TISKOVÁ ZPRÁVA
29. 5. 2022
PÁTÝ DEN BESEDUJE NA FESTIVALU DOMINIK HAŠEK. VÍTĚZE
VYHLÁSÍ SOUTĚŽ RADOST TVOŘIT
Zlín – V pondělí začíná na Zlín Film Festivalu program konference Děti bez hranic¿ Besedovat o
připravovaném filmu Děti Nagana přijede hokejová legenda Dominik Hašek, druhým dnem
pokračuje prezentace hnutí speciálních olympiád Speciální prolínání a své vítěze vyhlásí
výtvarná soutěž pro děti se zrakovým postižením Radost tvořit. V parku Komenského se bude
natáčet podcast o historii Zlína, na zámku vystoupí Filip Teller se svým stand upem. Letní kino
hraje český film Mimořádná událost.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PÁTÉHO DNE:
Děti Nagana, nádvoří, 18.30 hodin – Beseda k připravovanému filmu s hokejovou tematikou.
Hosté: režisér Dan Pátek, Dominik Hašek, Tom Brenton.
Radost tvořit – Slavnostní vyhlášení vítězů, Hotel Zlín, 13.00-15.00 hodin – Mezinárodní
výtvarná soutěž dětí a mládeže se zrakovým postižením zachycuje průřez dovedností dětí se
zrakovým postižením a širokou veřejnost seznamuje s jejich specifickými výtvarnými projevy.
Speciální prolínání, park, 10.00-18.00 hodin – Interaktivní prezentace Českého hnutí speciálních
olympiád. Akce propojuje svět handicapovaných sportovců s našimi vlastními limity. Vyzkoušejte
různé dovednosti, svoji fyzičku i obratnost v různých soutěžích a překážkových drahách.
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Comedy Queen (režie: Sanna Lenken, Švédsko, 2022, 94 min., věková skupina 12+), Golden
Apple Cinema, sál 6, 10.40 hodin – Emotivní příběh třináctileté Sashy, která i přes svůj nezměrný
smutek po smrti maminky dělá vše proto, aby svého otce opět rozesmála. Třeba se stala i stand
up komičkou. Více zde.
Příhody malého Františka (režie: Johannes Schmid, Rakousko, Německo, 2022, 78 min., věková
skupina 6+), Golden Apple Cinema, sál 3, 16.00 hodin – Humorný příběh o devítiletém
Františkovi a jeho kamarádech, kteří mu pomáhají v jeho útrapách, se bude jistě líbit dětem i
rodičům. Více zde. Film uvede delegace tvůrců.
Shabu (režie: Shamira Raphaëla, Nizozemsko, Belgie, 2021, 75 min., věková skupina 14+),
Golden Apple Cinema, sál 6, 17.30 hodin – Sympatický 14letý hlavní hrdina Shabu se musí poprat
s důsledky svých nedomyšlených činů a bláznivých nápadů. Vítěz letošního berlínského
Generation Kplus na pomezí hraného filmu umí pobavit a skvěle funguje díky vynikajícímu
obsazení. Více zde.
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Mimořádná událost (Česká republika, 2022, 103 min.), Letňák VIVA, 21.30 hodin – Malebnou
českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z

vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do
výchozí stanice a nikdo jej neřídí… Více zde.
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Přepište dějiny – Obrazy Zlína v dějinách, park Komenského, 18.00 hodin – Živé natáčení
úspěšného historického podcastu publicisty Martina Gromana a historika Michala Stehlíka,
diskuse o dějinách ve veřejném prostoru.
Stand up Filip Teller – Možná, že to znáte…, nádvoří, 20.00 hodin – Hudební stand up comedy
show o záležitostech všedních dní.
Filmový plakát – zámek Svobody, 10.00-17.00 hodin – Grafická podoba propagace známých
zlínských filmů určených zejména dětem a mládež z celé druhé poloviny 20. století. Bonusem
budou plakáty filmů pro děti, které vznikly v jiných filmových studiích někdejší kinematografické
velmoci: Československa. Výstava potrvá do 1. června.
BAŤA III – otevřená zkouška inscenace, Památník Tomáše Bati, 17.00 hodin – Příběh Tomáše
Bati ml. v podání Městského divadla Zlín.
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festival Café, náměstí Míru, 16.00 hodin – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se
zajímavými hosty a tématy. Hostem Vladimíra Kroce je herec Vladimír Polívka.
Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17.00 hodin – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Jan
Šťastný, Barbora Petrová, Vladimír Polívka a Pavel Nový.
Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 18.00 hodin – Setkání s festivalovými hvězdami:
Arnošt Goldflam, Pavel Nový, Vladimír Polívka, Kristýna Podzimková a delegace k filmům
Tajemství pana M, Hello World! (Ahoj, světe!) a Beanie (Vánoční dobrodružství).
KONFERENCE DĚTI BEZ HRANIC¿
Radikální názory (workshop Farma v jeskyni), zámek SVOBODY, 9.00-10.30 hodin –
V tomto workshopu si žáci vyzkouší, jak snadné je mít “radikální” názory o nevinných tématech.
V debatních aktivitách si vyzkouší obhajovat své názory, naučí se zvládat střet s úplně odlišnými
názory a vnímat kontroverzní témata z mnoha různých pohledů.
Pohybem k sebeuvědomění a sebejistotě (workshop Farma v jeskyni), zámek SVOBODY, 9.0010.30 hodin – Workshop má za cíl děti vést k sebeuvědomění, sebejistotě a sebevědomí a tím
posílit jejich schopnost stavět si vlastní hranice vůči druhým a říkat "ne."
Generace ALFA si nezaslouží Béčkovou budoucnost! Kongresové centrum Zlín, 9.00-11.00 hodin
– V rámci interaktivního diskusního panelu budou představeny odpovědi na otázku, jak vnímají
děti předškolního a mladšího školního věku období spojené s překotnými změnami světa
(pandemie, válka, migrace, ekonomická recese).
Jak na komunikaci ve školství? aneb aby si zřizovatel rozuměl s ředitelem a učitelem nejen v
krizové situaci, Kongresové centrum Zlín, 14.00-16.00 hodin – Jak dobře nastavit a zjednodušit
komunikaci ve školství? Co dělat, aby dobře fungovala komunikace mezi zřizovatelem, školou a
rodiči? Jak této změně může pomoci Ministerstvo školství či další aktéři? Mohou se školy
inspirovat komunikací z byznysu?
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Zámek Svobody – Teens zóna:

- Virtuální realita BRAINZ VR CINEMA, zámek, 1. patro, 13.00-19.00 hodin – To nejnovější z
celosvětové současné VR produkce napříč několika žánry: interaktivní animované filmy pro děti,
VR edukativní a dokumentární projekty, detektivka, projekty tematizující problémy s pandemií
covidu 19.
- Parkour zóna, park, 8.00-20.00 hodin – Volně přístupná sportovně-relaxační zóna pro mládež.
K dispozici budou parkourové překážky, slackline a další herní prvky.
- Dětská psychologie s Karlem Kostkou, nádvoří, 17.00 hodin – Přednáška spisovatele, malíře,
učitele a jednoho z mála lidí ve světě, jimž byla při oficiálních testech naměřena hodnota IQ vyšší
než 200.
- DJ LOWA, nádvoří, 22.00-2.00 hodin – urban music
Náměstí Míru:
- Odpoledne s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 14.00-19.00 hodin – Heliem plněné balónky,
malování na tvář, američtí fotbalisté a cheerleaders.
- Continental Barum zóna, 14.00-19.00 hodin – Interaktivní aktivity pro děti: účast na závodním
okruhu studentského rallye simulátoru Formule Student, jízda na koloběžkách, soutěže aj.
Park Komenského:
- Dům České televize, 10.00-19.00 hodin – zajímavý program z déčkového světa. Např. 16.00
Pohádky a MALÉhry – Čtení pohádek v podání trojice hereček Divadla MALÉhRY.
- Letem animovaným světem, 15.00-18.00 hodin – Průchozí dílna Free Cinema, možnost
vyzkoušet si animační techniky (pixilace, kreslená animace, flipbooky) a vytvořit si vlastní
animovaný film. Lunapark filmových vynálezů – příležitost vytvořit vlastní krátké filmové
příběhy.
- Naše řemesla a tradice, 14.00-18.00 hodin – Workshop Fakulty humanitních studií UTB
seznámí se zajímavými lidmi z minulosti, řemesly a tradicemi, které jsou jedinečné a určující pro
náš kraj.
- ZUŠKA? ZUŠKA!, 14.00-16.00 hodin – Hudební pásmo ZUŠ Hulín, taneční vystoupení ZUŠ ZlínMalenovice, představení Povídky Čechova ZUŠ Zlín-Malenovice, pohádka „Kopretinka“ ZUŠ ZlínMalenovice.
- Jazzbook – koncert, 20.00-22.00 hodin
Univerzitní centrum U13 – Virtuální realita:
- Využití virtuální reality v umění: vytvoření zážitku ve světě fantazie a inspirace Karla Zemana,
13.00-17.00 hodin – Představení a vysvětlení základních triků v prostoru a jejich převedení do
virtuální reality.
- Zoetropia, 13.00-17.00 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.

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

