
Takový byl 58. ročník Zlín Film Festivalu

JAROMÍRHANZLÍK si festivalový programužíval s celou rodinou

NaZlín Film Festival zavítala i známáslovenská herečka žijící v Itálii
BARBORABOBUĽOVÁ

Letošní předsedkyní poroty byla herečkaAŇAGEISLEROVÁ, jejíž
děti si Zlín oblíbily

Ondro, půjčmi kapesníček. Ne, utři si pot do tygra!

Letošní YoungStarARTPARKINSON je českýmdivákůmznámý
z filmuHra o trůny

Na červenémkoberci seSIMONASTAŠOVÁprocházela se svou
věrnouPepinou

Úsměv! Hvězdy se fotí s hvězdami, naChodníku slávy přibyly dvě
novépro IVANUANDRLOVOU aMAROŠEKRAMÁRA Delegaci k novémuhudebnímu filmuBACKSTAGEuvítalo kino zaplněnédoposledníhomístečka

Zlatý střevíček za přínos v oblasti filmové hudby si odvezlANDREA
MORRICONE
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Čestmír Vančura: Letošní
festival považuji za dobrý ročník
Prezident Zlín Film Festi-
valu v krátkém rozhovoru
zhodnotil právě končící
58. ročník Mezinárodního
festivalu filmů pro děti
a mládež. Jak se dívá na
devět dní naplněných fil-
my, pestrým doprovodným
programem a fascinující
festivalovou atmosférou
v centru Zlína? A jak hod-
notí veškeré úsilí festiva-
lového štábu, které se
ukrývá pod pokličkou?

Co pro vás v tuto chvíli před-
stavuje slovo „festival“? Je to
únava nebo pohoda?
Troufám si nejen za sebe

říci, že je to pohoda. V cen-
tru Zlína potkáváme nadše-
né lidi a jejich energie je
nakažlivá.

Jak jste spokojen s průběhem
letošního ročníku?
Zdá se být nejlepším roč-

níkem za poslední 4 roky,
kdy festival se svým týmem
vedu. Těší mě, že se zúročila
práce nejen našeho štábu,
ale velké skupiny lidí, pod-
porovatelů, spolupořadatelů,
porotců, dobrovolníků,
zkrátka všech, kteří přiloží
ruku ke společnému dílu.
A pokud je výsledek vidět
a získává pozitivní ohlas
u veřejnosti, znamená to

pro mě tu nejlepší zpětnou
vazbu.

Co byste popřál festivalu do
dalších let?
Rád bych, aby i nadále

pokračoval v tradici největší
festivalové přehlídky dět-

ských filmů na světě, ale
zároveň aby si udržel urči-
tou skromnost. Přeji si, aby
se v průběhu festivalového
dění lidé mohli setkávat na
příjemných místech,
abychom je dokázali za-
ujmout svým programem,

a přitom aby měli kolem
sebe dostatek prostoru pro
filmy, pro sebe i své děti. A
v neposlední řadě abychom
našli i nové partnery pře-
devším pro podporu našeho
doprovodného programu.

Pořadatelé 58. Zlín Film
Festivalu oznámili
vítězné filmy
Téměř do svého závěru do-
spěl 58. ročník Mezinárod-
ního festivalu filmů pro děti
a mládež Zlín Film Festival.
Do jeho letošní soutěže bylo
zařazeno 169 snímků, z
nichž nejúspěšnějšími byly
Supa Modo, Přání k mání
nebo Los Bando. Kromě fil-
mových projekcí si ná-
vštěvníci zlínského festivalu
užili i bohatý doprovodný
program rozmístěný v loka-
cích po celém centru města.
Setkat se mohli také s vý-
znamnými filmovými osob-
nostmi z České republiky i
ze zahraničí. Byli mezi nimi
herci Jaromír Hanzlík, Ivana
Andrlová a Maroš Kramár,
Anna Geislerová, Simona
Stašová, Ivana Chýlková, Jo-
sef Trojan, Zdeněk Piškula,
irský herec Art Parkinson,
americký herec Josh Wig-
gins, slovenská herečka žijí-
cí v Itálii Barbora Bobuľová,
hudební skladatel a dirigent
Andrea Morricone či 71 de-
legací, které uvedly své fil-
my.
Devátým dnem se v so-

botu 2. června uzavře další
ročník Zlín Film Festivalu.
Na programu jsou poslední
projekce vítězných filmů,
které večer obdrží festivalo-
vá ocenění, a závěrečný den
věnovaný zejména půlma-
ratonu a dalšímu dopro-
vodnému programu.
Na letošní ročník zavítalo

2 600 akreditovaných hos-
tů, do kin na filmové pro-
jekce do včerejšího večera
přišlo více než 40 tisíc di-
váků. „Zájem o filmy byl
opět velký. Promítáme totiž
filmy, které se do běžné
distribuce ani nedostanou, a
tak je náš festival často je-
dinou příležitostí je zhléd-
nout,“ vysvětlila umělecká
ředitelka Markéta Pášmová.
Také čísla o celkové ná-
vštěvnosti svědčí o oblíbe-
nosti festivalu. „Vše ukazuje
na to, že překonáme loň-
skou hranici návštěvnosti,
která činila 125 tisíc lidí.
Čeká nás ještě jeden den,
kdy se do Zlína sjedou běžci
půlmaratonu i jejich pod-
porovatelé, večer chystáme
poslední koncert i filmový
hit v letním kině, o které je

velký zájem,“ doplňuje pre-
zident Čestmír Vančura.
Vítěznými filmy se staly a

Zlatý střevíček si odvezou
filmy Supa Modo (nejlepší
hraný film pro děti), Ječná
pole za horami (nejlepší
hraný film pro mládež) či
český Hurá na borůvky
(nejlepší animovaný film).
Úspěch zaznamenaly i další
české filmy Přání k mání,
který získal Zlaté jablko –
cenu diváků za nejúspěš-
nější hraný film, a Planeta
Česko oceněná jako nejlepší
evropský dokument.
Zlatý střevíček obdrží ta-

ké slovenská herečka Magda
Vášáryová a český herec Ja-
romír Hanzlík za mimořád-
ný přínos kinematografii
pro děti a mládež a italský
skladatel a dirigent Andrea
Morricone za přínos v ob-
lasti tvorby filmové hudby.
58. ročník byl u příleži-

tosti 100. výročí založení
Československa věnován
české a slovenské kinema-
tografii, dalšími tématy byly
Rakouský výlet s krátkým
vhledem do rakouského fil-
mu a nová sekce American
Teen s filmy pro mládež.
„Příští ročník Zlín Film Fes-
tivalu se bude konat od
pátku 24. května do soboty
1. června 2019,“ zve na 59.
ZFF prezident Čestmír Van-
čura. „Chystáme na něj už
teď další úpravy v progra-
mové i doprovodné části,
abychom jej posunuli zase o
něco dál.“
Kromě tradičních lokací

přibyly ve Zlíně i nová mís-
ta, kde se lidé mohli setkat s
programem festivalu. Tako-
vými byly Retro zóna s ka-
várnou a Biograf s projekcí
němých grotesek v parku
Komenského, Hravé pod-
zámčí či Nadační zóna v
Zámecké zóně. Vybrané fil-
my se v průběhu festivalo-
vého týdne promítaly také v
Otrokovicích, Uherském
Hradišti, Kroměříži, Vsetíně
a Valašských Kloboukách. O
týden později, od 8. do 12.
června, se Zlín Film Festival
představí v Mikulově v
rámci Mikulovských ozvěn.
Kompletní výsledky na-

jdete na www.zlinfest.cz.

JE ROZHODNUTO. Vítězné filmy vybíraly
poroty složené z filmových odborníků i dětí.

Zlatý střevíček – za nejlepší hraný film pro děti
Supa Modo (KEN, GER, 2018), režie: Likarion Wainaina
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Filmy mého dětství: s těmito filmy vyrůstali pořadatelé
Jaké filmyvdětstvíměli nejraději sloven-
ští a čeští herci a režiséři už víme. Stejnou
otázku jsmepoložili i lidemzorganizační-
ho týmuZlín FilmFestivalu. Aprotože to
jsou lidénesmírně akční, s jednoduchou
odpovědí se nespokojili. Oni se dokonce do
filmů svéhodětství na chvíli vžili. A takhle
to dopadlo:

SČERTYNEJSOUŽERTY.
JakubHolcman, koordinace&smluvní vztahy

ŠESTMEDVĚDŮSCIBULKOU.
PetraHudcová, obchod&marketing

AŤŽIJÍDUCHOVÉ .
Aleš Zábojník, technická produkce&stavba

AŤŽIJÍDUCHOVÉ .Markéta Pášmová, umělecká ředitelka

KRAKONOŠALYŽNÍCI.
JaroslavaHynštová, dramaturg

METRÁČEK.
Veronika Klementová, sekretariát

SČERTYNEJSOUŽERTY. Jana Skoupilová, asistentka ředitelky ZFFŠAKALÍ LÉTA.KristýnaKoláčková, koordinacedoprovodnéhoprogramu

LUCIE, POSTRACHULICE.
LucieMikelová, programová koordinátorka
Kateřina Ročková,marketingová specialistka
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Klape nám to v IT.
Pojď bít s námi!

Nenechte si dnes ujít:
HVĚZDNÉ JABLKO
Sobota 2. června 2018,
16:00
Každodenní příležitost se-
tkání s festivalovou hvězdou
včetně následovné autogra-
miády. Dnes bude podpisy
rozdávat Danica Jurčová a
Zuzana Vejvodová.

PETER SHABBY
Sobota 2. června 2018,
18:00, Festivalový Party
stan
Peter Shabby je hudební
punk rockový projekt s prv-
ky trash-metalu 80. let, a
post rocku.

LETNÍ KINO: TÁTOVA
VOLHA
Sobota 2. června 2018,
21:30
Projekce jednoho z nejú-
spěšnějších filmů nedávné
doby.

DJ SPIKE A MEYW
Sobota 2. června 2018,
23:00, Festivalový Party
stan
DJ Spike a Meyw je dvojice,
která hudbou žije. Umí si
podmanit publikum výbě-
rem tracků a také jejich
show za mixem.

Moravia – podvečerní
muzikál lidových písní
Sobota 2. června 2018,
17:50

Divadlo Mandala volného,
Zlín

VEČERNÍ KABARET
Sobota 2. června 2018,
21:30, Malá stage
Zahrají The Chargers.

OZC ZLATÉ JABLKO

KONCERTNÍ ZÓNA
ENAPO

FESTIVALOVÁ TV
Sledujte aktuální festiva-
lové dění i prostřednictvím
speciální festivalové tele-
vize na tv.zlinfest.cz/cz/.

DIVADELNÍ ZÓNA
PEGAS NONWOVENS

Kapela TURBO ukončí festival
2. června 2018 od 19.30 hodin
Koncertní zóna ENAPO

Legendární kapela s legendárními hity, které
znají nazpaměť děti i jejich prarodiče. Kapela
Turbo dnes uzavře festivalovou koncertní šňůru
a to od 19:30 v Koncertní zóně ENAPO. Členové
kapely Turbo to na pódiu dokáží stále pořádně
rozbalit. Energické vystoupení s nezapomenu-
telnými hity zakončí 58. ročník zlínského fil-
mového festivalu. V ceně koncertu je také vstup
do letního kina.

Ozvěny Zlín Film Festivalu již podruhé v Mikulově
Líbí se vám festival
a chcete si filmový zážitek
co nejdříve zopakovat?
Přijeďte mezi 8. a 12. 6. do
malebného Mikulova. Čeká
vás 19 vybraných snímků
z programu Zlín Film Fes-
tivalu, krásné kulisy měs-
ta pod Pálavou a jiskřivé
moravské víno.

V rámci Mikulovských
ozvěn ZFF se můžete těšit
na bohatý doprovodný pro-
gram připravený nejen pro
děti a mládež, který se bude
odehrávat napříč historic-
kým centrem města a na-
bídne mnoho zábavy. Část
festivalu se bude konat tře-
ba i v krásné zámecké za-
hradě, kde bude možné na-
vštívit šapitó s groteskami
s hudebním doprovodem.
V Mikulově se děti budou

moci potkat nejen s hrdiny
na plátně, ale i se skuteč-
nými postavami z pohádek
a to díky brněnskému Di-
vadlu Radost, které v sobotu

zahraje pohádku na motivy
Špalíčku veršů a pohádek od
Františka Hrubína a v ne-
děli pak Tři pohádky pro
rošťáky.
Mezi představeními se

malí diváci mohou protáh-
nout se svými oblíbenými
moderátory z Déčka. Zacvi-
čit si budou moci se Zdeň-
kem a Týnou z Hýbánek
nebo s Bětkou z pořadu Jo-
gínci.

V sobotu 9. června přiví-
táme na festivalu vzácného
hosta. Od třetí odpolední
bude v Galerii Závodný
probíhat debata a výtvarný
workshop s paní Kateřinou
Miler, dcerou slavného ani-
mátora Zdeňka Milera, au-
tora oblíbené postavičky
Krtečka.
Festivalový Mikulov na-

bídne i tematické výstavy.
V Galerii Konvent proběhne

výstava „Hermína Týrlová
a její spolupracovníci“, na
které si budete moci pro-
hlédnout soubor originál-
ních výtvarných návrhů
tvůrců studia animované
tvorby ve Zlíně. V kinoklubu
si budete moci užít atmo-
sféru filmového Zlína díky
výstavě Střípky zlínského
festivalu a ve foyeru kina
vás čeká soubor dobových
plakátů z filmů Karla Ze-
mana.
V průběhu celého festi-

valu budou pro děti i do-
spělé připravené workshopy,
kde si budou moci vyzkou-
šet, jak se dělá animace,
pohrát si s legem či plaste-
línou a vytvořit si vlastní
animovaný snímek.
Příjemnou třešničkou

na dortu bude jistě i mož-
nost navštívit promítání
v letním kině v prostorách
amfiteátru nebo možnost
potkat se s filmovými tvůr-
ci. Více informací naleznete
na webových stránkách
www.kino.mikulov.cz.

Výstava FMK hra
2. června 2018, 9.00 – 18.00
Zlínský zámek

Poslední den mají návštěvníci festivalu možnost
shlédnout unikátní výstavu s názvem HRA,
která vznikla jako celoroční společný projekt
Fakulty multimediálních komunikací UTB ve
Zlíně v průběhu akademického roku 2017/2018.
Výstava umístěná v prostorách zlínského zámku
mapuje hru dětí, dospělých, hru s hlavolamy a
vyobrazení hry ve sportu či hudbě. Sedm odliš-
ných výstavních celků představuje rozmanité
polohy studentského myšlení. Pro někoho byla
hra automaticky spojena s dětskou aktivitou,
pro jiného zase s intelektuálním přemýšlením
a společenským životem. V ostatních projektech
se však objevila i zcela odlišná tematika, včetně
hry jako hudby, hry jako tvůrčí inspirace nebo
sportu. K vidění zde jsou také výsledná díla ve-
řejného open callu, která ukazují, jak designéři
nebo studenti zpracovali stejné téma zcela od-
lišnými způsoby.

Kabinet filmové historie mapuje bohatou
minulost zlínských ateliérů
Nechce se vám ještě ze
Zlína? Pak zůstaňte
a navštivte třeba unikátní
stálou expozici artefaktů
z historie zlínských
ateliérů. Kabinet filmové
historie mapuje dobu od
vzniku ateliérů v roce 1936
až po současnost. Více než
1000 originálních
předmětů a písemností se
nachází v budově číslo 32
areálu Filmových ateliérů
na Kudlově.

V expozici jsou k vidění au-
tentické loutky, dekorace,
rekvizity a návrhy výtvar-
ných řešení ke zlínským fil-

mům, stejně jako osobní
předměty tvůrců. Součástí je
také jedinečná kolekce
amatérské filmové techniky
sestavená Radomírem
Koutkem.
Najdete zde speciální op-

tický hranol, který byl vy-
roben pro Alexandra
Hackenschmieda při jeho
cestě do zahraničí, nebo
zbytky kamery, která zůsta-
la v pracovně zakladatele
tvorby školního filmu Jaro-
slava Novotného po vý-
buchu granátu. V expozici je
i klobouk Karla Zemana,
řada loutek, postavičky z
natáčení animovaných fil-

mů včetně Pata a Mata, ná-
kresy, knihy i dobová tech-
nika, kamery či kotoučové
kazety na filmy. Expozice
byla pro veřejnost otevřena
v roce 2016 u příležitosti
oslav 80. výročí zlínských
ateliérů.
Počátky filmové tvorby ve

Zlíně jsou spojeny s rozvo-
jem koncernu Baťa. Vedení
závodů tehdy při propagaci
moudře vsadilo na film.
V polovině 30. let se do Zlí-
na stěhují mladí filmaři
z Prahy. Dramaturg, scé-
nárista a režisér Elmar Klos,
producent Ladislav Kolda
a avantgardní fotograf, stři-

hač a kameraman Alexandr
Hackenschmied. K těm se
později připojuje odborný
učitel Jaroslav Novotný, za-
kladatel tvorby školního fil-
mu. Při výrobě reklamních
filmů zde působili režiséři
Martin Frič a Otakar Vávra,
herci Vlasta Burian, Karel
Höger či Jindřich Plachta.
Později zde vznikaly filmy
Hermíny Týrlové nebo Karla
Zemana.
Po válce se ateliéry věno-

valy zejména tvorbě pro
mládež. Za 80 let existence
ateliérů v nich bylo vyrobe-
no téměř 1800 filmových
titulů.
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KOMERČNÍ PREZENTACE
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D ě k u j e m e  p a r t n e r ů m
Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2018

STAVEBNÍ SYSTÉMY

Titulární partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner

Pořadatel/Organizátor Spoluorganizátor Podporovatel

Follow the Nature

Stovky běžců rozpohybují festivalový Zlín
Už dnes odpoledne vyběh-
nou do ulic Zlína stovky
běžců, aby poměřili své síly
v rámci Festivalového půl-
maratonu.
Běžecký závod je již po-

třetí součástí doprovodného
programu Zlín Film Festiva-
lu. Diváci se mohou těšit na

nevšední sportovní zážitek,
běžci zase na jedinečnou
festivalovou atmosféru na
trase. Startérem hlavního
závodu bude prezident fes-
tivalu Čestmír Vančura.
Téměř 1400 závodníků vy-
razí na trať z náměstí Míru
přesně v 16 hodin.

Víte, že?
…mezi závodníky letos nechybí ani špičkoví čeští běžci jako
je například Jiří Čípa, Jiří Petr nebo Filip Vabroušek?

…pro všechny účastníky běhu je v cíli připravená kromě ji-
ného i originální pamětní medaile? Jejím autorem je zlínský
sochař Radim Hanke.

…štafeta půlmaratonu bude letos nově spojena i s charita-
tivním projektem #ToDáme? Každý tým, který donese štafe-
tový kolík do cíle, přispěje na nákup speciální rehabilitační
pomůcky pro malou Izabelku trpící vzácnou genetickou
chorobou.

…po slavnostním vyhlášení vítězů proběhne losování ze
všech startovních čísel o koloběžku a další hodnotné ceny?

…vítězem loňského hlavního závodu se stal ukrajinský běžec
Pavlo Veretskyi, který doběhl do cíle s výsledným časem
hodina a dvanáct minut?

… úžasná kariéra čtyřnásobného olympijského vítěze Emila
Zátopka začala právě při běžeckých závodech ve Zlíně?
Právě tady doběhl v roce 1941 ve svém prvním závodě v ži-
votě druhý. Tato „osudová prohra“ odstartovala jeho
úspěšnou běžeckou kariéru.

#ZLINFEST
FOTKA DNE

DÁMSKÁ JÍZDA. Doufáme, že i vy jste si 58. ročník Zlín Film Festivalu
užili v dobré společnosti. Ať už přátel či festivalových hostů. Děkujeme
vám všem, že jste byli s námi a že jste se o své zážitky dělili nejen na
Instagramu pod hashtagem #ZLINFEST. Už teď se těšíme na další
ročník.

Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2018 
třetí  ročník jedinečného běhu ulicemi festivalového Zl ína 

 START – CÍL, distance 10,5 km
 akreditace, WC, šatny, sprchy
 catering pro závodníky, Relax zóna, WC
 občerstvovací stanice – pouze nápoje, distance 2,5 km, 13 km, WC
 občerstvovací stanice – jídlo + nápoje, distance 5,5 km, 16 km, WC, předávka štafet
 občerstvovací stanice – pouze nápoje, distance 7,5 km, 18 km, WC, sanitka
 občerstvovací stanice – jídlo + nápoje, předávka štafet, sanitka
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ELIŠKA CHYTKOVÁ, výtvarnice a animátorka:

Znělka festivalu je hravá a krapet bláznivá
Eliška Chytková je mladá
výtvarnice, animátorka,
která vystudovala na Uni-
verzitě Tomáše Bati obor
Animovaná tvorba. Její ab-
solventský film O šunce
dokonce reprezentoval
českou kinematografii na
Mezinárodním filmovém
festivalu v Cannes. V letoš-
ním roce se opět zhostila
nelehkého úkolu – rozpo-
hybovat opičky Petra Nikla
a vytvořit animovanou
znělku pro 58. ročník Zlín
Film Festivalu.

Festivalovou znělku jste už

tvořila pro loňský ročník,
stejně jako letos jste vychá-
zela z vizuálu Petra Nikla.
Byla ta letošní animace v ně-
čem jiná? Bylo to jednodušší
nebo naopak těžší?
Letošní animování bylo

vlastně jednodušší. Opice se
tentokrát totiž více odváza-
ly, dělaly si, co uznaly za
vhodné, moc se mě na nic
neptaly. Letos se zkrátka
více předváděly.

Jak dlouho jste na festivalové
znělce pracovala? Rozpohy-
bovat opičky dá asi hodně
práce...

Byl to necelý „měsíc s
opicí“. Stejně jako loni jsem

i letos zvolila techniku digi-
tální kreslené animace, kde

kreslíte postupně okénko po
okénku, čili pár stovek ob-

rázků to ve výsledku bylo
určitě.

Čím je znělka zlínského fes-
tivalu unikátní? Co by v ní
nemělo chybět a co jste se
tam snažila zapracovat?
Je možná neobvyklá tím,

že je animovaná a krapet
bláznivá. Neměl by v ní
chybět vtip a hlavně hra-
vost. A právě ta hravost
udává rytmus celé znělce.

A čím je podle vás unikátní
zlínský festival?
Určitě veselou atmosfé-

rou, která zalije celé město.

Making of aneb jak se peče galavečer

Ocitnout se v záři reflektorů je krásný pocit, avšak pro osvětlovače jsou to hodiny příprav.

Jedna, dva, tři... Slyšíme se? Zvukařská zkouškadopadla na výbornou. Moderátor galavečera JanČeský jezdí na zlínský festival již 17 let.

Šest kamer včera přenášelo slavnostní atmosféru až k vámdomů.

Předtáčky ukázaly, jak vidí dnešní děti filmy natočenépřed několika
desítkami let...A stálo to za to!
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Zlín Film Festival se s vámi loučí. Děkujeme vám za vaši přízeň.
Už teď se těšíme na příští rok!

58 th Zlín Film Festival is at the end. Thank you for your favor.
We are looking forward to next year!

58th Zlín Film Festival has announced its winners
Zlín Film Festival, the 58th
edition of the Internatio-
nal Festival of Films for
Children and Youth, has
reached its final stage. A
total of 169 films were
screened in its competiti-
on sections, the most suc-
cessful being Supa Modo,
The Third Wish or Los
Bando. Apart from film
screenings, festival visi-
tors enjoyed a large num-
ber of supporting events
organized at various lo-
cations throughout the
town. They could meet
film celebrities for both
home and abroad, inclu-
ding the actors Jaromír
Hanzlík, Ivana Andrlová
and Maroš Kramár, Anna
Geislerová, Barbora
Bobuľová, the Italian
composer and conductor
Andrea Morricone, or
members of 71 delegations
who brought their films to
the festival.

This year’s festival edition
will end on its ninth day, on
Saturday, June 2. The win-
ning films will be screened
on Saturday morning and
on Friday evening they will
receive the festival awards;
the last day will also be de-
voted to the half-marathon.
This year’s festival had

2,600 accredited guests,
screenings at cinemas were
attended by more than
40,000 spectators. „Interest

in films was again high.
This is because we show
films that often do not ma-
ke it to distribution, and so
the festival is the only
chance to see them,“ expla-
ins Čestmír Vančura, presi-
dent of the festival. The to-
tal number of visitors con-
firms the popularity of the
festival. „It seems that we
will go beyond last year’s
125,000 visitors. We still
have one more day to go,
with the half-marathon
runners and their suppor-
ters coming to Zlín, in the
evening we are planning the
last concert and open air
film screening which are
attended by large crowds of
people,“ added Čestmír
Vančura.
The winners of the Gol-

den Slipper awards are Supa
Modo (Best Feature Film for
Children), Barley Fields on
the Other Side of the
Mountain (Best Feature
Film for Youth) and the
Czech animated short Blue-
berry Hunt (Best Animated
Film). The Third Wish,
another Czech film, received
the Golden Apple Award –
the spectators‘ award for
best live-action feature.
The Golden Slipper was

also presented to the Slovak
actress Magda Vášáryová
and the Czech actor Jaromír
Hanzlík for extraordinary
contribution to cinema for
children and youth, and the
Italian composer and con-
ductor Andrea Morricone

for extraordinary contribu-
tion to world cinema.
Celebrating the 100th

anniversary of the founding
of Czechoslovakia, the 58th
edition of the festival was
also devoted to Czech and
Slovak cinema, another
theme was the Austrian
Journey providing a brief
insight into Austrian cine-
ma, and the new American
Teen section, featuring films
for young people. „The next
edition of the Zlín Film
Festival will take place be-
tween Friday, May 24 and
Saturday, June 1, 2019,“ says
Čestmír Vančura, inviting to
the 59th Zlín Film Festival.
„We are already preparing
some changes in both the
programme and supporting
events sections in order to
push the festival even
further.“
Apart from traditional

locations, new ones have
been added to the festival
programme. They included
the Retro Zone with a café
or the Biograf tent with
screenings of silent come-
dies at the Komenský Park,
the Playful Chateau or the
Foundation Zone at the
Chateau Zone. During the
week, selected films were
screened in cinemas in Ot-
rokovice, Uherské Hradiště,
Kroměříž and Valašské Klo-
bouky. Next week, between
June 8 and June 12, the Zlín
Film Festival will present
itself at the Mikulov Echoes
in the town of Mikulov.

RESULTS OF 58th ZLÍN FILM FESTIVAL 2018
International Expert Jury for Feature Films:
Golden Slipper – for Best Feature Film for Children
(the prize belongs to the director and producer of the award-winning film)
Supa Modo (KEN, GER, 2018), directed by Likarion Wainaina

The City of Zlín Award – for Best Children Performance in a Feature Film for Children
Mihajlo Milavić a Silma Mahmuti for the roles of Jovan a Milica in the film The Witch Hunters
(SRB, MAC, 2018), directed by Raško Miljković

Golden Slipper – for Best Feature Film for Youth
(the prize belongs to the director and producer of the award-winning film)
Barley Fields on the Other Side of the Mountains (GBR, 2017), directed by Tian Tsering

The Miloš Macourek Award – for Best Youth Performance in a Feature Film for Youth
Milya Corbeil-Gauvreau for the role of Manon in the film Cross My Heart (CAN, 2017), directed
by Luc Picard

Joint International Jury of Children and Adults for Animated Films:
Golden Slipper – for Best Animated Film (the prize belongs to the director)
Blueberry Hunt (CZE, 2017), directed by Alexandra Májová, Kateřina Karhánková

The Hermína Týrlová Award – Award for Young Artists aged under 35
(the prize belongs to the director). Kuap (SUI, 2018), directed by Nils Hedinger

International Children’s Jury for Feature Films for Children:
Main Prize of the Children’s Jury – for Best Feature Film for Children
(the prize belongs to the director and producer of the award-winning film)
Los Bando (NOR, 2018), directed by Christian Lo

International Youth Jury for Feature Films for Youth:
Main Prize of the Youth Jury – for Best Feature film for Youth
(the prize belongs to the director and producer of the award-winning film)
Cross My Heart (CAN, 2017), directed by Luc Picard

International Expert Jury for European First Films:
The Europe Award – for Best European First Film
(the prize belongs to the director and producer of the award-winning film)
The Best of All Worlds, AUT, 2017, directed by Adrian Goiginger

Special Recoginition
(the prize belongs to the director and producer of the award-winning film)
Once Upon a Time in Indian Country, GER, 2017, directed by Ilker Çatak

International Expert Jury for Student Films Zlín Dog:
Main Prize for the TOP Film of Zlín Dog with prize money of EUR 1000 (the financial award
belongs to the director). Leave of Absence, ISR, 2016, directed by Moshe Rosenthal



DOPROVODNÝ PROGRAM DNES
DIVADELNÍ ZÓNA PEGAS NONWOVENS
Série divadelní představení a hudebních vystoupení na dvou 

scénách.

Program je připraven ve spolupráci se ZUŠ zřizovanými Zlínským 

krajem pod hlavičkou ZUŠKA?ZUŠKA!

Dále zde: RETRO zóna, Biograf, Filmové přednášky, Večerní kabarety, 

stánek Respektu, RETRO kavárna v altánu a další občerstvení

park Komenského, Zlín 12.00 – 23.30

KONCERTNÍ ZÓNA ENAPO
každodenní koncerty a projekce letního kina

Festivalový party stan s hudebním a zábavním programem

travnatý svah pod Památníkem T. Bati (dříve Dům uměni)

nám. T. G. Masaryka 

NÁMĚSTÍ MÍRU / VESNIČKA TVŮRČÍCH DÍLNIČEK 
Baťa, a.s., limitované festivalové ponožky a trička, kreativní 

dílna s vyžitím pro malé i velké návštěvníky, netradiční 

ozdoby na boty, malování na trička nebo ponožky i tvoření 

z nejbarevnějších tkaniček. 

ENAPO, a.s., občerstvení

Festival Café, ojedinělé posezení ve festivalové kavárně s Netradiční 

kavárnou Slunečnice

IKEA Česká republika, s.r.o., každodenní workshopy na různá 

témata a kreativní dílny. Rovněž si můžete něco koupit z našeho 

charakteristického IKEA zboží.

Sportcentrum Maty, sportovní aktivity centra: jumping (trampo-

línky), kruhový trénink, možnost vyzkoušet si i skupinové aktivity 

(např. boxovací totemy, spinningová kola atd.)

Tradix stavebniny, netradiční sportování na maximum. Nejen, že 

se proběhnete, ale také se přesvědčíte, že co nalepíte, drží! Hlav-

ně ale zjistíte, že stavařina může být i pořádná zábava.

NN pojišťovna, nahlédněte do světa pojišťovnictví hravě a zábavně

TAŠ-STAPPA a PURLIVE aneb specialisté na beton a dřevostavby 

přiblíží své řemeslo

MONET+ „Chcete bít s námi? „ přijďte a řekneme vám podrobnosti 

o nás i o charitativní akci Todame.cz

Greiner, co všechno může vzniknout z plastů? Přijďte se podívat!

Mobilní fyzioterapie, pokud jste dlouho seděli v kině, je čas pořád-

ně se protáhnout

ZÁMECKÁ ZÓNA
Navštivte filmové workshopy ve Festivalovém zámku, Dům a stage 

České televize s živými vstupy na pódiu, Nadační zónu, park UTB 

a Hravé podzámčí. Zóna nabízí organizovanou i volnou zábavu, 

místo k poučení, odpočinku, sportu či relaxaci.

sad Svobody (zámecky park), Zlín denně 10.00 – 19.00

DŮM A STAGE ČESKÉ TELEVIZE
Každý den festivalu zajímavý program. V 18.50 budou dětem číst 

pohádky známé osobnosti.

sad Svobody (zámecky park), Zlín denně 10.00 – 19.00

HRAVÉ PODZÁMČÍ
Relaxačně – sportovní aréna v Zámecké zóně. Většina atrakcí je 

zpoplatněna. Kartičku s 10 vstupy nebo jednotlivé vstupné je možné 

zakoupit ve všech oficiálních Festivalových shopech. 

Vstupné: 1 bod = 1 stanoviště (Gympark dráha, Vertikon, Jankusport, 

Springfree trampolíny) 

Jednorázové vstupné (jeden bod) – 30 Kč 

Množstevní vstupné (deset bodů) – 200 Kč

Festivalový shop, partnerské stánky: Hokejové jaro 2018, Sluníčko, 

Mateřídouška a ABC, Deník, Fatra, a.s., SPUR, a.s., Häagen Daazs, 

Filmexport Home Video s.r.o., Manner, Wiky, spol. s r.o., Astrid

sad Svobody (zámecky park), Zlín denně 10.00 – 19.00

FESTIVALOVÁ ULIČKA
Festivalový shop, vybavte se stylovými festivalovými doplňky, kupte 

si vstupenky do kina, na koncerty a do Hravého podzámčí (otevřeno 

denně od 9.00 – 21.00)

Fotobudka „Vyletí ptáček“, ani letos vám nesmí chybět památeční 

fotografie z festivalu. Tři, dva, jedna, úsměv… VYLETÍ PTÁČEK!

Nestlé Česko s.r.o., chcete poslat pozdrav z festivalu a udělat 

radost svým blízkým? Tak navštivte Lentilky poštu a pošlete barevný 

pohled!

PROFIMED s.r.o., kvalitní produkty na zuby a tělo, kterým můžete 

věřit

RETRO, stylový koktejlový bar, kde si vychutnáte festivalovou 

pohodu v uvolněné atmosféře

Soudní (prostranství pod zastávkou), Zlín denně 10.00 – 22.00

TIPY NA DNEŠNÍ DEN
10.00 – 18.00 Umění říci ne 

Oslovil tě už někdo cizí na ulici? Nabízel ti takový člověk 
něco? Měl jsi strach? Přijď si vyzkoušet, jak se v takové 
situaci správně zachovat, ať se nemusíš příště bát. Čekají 
na tebe omalovánky a kvíz za drobné odměny. 
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park), 
Zlín

10.00 – 19.00 Wiky, spol. s r.o., buďte fit s Wiky! Sportovní 
aktivity pro malé i velké. Máte raději badminton nebo 
zkusíte svou zručnost s diabolem? Záleží jen na vás, co si 
vyberete.

11.00 Šikulové, speciální festivalové dílny s moderátory 
pořadu Janou a Ivem.  
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad 
Svobody (zámecký park), Zlín

14.00 Festivalový rodinný běh na 1 400 m 
náměstí Míru, Zlín

14.00 Škola pohádkového kouzlení, divadelní představení 
ZUŠ Zlín 
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park 
Komenského, Zlín

15.45 Eliška Lajdová, koncert 
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park 
Komenského, Zlín

16.00 – 19.00 Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2018, 
třetí ročník otevřeného běžeckého závodu v kategoriích: 
půlmaraton, čtvrtmaraton, štafety 4x5 km 
náměstí Míru, Zlín

17.45 Květinový ceremoniál vítězů Festivalového 
půlmaratonu MONET+ Zlín 2018 
náměstí Míru – Stage, Zlín

17.50 Moravia, podvečerní muzikál lidových písní Divadla 
Mandala volného Zlín 
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park 
Komenského, Zlín

18.00 Peter Shabby, hudební punk rockový projekt s prvky 
trash-metalu 80. let a post rocku 
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. 
T. G. Masaryka, Zlín 

19.00 Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií 
Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2018 
náměstí Míru – Stage, Zlín

19.30 TURBO, předrevoluční i současná kapela české 
i slovenské hudební rockové scény 
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín 

20.30 Biograf, němé filmy ze začátku 20. století s klavírním 
doprovodem 
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park 
Komenského, Zlín

21.30 Večerní kabaret: The Chargers, afterparty 
v Divadelní zóně 
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park 
Komenského, Zlín

21.30 Letní kino, projekce filmu Tátova volha 
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín

23.00 Dj Spike a Meyw, house – funky house  
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. 
T. G. Masaryka, Zlín 

DNES JSOU PRO VÁS OTEVŘENY TYTO 
FESTIVALOVÉ VÝSTAVY
Kabinet filmové historie
Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů, 

autentické loutky, dekorace, rekvizity, kolekce amatérské filmové 

techniky a další.

25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Filmové ateliéry Zlín, budova 32 – vchod shora, Filmová 174, Zlín
viz. ceník Kabinetu filmové historie (akreditovaní hosté v průběhu 
festivalu zdarma)

Petr Nikl, Opice
Soubor portrétů vytvořených z fascinace tvářemi opic.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma

Radim Hanke, Bílý stín tvaru
Aktuální tvorba jednoho z nejvýraznějších představitelů současné 
sochařské scény. 
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
vstupné: 50 Kč

Druhý život
Portrétní fotografie pětadvaceti osobností, které po okupaci 
Československa v roce 1968 sebraly odvahu k emigraci.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma

Kouzelný svět optiky 1933 – 2018
Výstava k 85. výročí vzniku optického průmyslu v Československu, 
založení firmy Meopta v Přerově, ale také novým trendům v tomto 
dynamicky se rozvíjejícím oboru.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Bauerovo schodiště a 2. NP, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín 
zdarma

HRA – Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 2017 / 2018
Výstava mapuje hru dětí, dospělých, hru s hlavolamy a vyobrazení 
hry ve sportu či hudbě.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
3. NP, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín 
zdarma

Radost tvořit
21. ročník výstavy výtvarných prací zrakově postižených dětí.
25/5 – 1/6 9.00 – 19.00
U13 Univerzitní centrum, přízemí, nám. T. G. Masaryka, 5555, Zlín
zdarma

Zlínský filmař – Antonín Horák
Výstava pracovních fotografií z filmů.
25/5 – 1/6 9.00 – 19.00
Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín
zdarma

Jiří Menzel, Před kamerou, za kamerou
Soubor pracovních fotografií, zachycujících Jiřího Menzela jako 
režiséra, a také jako herce.  
21/5 – 17/6 otevřeno od pondělí do čtvrtku 8.00 – 21.00, v pátek 
8.00 – 23.00, v sobotu 10.00 – 23.00, v neděli 10.00 – 20.00
Kavárna Továrna, Vavrečkova 7074, Zlín
zdarma

Princezny ve Zlíně
Jedinečné kostýmy princezen z kultovních českých pohádek ze sbírek 
Barrandovského studia.
15/5 – 2/6, 8.00 – 21.00
OZC Zlaté jablko – galerie, nám. Míru 174, Zlín
zdarma

Pavel Dias, Spříznění filmem
Autorská výstava fotografií významného fotografa a pedagoga.
25/5 – 30/6, 9.00 – 19.00
G18 Gallery, Vzdělávací komplex Univerzity T. Bati, Galerie FMK, 
Štefánikova ulice 2670, Zlín
zdarma

(S)tvoření!/Creatio! 20 let ateliéru Animovaná tvorba FMK UTB 
Zlín
11/5 – 1/6 otevřeno od pondělí do pátku 8.00 – 17.00, v sobotu 
a neděli 10.00 – 17.00
Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín
zdarma

Iva Hüttnerová – obrazy
Autorská výstava malířky, výtvarnice, spisovatelky a herečky.
26/5 – 15/6 pondělí zavřeno, od úterý do pátku 10.00 – 18.00, v sobo-
tu 10.00 – 12.00
Galerie pod Radnicí, Bartošova ul. 12, Zlín
zdarma

Miroslava Kupčíková, autorská výstava
Momenty napětí a rovnováhy, propojení odlišných forem a hledání 
hranic jednotlivých materiálů, jež jsou zasazeny do konkrétního 
prostředí jako jeho nově působící součást.
21/5 – 18/8, od pondělí do pátku 8.00 – 18.00, v sobotu 8.00 – 12.00, 
v neděli zavřeno
Optika Mezírka, tř. T. Bati 751, Zlín
zdarma

Kdo se rád dívá
Různé přístupy k fenoménům, které jsou spojovány s dětským 
způsobem vnímání a vyjadřování, zejména výtvarným projevem.
23/5 – 9/9 10.00 – 18.00, pondělí zavřeno
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 Baťův Institut, 
14. budova, Vavrečkova 7040, Zlín
viz. ceník Krajské galerie

ORBIS PICTUS PLAY
Putovní interaktivní expozice, umělecky koncipovaná Petrem Niklem 
ve spolupráci s dalšími výtvarníky z České republiky i ze zahraničí, 
rozvíjí poselství Komenského a všech, kdo věří v sílu kreativní touhy 
po poznání.
25/5 – 2/6 10.00 – 18.00

UŽITEČNÁ 
NOVINKA
Kompletní program 58. Zlín 
Film Festivalu v mobilní aplikaci 
ZLINFEST.
Ke stažení pro Android ve službě 
Google Play.
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