
Hodnocení  besedy se studentkou UTB Zlín na téma „Volný čas“ 
(MFF pro děti a mládež Zlín 2015, divadlo, koncerty, festivaly, kinematografie) 

 
Studentka prvního ročníku UTB ve Zlíně Kačka Pobudová zavítala již na naši školu podruhé. Cílem bylo žáky naší školy 
motivovat a inspirovat k možnostem trávení svého volného času po vyučování. Velkým koníčkem studentky je 
kultura. Věnuje se divadlu, filmu, navštěvuje koncerty a hudební festivaly. S mnoha umělci si vyměnila spoustu 
dopisů a osobně se s nimi také setkala. Dopisy píše vlastní rukou a spousta herců i zpěváků jí také osobně písemně 
odpovědělo. Jako památku na setkání má velké množství fotografií se známými osobnostmi, sbírá podpisy. Vše si 
pečlivě zakládá, seřazuje, aby jí zůstaly na památku milé vzpomínky. S tímto koníčkem žáky seznámila v rámci své 
první besedy. 

 
Během letošní besedy se snažila žákům přiblížit dění Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež konaného 
letos už po 55. ve Zlíně. Podrobně žáky seznámila s průběhem celé akce, nabídkou filmů a celým doprovodným 
programem. Upozornila je na četné aktivity a události, které žáci mohou v průběhu filmového týdne zažít. Těm 
nejstarším sdělila, že se mohou do kulturního dění v rámci festivalu i osobně zapojit a to formou brigádnické 
výpomoci. Řekla jim, že mohou ve zlínských ulicích během festivalu potkat spoustu zajímavých osobností české 
kultury. Neopomněla připomenout také výstavu filmových klapek a chodník slávy s hvězdami před Velkým kinem. 
Ve své obsáhlé a s velkou pečlivostí připravené prezentaci žákům přiblížila veškeré dění MFF, ale především 
atmosféru, která zlínský festival provází. Bylo ji možné cítit z řady fotografií, které průběh akce dokumentovaly. 
Zhotovit prezentaci neměla vůbec jednoduché, protože až do poslední chvíle se program festivalu upravuje a provází 
jej neustálé změny časového harmonogramu. Káti patří za její pečlivost a odpovědnost velké poděkování.  

 
 

V druhé části se zaměřila na konání různých koncertů a festivalů, které probíhají ve Zlíně či blízkých Vizovicích. Sdělila 
jim, že tyto akce, ať už je to Holešovská regata či Vizovické Trnkobraní, mohou navštívit společně se svými rodiči a 
zažít tak hezké chvíle s celou svojí rodinou.  
 
Žákům se tato beseda velmi líbila, potvrdili to svým potleskem, ze kterého měla studentka velkou radost. Mnozí si 
z její návštěvy odnesli úžasnou inspiraci pro volný čas trávený se svými rodiči nebo kamarády.  
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