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HODNOCENÍ	  55.	  ROČNÍKU	  

Vážení	  hosté,	  
	  
v	  závěru	  55.	  Zlín	  Film	  Festivalu	  2015	  mi	  dovolte	  několik	  slov	  k	  letošnímu	  ročníku	  naší	  filmové	  
přehlídky.	  
	  
Dali	  jsme	  si	  s	  kolegy	  za	  cíl	  připravit	  pro	  vás	  důstojný	  jubilejní	  ročník,	  výjimečnou	  oslavu	  dětského	  
filmu.	  Pokračujeme	  v	  rozvoji	  spolupráce	  s	  našimi	  největšími	  podporovateli,	  ministerstvem	  kultury,	  
spolupořadatelem,	  statutárním	  městem	  Zlín,	  a	  také	  Zlínským	  krajem.	  Přáli	  jsme	  si	  více	  využít	  
potenciálu	  našeho	  města,	  zámku,	  sportovního	  areálu,	  parku	  Komenského,	  který	  prošel	  rozsáhlou	  
revitalizací	  a	  to	  vše	  spojit	  v	  jeden	  funkční	  celek	  poskytující	  více	  aktivní	  zábavy	  i	  odpočinku.	  Je	  stále	  
naším	  hlavním	  cílem	  poskytovat	  ne	  jen	  více	  nových	  technologií,	  ale	  především	  více	  dobré	  zábavy	  
a	  aktivit	  pro	  diváky	  a	  hosty	  festivalu.	  Tím	  nejdůležitějším	  pro	  nás	  dále	  zůstává	  orientace	  na	  děti	  
a	  mládež,	  na	  jejich	  rodiče	  a	  na	  rodinu,	  je	  to	  náš	  vklad	  do	  budoucnosti.	  
	  
Dovolte	  mi	  při	  této	  příležitosti	  poděkovat	  všem	  našim	  partnerům,	  bez	  jejichž	  velké	  podpory	  
bychom	  se	  neobešli.	  Jsou	  jimi	  statutární	  město	  Zlín,	  společnost	  ENAPO,	  Česká	  televize,	  
ministerstvo	  kultury,	  Státní	  fond	  kinematografie,	  Kreativní	  Evropa	  MÉDIA,	  Zlínský	  kraj,	  Město	  
Otrokovice,	  Velvyslanectví	  spolkové	  republiky	  Německo	  v	  Praze,	  Česko-‐německý	  fond	  
budoucnosti,	  Goethe-‐Institut,	  Kovárna	  VIVA,	  ŠKODA	  AUTO,	  Česká	  spořitelna,	  IMPROMAT,	  DHL,	  
Zlaté	  jablko,	  Golden	  Apple	  Cinema,	  Český	  rozhlas,	  MAFRA,	  Pigy,	  Univerzita	  Tomáše	  Bati	  ve	  Zlíně.	  
Naše	  poděkování	  patří	  i	  výtvarníkům	  a	  dražitelům	  klapek	  a	  všem,	  kteří	  se	  na	  tomto	  projektu	  
podíleli.	  Děkuji	  rovněž	  všem	  zúčastněným	  interpretům,	  dobrovolníkům	  a	  velice	  děkuji	  obyvatelům	  
města	  Zlína,	  našim	  návštěvníkům,	  rodičům	  a	  jejich	  dětem.	  
	  
Vážení	  hosté,	  milí	  návštěvníci	  55.	  Zlín	  Film	  Festivalu	  2015,	  připravili	  jsme	  s	  partnery	  pro	  vás	  ten	  
nejlepší	  možný	  program.	  Věřím,	  že	  pro	  vás	  byl	  pestrý,	  zajímavý	  a	  inspirativní,	  že	  jste	  si	  jej	  užili	  
ve	  zdraví	  a	  při	  dobré	  mysli.	  Budeme	  se	  nadále	  těšit	  z	  podpory	  a	  z	  přízně	  vaší	  i	  vašich	  dětí.	  
	  
Čestmír	  Vančura	  
majitel	  pořádající	  společnosti	  
FILMFEST,	  s.r.o.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

HODNOCENÍ	  55.	  ROČNÍKU	  

Vážení	  hosté,	  
Vážení	  a	  milí	  festivaloví	  hosté,	  
	  
55.	  Zlín	  Film	  Festival	  dospěl	  do	  svého	  závěru.	  Dovolím	  si	  při	  této	  příležitosti	  říci,	  že	  jubilejní	  ročník	  
proběhl	  úspěšně	  a	  vize,	  které	  jsme	  si	  předsevzali,	  byly	  naplněny.	  Věřím,	  že	  tento	  rok	  nastavil	  
trend,	  jímž	  bychom	  se	  chtěli	  řídit	  i	  v	  budoucnu.	  Festival	  navštívila	  celá	  řada	  nejen	  domácích,	  ale	  
i	  zahraničních	  hostů,	  proběhla	  mnohá	  setkání,	  byla	  navázána	  řada	  nových	  přátelství.	  Festival	  má	  
totiž	  být	  místem	  nejen	  pro	  zábavu,	  radost,	  poznání,	  ale	  také	  místem	  pro	  inspiraci.	  Chci	  od	  srdce	  
poděkovat	  všem	  podporovatelům	  a	  příznivcům	  za	  jejich	  přízeň,	  a	  také	  štábu,	  jenž	  se	  
na	  organizaci	  festivalu	  podílel.	  Především	  však	  chci	  poděkovat	  návštěvníkům	  našeho	  festivalu,	  
kteří	  využili	  naší	  nabídky	  a	  svou	  přítomností	  naplnili	  smysl	  celé	  akce.	  	  
	  
Markéta	  Pášmová,	  
umělecká	  ředitelka	  ZFF	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

Děkujeme	  představitelům	  veřejného	  a	  kulturního	  života,	  kteří	  převzali	  nad	  55.	  ZFF	  
2015	  záštitu:	  
předseda	  vlády	  ČR	  Bohuslav	  Sobotka,	  	  
J.	  E.	  velvyslanec	  Spolkové	  republiky	  Německo	  v	  Praze	  Dr.	  Arndt	  Freiherr	  Freytag	  von	  
Loringhoven,	  	  
ministr	  kultury	  Daniel	  Herman,	  	  
ministr	  školství,	  mládeže	  a	  tělovýchovy	  Marcel	  Chládek,	  	  
europoslankyně	  Martina	  Dlabajová,	  
hejtman	  Zlínského	  kraje	  Stanislav	  Mišák,	  
primátor	  Statutárního	  města	  Zlína	  Miroslav	  Adámek.	  	  
	  
Pořadatel	  Zlín	  Film	  Festivalu,	  společnost	  FILMFEST,	  s.r.o.,	  si	  dovoluje	  poděkovat	  svým	  
partnerům	  a	  podporovatelům,	  bez	  nichž	  by	  realizace	  55.	  ročníku	  zlínské	  přehlídky	  
nebyla	  myslitelná.	  Jsou	  jimi:	  	  
Spolupořadatel	  Statutární	  město	  Zlín	  
Generální	  partner	  ENAPO	  OBCHODNÍ	  a.s.	  
Generální	  mediální	  partner	  Česká	  televize	  
Finanční	  podporovatelé	  Ministerstvo	  kultury	  ČR,	  Státní	  fond	  ČR	  pro	  podporu	  a	  rozvoj	  	  
české	  kinematografie,	  program	  EU	  MEDIA,	  Zlínský	  kraj,	  Město	  Otrokovice,	  
Velvyslanectví	  Spolkové	  republiky	  Německo	  v	  Praze,	  Goethe-‐Institut,	  Česko-‐německý	  
fond	  budoucnosti	  
Hlavní	  partneři	  ŠKODA	  AUTO,	  IMPROMAT,	  DHL	  Express	  (Czech	  Republic),	  Kovárna	  VIVA,	  
Česká	  spořitelna,	  Zlaté	  jablko	  –	  obchodní	  a	  zábavní	  centrum	  
Hlavní	  mediální	  partneři	  Český	  rozhlas,	  MF	  DNES,	  iDNES.cz,	  Pigy	  
Významní	  partneři	  České	  dráhy,	  Pegas	  Nonwovens,	  Robe,	  RIM-‐CZ,	  Lego,	  Disk,	  Avonet,	  
Golden	  Apple	  Cinema,	  Univerzita	  Tomáše	  Bati	  ve	  Zlíně	  
Významní	  mediální	  partneři	  ČSFD,	  Radio	  Kiss,	  Stream.cz,	  Pria	  
Partneři	  Filmexport,	  Země	  pohádek,	  Fatra,	  SG'3	  security,	  RailReklam,	  Lahofer,	  
Univerzita	  Tomáše	  Bati	  ve	  Zlíně	  –	  Fakulta	  humanitních	  studií,	  McPen,	  Celé	  Česko	  čte	  
dětem,	  Vertikon,	  Preciosa,	  Axiom	  Tech,	  Prato,	  Zlatá	  stuha	  2015,	  RoboTerm,	  Ríša,	  
Zámecký	  pivovar	  Břeclav,	  DDM	  Astra,	  Microsoft,	  R.	  Jelínek,	  Znovín	  Znojmo,	  ČD	  Cargo,	  
TopNatur,	  Advanced	  Telecom	  Services,	  TKF	  
Mediální	  partneři	  Radio	  Beat,	  Country	  Radio,	  Zlin.cz,	  Newton	  Media,	  Moje	  země,	  Film	  
New	  Europe	  	  
Partneři	  Open	  Air	  Place	  Audit	  and	  Tax,	  Juráš	  –	  Chovancová	  –	  David	  –	  advokáti	  v.o.s.,	  
Trimill,	  Navi,	  Gemini,	  Navláčil,	  NWT,	  Pozimos,	  Continental,	  VinoPortugal,	  Stomacentrum	  
AVE,	  Mitas,	  Obsidian	  
Technická	  podpora	  –	  Dodavatelé	  Kinoservis,	  Fly	  United,	  DataKal,	  AP	  Solutions,	  Datax	  	  
Další	  podporovatelé	  CCR	  Východní	  Morava,	  Vita	  Sana	  Club	  	  
Benefiční	  partneři	  Nadační	  fond	  Kapka	  naděje,	  Černí	  koně,	  Unicef	  
A	  další	  partneři,	  podporovatelé,	  příznivci	  a	  přátelé.	  
	  
	  



	  

	  

	  

STATISTIKY	  

NÁVŠTĚVNOST	  

Filmové	  projekce	  	   46.000	  návštěvníků	   	  
	   	  
Doprovodný	  program	  	   74.000	  návštěvníků	  
	   	  
CELKOVÁ	  NÁVŠTĚVNOST	   120.000	  návštěvníků	   	  
	  
Ve	  srovnání	  s	  loňským	  rokem	  došlo	  u	  filmových	  projekcí	  k	  nárůstu	  o	  4.000	  návštěvníků	  
(10	  %),	  u	  akcí	  doprovodného	  programu	  o	  9.000	  návštěvníků	  (9	  %).	  Celkem	  v	  letošním	  
roce	  přišlo	  na	  akce	  55.	  Zlín	  Film	  Festivalu	  o	  13.000	  návštěvníků	  více	  (což	  značí	  nárůst	  
11	  %).	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

FILMOVÉ	  KLAPKY	  
	  
Po	  17	  předchozích	  ročníků	  byly	  skutečnou	  ozdobou	  doprovodného	  programu	  Zlín	  Film	  
Festivalu	  filmové	  klapky.	  Za	  celou	  tu	  dobu	  jich	  bylo	  vydraženo	  celkem	  1	  927,	  z	  výtěžku	  
dražby	  byla	  podpořena	  realizace	  214	  studentských	  audiovizuálních	  děl.	  Nejinak	  tomu	  
bylo	  i	  při	  55.	  Zlín	  Film	  Festivalu.	  V	  letošním	  roce	  MINISALON	  –	  Filmové	  klapky,	  který	  se	  
nově	  nazývá	  Salon	  filmových	  klapek,	  představil	  díla	  celkem	  110	  výtvarníků,	  11	  z	  nich	  
vůbec	  poprvé.	  Výstava	  filmových	  klapek	  byla	  k	  vidění	  od	  17.	  3.	  do	  12.	  4.	  2015	  v	  Mladé	  
Boleslavi,	  od	  15.	  4.	  do	  4.	  5.	  2015	  v	  Praze	  a	  od	  6.	  5.	  do	  31.	  5.	  2015	  ve	  Zlíně.	  Veřejná	  aukce	  
klapek	  proběhla	  v	  neděli	  31.	  5.	  2015	  od	  13.00	  hodin	  v	  Aule	  Academia	  centra	  Univerzity	  
Tomáše	  Bati	  v	  Mostní	  ulici	  ve	  Zlíně.	  
	  
Klapky	  se	  vydražily	  v	  celkové	  hodnotě	  1.656.500	  Kč,	  což	  znamená	  oproti	  loňskému	  roku	  
nárůst	  ve	  výši	  325.000	  Kč	  (tedy	  rozdíl	  20	  %!).	  
	  
Nadační	  fond	  FILMTALENT	  ZLÍN	  vyhlásil	  pro	  55.	  Zlín	  Film	  Festival	  pilotní	  ročník	  soutěže	  
o	  finanční	  podporu	  vizuálních	  a	  audiovizuálních	  děl.	  Této	  soutěže	  se	  mohli	  zúčastnit	  jak	  
studenti,	  tak	  mladí	  začínající	  tvůrci	  z	  Čech	  i	  ze	  Slovenska.	  Mezi	  projekty	  postupující	  
do	  závěrečného	  kola	  soutěže	  bylo	  rozděleno	  800	  tis.	  Kč	  z	  výtěžku	  dražby	  18.	  ročníku	  
Salonu	  filmových	  klapek.	  	  
	  
Do	  užšího	  kola	  soutěže	  se	  probojovalo	  14	  projektů	  např.	  z	  Filmové	  akademie	  Miroslava	  
Ondříčka	  v	  Písku,	  Filmové	  a	  televizní	  fakulty	  Akademie	  múzických	  umění	  v	  Praze,	  
Univerzity	  Tomáše	  Bati	  ve	  Zlíně,	  ale	  také	  řada	  nezávislých	  režisérů	  a	  producentů.	  Tvůrci	  
dostali	  možnost	  během	  10	  minut	  prezentovat	  svůj	  projekt	  před	  odbornou	  porotou	  
v	  čele	  s	  filmovým	  publicistou	  a	  dramaturgem	  Jaroslavem	  Sedláčkem.	  Všech	  14	  projektů	  
bylo	  na	  základě	  vlastní	  prezentace	  podpořeno	  celkovou	  částkou	  800	  tis.	  Kč.	  
	  
Mezi	  nejzajímavější	  podpořené	  projekty	  patří	  projekt	  Národního	  Filmového	  Muzea	  
NaFilM:	  Jdi	  Na	  FilM	  i	  do	  muzea!	  nebo	  animovaný	  snímek	  režisérky	  Báry	  Zadražilové	  
a	  Filipa	  Pošivače	  Až	  po	  uši	  v	  mechu.	  Podpořena	  byla	  také	  celá	  řada	  projektů	  z	  produkce	  
Univerzity	  Tomáše	  Bati	  ve	  Zlíně.	  Projekty	  budou	  mít	  garanty	  z	  řad	  členů	  komise,	  kteří	  
budou	  sledovat	  jejich	  následný	  vývoj.	  Správní	  rada	  zároveň	  vyčlenila	  částku	  200	  tis.	  Kč	  
jako	  rezervu	  pro	  případné	  navýšení	  rozpočtu	  projektů	  mimořádné	  kvality.	  V	  souladu	  se	  
statutem	  fondu	  bude	  část	  peněz	  použita	  na	  financování	  organizace	  projektu,	  tiskovin,	  
výstav	  apod.	  Prostředky,	  které	  letos	  nebudou	  vyčerpány,	  budou	  převedeny	  do	  dalšího	  
období.	  	  
	  
V	  nastaveném	  režimu	  přerozdělování	  finančních	  prostředků	  tvůrcům	  z	  České	  
i	  ze	  Slovenské	  republiky	  budou	  organizátoři	  soutěže	  pokračovat	  i	  v	  příštích	  letech.	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

FILMOVÝ	  PROGRAM	  
	  
55.	  ZLÍN	  FILM	  FESTIVAL	  2015	  promítl	  celkem	  363	  hraných,	  animovaných	  
i	  kombinovaných	  snímků	  z	  52	  zemí	  světa.	  	  
	  
Premiéry:	  
Světové	  premiéry	   	   	   	   	  13	  
Mezinárodní	  premiéry	   	   	   	   	  59	  
České	  premiéry	  (první	  uvedení	  v	  ČR)	  	  	  	  	  	   	   103	  
Celkový	  počet	  filmů	  v	  premiérovém	  uvedení	   175	  
	  
Soutěžní	  sekce:	  
Mezinárodní	  soutěž	  hraných	  filmů	  pro	  děti	  
Mezinárodní	  soutěž	  hraných	  filmů	  pro	  mládež	  
Mezinárodní	  soutěž	  animovaných	  filmů	  pro	  děti	  
Mezinárodní	  soutěž	  hraných	  evropských	  debutů	  
Mezinárodní	  soutěž	  studentských	  filmů	  Zlínský	  pes	  
	  
Informativní	  sekce:	  
Dny	  německé	  kinematografie	  
Česká	  filmová	  a	  televizní	  tvorba	  
Panoráma	  
Dokumenty	  
Noční	  horizonty	  
Tisíc	  a	  jedna	  noc	  
Ve	  stínu	  války	  
Young	  Stars	  
Festival	  slaví	  55	  let	  –	  zlínská	  animovaná	  tvorba	  
	  
Výsledková	  listina	  soutěžních	  sekcí	  je	  přiložena	  k	  tiskové	  zprávě.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

POROTY	  
	  
Mezinárodní	  odborná	  porota	  pro	  hraný	  film	  pro	  děti	  a	  mládež	  
Petr	  Sís	  (USA,	  ČR)	  
Uschi	  Reich	  (Německo)	  
Faith	  Isiakpere	  (Nigérie)	  
Srinivasa	  Santhanam	  (Indie)	  
Nils	  Malmros	  (Dánsko)	  
Firdoze	  Bulbulia	  (Jihoafrická	  republika)	  
	  
Společná	  mezinárodní	  porota	  dětí	  a	  dospělých	  pro	  animovaný	  film	  
Gabriele	  M.	  Walther	  (Německo)	  
Pavel	  Koutský	  (Český	  republika)	  
Damian	  Perea	  (Španělsko)	  
Lenka	  Kovarik	  (Německo)	  
Maxim	  Lukanov	  (Rusko)	  
Jana	  Buchtová	  (Česká	  republika)	  
	  
Mezinárodní	  porota	  pro	  evropské	  debuty	  
Ilona	  Herman	  (USA)	  
Jiří	  Mádl	  (ČR)	  
Per	  Nielsen	  (Dánsko)	  
Derya	  Durmaz	  (Turecko)	  
Fatmir	  Koçi	  (Albánie)	  
	  
Mezinárodní	  porota	  pro	  animovaný	  film	  
Gabriele	  M.	  Walter	  (Německo)	  
Pavel	  Koutský	  (Česká	  republika)	  
Damian	  Perea	  (Španělsko)	  
	  
Mezinárodní	  porota	  studentských	  filmů	  Zlínský	  pes	  
Elena	  Del	  Moral	  (Španělsko)	  
Tali	  Barde	  (Německo)	  
Jakub	  Kouřil	  (Česká	  republika)	  
	  
Mezinárodní	  porota	  ECFA	  
Eszter	  Vuojala	  (Finsko)	  
Stina	  Ask	  Mikkelsen	  (Norsko)	  
Füsun	  Eriksen	  (Dánsko)	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

Mezinárodní	  ekumenická	  porota	  
Douglas	  P.	  Fahleson	  (Irsko)	  
Ingrid	  Stapf	  (Německo)	  
Stanislav	  Zeman	  (Česká	  republika)	  
	  
Mezinárodní	  dětská	  porota	  pro	  hraný	  film	  pro	  děti	  
Martin	  Cortez	  (Norsko)	  
Emma	  Marková	  (USA)	  
Ondrej	  Orechovský	  (Slovensko)	  
Stepan	  Sobolev	  (Rusko)	  
Sára	  Velecká	  (Česká	  republika)	  
	  
Mezinárodní	  mládežnická	  porota	  pro	  hraný	  film	  pro	  mládež	  
Magnus	  Nordbekk	  (Norsko)	  
Kamil	  Pytel	  (Polsko)	  
Klára	  Řezáčová	  (Česká	  republika)	  
Maria	  Magálová	  (Slovensko)	  
Waldemar	  Swider	  (Polsko)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

OSOBNOSTI	  55.	  ZFF	  2015	  
	  
Česká	  republika	  /	  Slovensko	  
Adolf	  Born	  
Petr	  Sís	  
Vojtěch	  Jasný	  
Aňa	  Geislerová	  
Jan	  Potměšil	  	  
Alice	  Nellis	  
Pavel	  Liška	  
Bára	  Poláková	  
Martha	  Issová	  
Lenka	  Krobotová	  
Dodo	  Gombár	  
Dana	  Morávková	  
Halina	  Pawlowská	  
Anna	  Polívková	  
Jan	  Přeučil	  
Saša	  Rašilov	  
Sabina	  Remundová	  
Ondřej	  Ruml	  
Jiří	  Mádl	  
Josef	  Dvořák	  
Ondřej	  Pavelka	  
Lukáš	  Hejlík	  	  
Václav	  Neužil	  
Lukáš	  Příkazký	  
Tomáš	  Verner	  
Pavlína	  Němcová	  
Vladimír	  Kratina	  
Václav	  Vorlíček	  
Petr	  Nikl	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

Zahraničí	  
Jürgen	  Prochnow	  (Německo),	  herec	  
Gren	  Wells	  (USA),	  herečka	  a	  režisérka	  
Gedeon	  Burkhard	  (Německo),	  herec	  
Karl	  Markovics	  (Rakousko)	  herec,	  scenárista	  a	  režisér	  
George	  MacKay	  (Velká	  Británie)	  herec	  
Ilona	  Herman	  (USA),	  maskérka	  
Marco	  Kreuzpaintner	  (Německo),	  režisér	  
Robert	  Stadlober	  (Německo),	  herec	  
Jana	  McKinnon	  (Rakousko),	  herečka	  
Tessa	  Schram	  (Nizozemí),	  režisérka	  
Simon	  Lutz	  Eilert	  (Německo),	  herec	  
Dominik	  Hartl	  (Rakousko),	  režisér	  
Lorenzo	  Germeno	  (Německo),	  herec	  
Frank	  Berry	  (Irsko),	  režisér	  
Jordane	  Jones	  (Irsko),	  herečka	  
Colm	  Mullen	  (Irsko),	  kameraman	  
Erik	  Swensson	  (Norsko),	  režisér	  
Simon	  Lutz	  Eilert	  (Německo),	  herec	  
Asef	  Baraki	  (Kanada)producent	  
Arend	  Agth	  (Německo),	  režisér	  
Clarisse	  Djuroski	  (Belgie),	  herečka	  
Olivier	  Ringer	  (Belgie),	  režisér	  
Ives	  Ringer	  (Belgie),	  producent	  
Andrei	  Zautsev	  (Rusko),	  režisér	  
Gleb	  Kalyuzhnyy	  (Rusko),	  herec	  
Jury	  Feting	  (Rusko),	  režisér	  
Henrik	  Martin	  Dahlsbakken	  (Norsko),	  režisér	  
Asmund	  Kjos	  Fjell	  (Norsko),	  výkonný	  producent	  
Kristian	  Magnus	  Svor,	  (Norsko),	  výkonný	  producent	  
Kristian	  Skar	  Froysaa	  (Norsko),	  výprava	  
Thomas	  Heinemann	  (Německo),	  režisér	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

DELEGACE,	  KTERÉ	  BYLY	  PŘÍTOMNY	  NA	  55.	  ZFF	  2015	  
	  
Hrané	  filmy	  	  
Alice	  Nellis	  (režisérka),	  Martha	  Issová	  (herečka),	  Sabina	  Remundová	  (herečka),	  Václav	  
Neužil	  (herec),	  Lukáš	  Příkazký	  (herec),	  Ester	  Honysová	  (producentka)	  k	  filmu	  Sedmero	  
krkavců	  /	  The	  Seven	  Ravens	  (Česká	  republika,	  Slovenská	  republika).	  
Marco	  Kreuzpaintner	  (režisér),	  Robert	  Stadlober	  (herec)	  k	  filmu	  Krabat:	  Čarodějův	  
učeň	  /	  Krabat	  and	  the	  Legend	  of	  the	  Satanic	  Mill	  (Německo).	  
George	  MacKay	  (herec)	  k	  filmu	  Slunce	  nad	  Leithem	  /	  Sunshine	  on	  Leith	  (Velká	  Británie)	  
/	  Bypass	  (Velká	  Británie)	  
Jan	  McKinnon	  (herečka),	  Dominik	  Hartl	  (režisér)	  k	  filmu	  Kráska	  /	  Beautiful	  Girl	  
(Rakousko).	  
Tessa	  Schram	  (režisérka)	  k	  filmu	  Lék	  /	  Painkillers	  (Nizozemí).	  
Saskia	  Diesing	  (režisérka)	  k	  filmu	  Nena	  (Nizozemí).	  
Marco	  Kreuzpaintner	  (režisér),	  Robert	  Stadlober	  (herec)	  k	  filmu	  Letní	  bouře	  /	  Summer	  
Storm	  (Německo).	  
Lorenzo	  Germeno	  (herec)	  k	  filmu	  Vinnetouův	  syn	  /	  Winnetou	  ́s	  Son	  (Německo).	  
Frank	  Berry	  (režisér),	  Jordane	  Jones	  (herečka),	  Colm	  Mullen	  (kameraman)	  k	  filmu	  Tady	  
jsem	  žila	  /	  I	  Used	  to	  Live	  Here	  (Irsko).	  
Erik	  Svensson	  (režisér)	  k	  filmu	  Jedné	  noci	  v	  Oslu/	  One	  Night	  in	  Oslo	  (Norsko).	  
George	  MacKay	  (herec)	  k	  filmu	  Bypass	  (Velká	  Británie).	  
Simon	  Lutz	  Eilert	  (herec)	  k	  filmu	  V	  pavučině	  /	  The	  Spiderwebhouse	  (Německo).	  
Arend	  Agthe	  (režisér)	  k	  filmu	  Zachraňte	  Raffiho!	  /	  My	  Friend	  Raffi	  (Německo).	  
Clarisse	  Djuroski	  (herečka),	  Olivier	  Ringer	  (režisér),	  Ives	  Ringer	  (producent)	  k	  filmu	  
Stěhovavé	  ptáče/Birds	  of	  Passage	  (Belgie).	  
Jury	  Feting	  (režisér)	  Nebeský	  velbloud	  /	  Celestial	  Camel	  (Rusko).	  
Henrik	  Martin	  Dahlsbakken	  (režisér),	  Asmund	  Kjos	  Fjell	  (producent),	  Kristian	  Magnus	  
Svor	  (producent),	  Kristian	  Skar	  Froysaa	  (výprava)	  k	  filmu	  Návrat	  domů	  /	  Returning	  
Home	  (Norsko).	  
Gren	  Wells	  (režisérka/producentka)	  k	  filmu	  OUTsideři	  /	  The	  Road	  Within	  (USA).	  
Karl	  Markovics	  (herec)	  k	  filmu	  Ďáblova	  dílna	  /	  The	  Counterfeiters	  (Německo,	  
Rakousko).	  
Thomas	  Heinemann	  (režisér)	  k	  filmu	  Lola	  na	  Hrášku	  /	  Lola	  on	  the	  Pea	  (Německo).	  
	  
Krátké	  animované	  filmy	  
Anna	  Vančurová	  (režisérka)	  k	  filmu	  Fascinující	  život	  nočních	  tvorů	  /	  Fascinating	  Life	  of	  
Nightcreatures	  (Česká	  republika).	  
Julien	  Dykmans	  (režisér)	  k	  filmu	  Mechanický	  valčík	  /	  The	  Mechanical	  Waltz	  (Belgie).	  
Júlia	  Koleňáková	  (režisérka),	  Karol	  Trnka	  k	  filmu	  Transylvánští	  dravci	  (Slovensko).	  	  
Leung	  Man	  Ki	  (režisérka)	  k	  filmu	  Ztracená	  liška	  /	  Lost	  Kitsune	  (Hong	  Kong).	  	  
Wei	  Choon	  Goh	  (režisér),	  Jiahui	  Wee	  (režisérka)	  k	  filmu	  1997	  (Singapur).	  
	  
	  



	  

	  

	  

Andrej	  Sokolov	  (režisér)	  k	  filmu	  Cizinec	  mezi	  ledovci	  /	  A	  Stranger	  Among	  Icebergs	  
(Rusko).	  
	  
Antje	  Heyn	  (režisérka)	  k	  filmu	  PAWO	  (Německo).	  	  
Andre	  Quek	  Xiang	  Lin,	  Vivien	  Tan	  Liqing	  (režiséři)	  k	  filmu	  Princezna	  /	  Princess	  
(Singapur).	  
Ilja	  Trusov	  (režisér)	  k	  filmu	  Máša	  a	  medvěd:	  Akce!	  /	  Masha	  and	  the	  Bear:	  And	  Action!	  
(Rusko).	  
Sofija	  Ilieva,	  Radostina	  Nejkova	  (režisérky)	  k	  filmu	  Dnes	  uklízí	  Bručoun	  /	  Grumpy	  Does	  
Repairs.	  
(Bulharsko).	  
Sergej	  Strusovskij	  (režisér)	  k	  filmu	  Vybíravá	  myška	  /	  Picky	  Mouse	  (Rusko).	  
Eugenia	  Žirkovová	  (režisérka),	  Jekatěrina	  Piskareva	  (kamera)	  k	  filmu	  Létající	  kluk	  /	  The	  
Flying	  Boy	  (Rusko).	  
Or	  Tilinder	  (režisér)	  k	  filmu	  V	  sedmém	  nebi	  /	  Seventh	  Heaven	  (Izrael).	  	  
Suresh	  Erijat	  (režisér)	  k	  filmu	  Rybářka	  a	  tuk	  tuk	  /	  Fisherwoman	  and	  Tuk	  Tuk	  (Indie).	  	  
Aron	  Gauder	  (režisér)	  k	  filmu	  Kojot	  a	  skála	  /	  Coyote	  and	  the	  Rock	  (Maďarsko).	  
Marin	  a	  Tatjana	  Moškovovi	  (režisérky)	  k	  filmu	  Po	  drátech	  /	  The	  Wires	  (Rusko).	  
	  
Studentské	  filmy	  
Martin	  Kukal	  (režisér)	  k	  filmu	  Jedlíci	  brambor	  /	  The	  Potatoes	  Eaters	  (Česká	  republika).	  
Mari	  Miyazawa	  (režisérka)	  k	  filmu	  Dekorace	  /	  Decorations	  (Japonsko).	  	  
Petra	  Heleninová	  (režisérka)	  k	  filmu	  AION	  (Slovensko).	  
Pavel	  Jindra	  (režisér)	  k	  filmu	  Kauza	  perník	  /	  The	  Gingerbread	  Case	  (Česká	  republika).	  
Eliška	  Chytková	  (režisérka)	  k	  filmu	  Jak	  vzniklo	  pivo	  /	  On	  the	  Origin	  of	  Beer	  (Česká	  
republika).	  
Ivan	  Froleš	  (kamera),	  Ondřej	  Šálek	  (střih)	  k	  filmu	  Katana	  noci	  /	  Deadly	  Katana	  (Česká	  
republika).	  	  
Jakub	  Votýpka	  (režie),	  Jan	  Votýpka	  (kamera,	  střih)	  k	  filmu	  Rány	  slovem	  /	  Word	  
Punches	  (Česká	  republika).	  	  
Vladimir	  Bolgov	  (režisér),	  Alexander	  Politayko	  (producent)k	  filmu	  Blbý	  jak	  dyňa	  /	  The	  
Logic	  of	  Watermelon	  (USA).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

DOPROVODNÝ	  PROGRAM	  
	  
Výstavy	  /	  koncerty	  /	  interaktivní	  programy	  /	  workshopy	  /	  open-‐air	  aktivity	  	  
	  
FESTIVALOVÝ	  ZÁMEK	  –	  Království	  dětí	  –	  projekce,	  zábava,	  vzdělání,	  interaktivní	  
programy	  v	  interiérech,	  na	  nádvoří	  i	  v	  okolním	  parku	  
	  
ITINERÁŘ	  18.	  ROČNÍKU	  PROJEKTU	  MINISALON	  –	  FILMOVÉ	  KLAPKY	  2015	  
Mladá	  Boleslav,	  ŠKODA	  Muzeum,	  výstava,	  18/3–14/4	  	  
Praha,	  Divadlo	  Hybernia,	  výstava,	  15/4–4/5	  	  
Zlín,	  Zlaté	  jablko,	  výstava,	  6/5–27/5	  
Zlín,	  Kongresové	  centrum	  Zlín,	  výstava,	  28/5–30/5	  	  
Zlín,	  Kongresové	  centrum	  Zlín	  –	  Velký	  sál,	  dražba	  31/5	  v	  13.00	  
	  
	  
	  
TRASA	  KINEMATOVLAKU	  2015	  
13/5	  Břeclav	  
14/5	  Znojmo	  
18/5	  Mariánské	  Lázně	  
19/5	  Cheb	  
20/5	  Most	  
21/5	  Česká	  Lípa	  
22–24/5	  Děčín	  
25/5	  Nymburk	  hl.	  n.	  
26/5	  Pardubice	  hl.	  n.	  
27/5	  Přerov	  
28/5	  Otrokovice	  
29/5	  Zlín	  (zahájení	  55.	  ZLÍN	  FILM	  FESTIVALU	  2015)	  
30/5	  Valašské	  Meziříčí	  
31/5	  Horní	  Lideč	  
1/6	  Vsetín	  
2/6	  Kroměříž	  
3/6	  Uherské	  Hradiště	  
4/6	  Zlín	  (ukončení	  55.	  ZLÍN	  FILM	  FESTIVALU	  2015)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

KONCERTY,	  PŘEDSTAVENÍ,	  SHOW	  
	  
Já	  jsem	  tvůj	  zajíc,	  autorské	  představení	  Petra	  Nikla,	  28/5,	  Academia	  centrum	  Univerzity	  
Tomáše	  Bati	  –	  aula	  
Buty,	  29/5,	  Open	  Air	  Place	  	  
F-‐dur	  Jazzband,	  29/5,	  Festivalový	  zámek	  
S	  úsměvem	  nepilota,	  představení	  divadelního	  sdružení	  AD	  HOC,	  29/5,	  Divadelní	  zóna	  
Pegas	  Nonwovens	  –	  park	  Komenského	  
DASHA	  &	  Pajky	  Pajk	  Quintet	  a	  dětský	  sbor	  Moravské	  děti,	  30/5,	  Open	  Air	  Place	  
Laco	  Deczi	  &	  Celula	  New	  York,	  30/5,	  Festivalový	  zámek	  
United5,	  30/5,	  Náměstí	  Míru	  
Cesta	  do	  pravěku,	  soubor	  Městského	  divadla	  Zlín,	  30/5,	  Divadelní	  zóna	  Pegas	  
Nonwovens	  –	  park	  Komenského	  
No	  Name,	  31/5,	  Open	  Air	  Place	  
Event	  Jazz	  Trio,	  31/5,	  Festivalový	  zámek	  
Zrní,	  1/6,	  Open	  Air	  Place	  
Blue	  tone	  band,	  1/6,	  Festivalový	  zámek	  
AG	  Flek,	  2/6,	  Open	  Air	  Place	  
JAZZ	  ZUBS	  Zlín,	  2/6,	  Festivalový	  zámek	  
Večer	  naděje	  –	  Marian	  Vojtko,	  Kamila	  Nývltová	  (Nadační	  večer	  Kapky	  Naděje),	  2/6,	  
Náměstí	  Míru	  
Labyrint	  světa	  a	  ráj	  srdce,	  koncertní	  verze	  představení	  Městského	  divadla	  Zlín,	  2/6,	  
Divadelní	  zóna	  Pegas	  Nonwovens	  –	  park	  Komenského	  
Michal	  Hrůza	  a	  KAPELA	  HRŮZY,	  3/6,	  Open	  Air	  Place	  
Jazzbook,	  3/6,	  Festivalový	  zámek	  
New	  Element,	  3/6,	  Náměstí	  Míru	  
Čankišou,	  4/6,	  Open	  Air	  Place	  
	  
VELKÉ	  INTERAKTIVNÍ	  PROGRAMY	  NA	  NÁMĚSTÍ	  MÍRU	  
ENAPO	  den,	  30/5	  	  
Den	  s	  Českou	  televizí,	  31/5	  
Den	  Rádia	  Junior	  (Český	  rozhlas),	  1/6	  
Den	  se	  ŠKODA	  AUTO,	  3/6	  


