUŠ Zlín, kapela Crowses ZUŠ Zlín, taneční vystoupení 
ZUŠ Zlín - Jižní Svahy 
- Koncert, 20.00-22.00 hodin – Crowses (kapela ZUŠ Zlín), Trio Furioso (ZUŠ Zlín-Malenovice), 
„Klávesy ze Svahů“ 

 
Univerzitní centrum U13 – Virtuální realita: 
- Využití virtuální reality v umění: vytvoření zážitku ve světě fantazie a inspirace Karla Zemana, 
9.00-17.00 hodin – Představení a vysvětlení základních triků v prostoru a jejich převedení do 
virtuální reality.  
- Zoetropia, 9.00-17.00 hodin – Interaktivní workshop seznámí s technologiemi využívanými v 
hollywoodských filmech nebo v herním průmyslu.  
 
FILM INDUSTRY – PRO FILMOVÉ PROFESIONÁLY: 
Kids Kino Lab / Mezinárodní scenáristický workshop, Obchodní dům, 9.00-16.00 hodin – 
Mezinárodní program zaměřený na vývoj scénářů filmů a seriálů pro mladé publikum. Programu 
se účastní 13 vybraných projektů, mezi nimi 3 týmy z České republiky. 
Současná česká literatura pro děti a mládež jako zdroj filmového námětu, Kongresové centrum 
Zlín, 10.30-12.00 hodin – Prezentace šesti současných knih pro děti a mládež, jež by mohly být 
inspirací k filmovému zpracování. Knihy prezentují jejich autoři.  Vstup pouze pro akreditované 
filmové profesionály. 
Central European Children’s Film CoProduction Forum, Kongresové centrum Zlín, 14.00-18.00 
hodin – Platforma pro networking, jejímž cílem je podporovat partnerství mezi producenty z 
České republiky, Slovenska, Německa a Polska, kteří se věnují filmům pro děti a mládež. Vstup 
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pouze pro akreditované filmové profesionály. 
 
 
Kompletní filmový i doprovodný program je k dispozici na www.zlinfest.cz i ve festivalové aplikaci 
Zlinfest. 
 
 
Kontakt pro média 
 
Ing. Kateřina Martykánová     
PR manager       
tel.: +420 602 576 870      
email: katerina.martykanova@zlinfest.cz 
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