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ÚVODNÍ SLOVO UMĚLECKÉ ŘEDITELKY ZZF

Vážení a milí festivaloví hosté,

Zlín Film Festival právě vstoupil do svého 55. ročníku. Není náhodou, že nejstarší festival
filmů pro děti a mládež vznikl ve Zlíně. Zlíňáci měli totiž filmovou náruč vždy otevřenou. Už
ve 20. letech 20. století Tomáš Baťa zřídil pro své zaměstnance kino, ve kterém mohli v době
polední pauzy sledovat nejnovější filmové hity – tehdy ještě bez zvuku. O něco později bylo
ve Zlíně vybudováno největší kino v Evropě, které mělo tehdy 2500 sedadel! Odtud byl už
jen krůček k založení vlastního filmového studia a posléze také filmového festivalu. Půlkulaté
festivalové výročí oslavíme jak jinak než zlínským filmem. Vzpomeneme známé tvůrce v čele
s Karlem Zemanem a Hermínou Týrlovou, ale také ty, kteří jsou v našich myslích neprávem
zapomenuti.

Hlavní linku festivalového programu bude letos tvořit německý film, který bude představen
v rozsáhlé kolekci více než 50 celovečerních snímků. Objeví se mezi nimi tituly mezinárodně
úspěšné, historicky pozoruhodné a cenné, ale i filmy nejnovější. Laureáty Grand Prix se letos
stanou paní Uschi Reich a Prof. Gert K. Müntefering. Paní Reich je velmi úspěšnou
německou producentkou filmů pro děti a mládež. Profesor Müntefering zase stál v roli
producenta u zrodu legendárních československých filmů a seriálů natočených
v západoněmecké koprodukci, jako byl Pan Tau, Arabela nebo Návštěvníci.

Filmový program nabídne velmi pestrou a především neopakovatelnou mozaiku světové
kinematografie. Uvedeme snímky z netradičních destinací, jako jsou Dominikánská
republika, Libanon či nedávným zemětřesením postižený Nepál.

Věřím, že tým Zlín Film Festivalu pro vás připravil zajímavý a hodnotný program, který
ve Vás zanechá nezapomenutelné pocity, dojmy a zážitky.

Přeji Vám jen ty nejlepší filmy!

Markéta Pášmová,
umělecká ředitelka festivalu



ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČT

Prosadit původní televizní tvorbu v zahraničí je pro většinu vysílatelů ve střední a východní
Evropě takřka nesplnitelný úkol. Česká televize však má oproti ostatním stanicím jednu
výhodu, nesmírně silnou tradici tvorby pro děti, pro kterou Zlín Film Festival představuje
důstojnou každoroční oslavu. I proto se Česká televize ráda stává jeho mediálním
partnerem. Letos je to navíc dokonce pět dekád od doby, kdy se poprvé na obrazovce
objevila krátká pohádka, se kterou chodily spát generace diváků. Večerníček dnes
představuje stovky kvalitních literárních předloh, výtvarných návrhů, režijních přístupů
a dodnes je tím, čím Česká televize dokáže zaujmout nejen v Evropě, ale v podstatě všude
na světě. Podpora tvorby zaměřené na děti, kvalitní, bezpečné a samozřejmě zábavné, tak
zůstává i nadále jednou z hlavních priorit České televize.

Petr Dvořák

generální ředitel České televize

Česká televize je generálním mediálním partnerem 55. ZFF



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 55. ZLÍN FILM FESTIVALU

Pořadatelské zázemí, partneři a podporovatelé festivalu
Pořadatelem 55. ZLÍN FILM FESTIVALU 2015 je společnost FILMFEST, s.r.o.
Spolupořadatelem a významným podporovatelem je Statutární město Zlín.

55. ZFF se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie a programu MEDIA.

Generálním partnerem festivalu je společnost ENAPO OBCHODNÍ a.s., síť maloobchodních
prodejen.

Generálním mediálním partnerem je Česká televize.

Hlavními partnery jsou: Zlínský kraj a společnosti ŠKODA AUTO a.s., IMPROMAT INT., spol.
s r. o., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Kovárna VIVA a.s., Česká spořitelna, a.s.

Hlavními mediálními partnery jsou: Český rozhlas, MF DNES a iDNES.cz, Pigy.

ZFF je realizován s podporou zlínského obchodního a zábavního centra Zlaté jablko,
multikina Golden Apple Cinema, Českých drah a.s., Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Pegas
Nonwovens, Goethe Institutu a Česko-německého fondu budoucnosti.

Záštity
55. ZLÍN FILM FESTIVAL 2015 se koná pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky,
ministra kultury Daniela Hermana, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka,
europoslankyně Martiny Dlabajové, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a primátora
statutárního města Zlína Miroslava Adámka. Záštitu festivalu udělil také německý velvyslanec
v ČR Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven.



Termín a místa konání
ZLÍN FILM FESTIVAL 2015 – 55. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se uskuteční
od 29. května do 4. června 2015. Většina projekcí i akcí doprovodného programu proběhne
ve Zlíně, další filmová představení uspořádá ZFF v Otrokovicích, Mladé Boleslavi, Hodoníně,
Kroměříži, Fryštáku, Vsetíně, Vyškově a v kinech Premiere Cinemas v Praze a Olomouci.

Výstava originálních filmových klapek projektu Minisalon – Filmové klapky kromě
domovského Zlína navštívila Mladou Boleslav a Prahu. Prostřednictvím další oblíbené
doprovodné akce, Kinematovlaku, se ZFF prezentuje po celé ČR.

STRUKTURA FILMOVÉHO PROGRAMU 55. ZFF
Soutěžní sekce:

 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti

 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež

 Mezinárodní soutěž krátkých 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



STRUKTURA DOPROVODNÉHO PROGRAMU 55. ZFF
Nejvýznamnější akce:

 Duhová kulička – projekt věnovaný tématu marketingu a propagace v audiovizi

 Film Industry – odborný program nejen pro odbornou veřejnost

 Minisalon – Filmové klapky

 Kinematovlak

Další akce:

 Interaktivní akce (především pro děti), workshopy

 Open air program

 Výstavy

 Koncerty

 Charitativní a benefiční projekty

 Pořady mluveného slova

 Odborné akce

Slavnostní zahájení – otevírací filmová představení 55. ZFF
55. ZLÍN FILM FESTIVAL 2015 bude zahájen dvěma plnohodnotnými ceremoniály
ve Velkém kině. V letošním roce budou oba zahajovací filmy uvedeny ve slavnostních
premiérách.

Oficiální zahájení pro děti se uskuteční v pátek 29. 5. od 10 hodin a jeho součástí bude
distribuční předpremiéra příběhu vycházejícího z klasické pohádky Boženy Němcové
Sedmero krkavců, který natočila režisérka Alice Nellis. Zahajovacím filmem večerního
programu bude od 20.00 premiéra českého celovečerního animovaného filmu Malá
z rybárny režiséra a výtvarníka Jana Baleje.



Galavečer 55. ZFF s ceremoniálem předávání cen
Festival vyvrcholí závěrečným slavnostním vyhlášením vítězných filmů a předáním cen
ve středu 3. 6. v 19.30 ve velkém sále Kongresového centra Zlín. V průběhu večera
převezme Uznání za tvůrčí přínos v kinematografii pro děti a mládež letošní jubilant
Adolf Born. Svým osobitým rukopisem se zapsal pod řadu dnes již legendárních nejen
pohádkových příběhů a právem mu náleží čestné místo v síni slávy.

Další ocenění (předávaná mimo ceremoniál)
Laureáty Grand Prix ZLÍN FILM FESTIVALU 2015 se letos stanou paní Uschi Reich
a Prof. Gert K. Müntefering.
Uschi Reich je významná německá producentka, která se věnuje zejména tvorbě pro děti
a mládež. Na svém kontě má mj. úspěšné filmové adaptace knih spisovatele E. Kästnera
a řadu dalších v Německu velmi populárních filmů. Ty produkovala především ve společnosti
Bavaria Film (Emil und die Detektive, Bibi Blocksberg, Das fliegende Klassenzimmer).

Prof. Gert K. Müntefering je respektovaný německý producent. Stál u zrodu legendárních
československých seriálů natočených v západoněmecké koprodukci, jako byl Pan Tau,
Arabela, Návštěvníci, Létající Čestmír a mnohé další. Úzce spolupracoval především
s režiséry Jindřichem Polákem a Václavem Vorlíčkem.

Grand Prix – velká cena zlínského festivalu je určena osobnostem, které mají zásluhy
v oblasti rozvoje kinematografie pro děti a mládež.

Mezinárodní porota pro hraný film pro děti a mládež
Petr Sís / USA, ČR

Uschi Reich / Německo

Burny Bos / Nizozemí

Srinivasa Santhanam / Indie

Nils Malmros / Dánsko

Firdoze Bulbulia / Jihoafrická 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

Zajímaví festivaloví hosté

Jürgen Prochnow – německý herec, kterému se podařilo prosadit v Hollywoodu. Zahrál si
ve filmech Davida Lynche Duna a Twin Peaks, v Robinu Hoodovi, v Šifře mistra Leonarda,
v Anglickém pacientovi nebo v dramatu Ponorka (Das Boot), jednom z nejlepších a také
nejdražších německých filmů. Žije střídavě v Los Angeles, New Yorku a v Mnichově.

Gren Wells – americká herečka a režisérka, v roce 1997 vyhrála v Sundance cenu
za nejlepší krátký film. Na základě svých osobních zkušenosti z kariéry stand-up komičky
napsala svůj první celovečerní film Malý kousek nebe – romantickou komedii s Kate Hudson
a Gaelem Garcíou Bernalem v hlavních rolích. Snímek OUTsideři (The Road Within), s nímž
soutěží v Mezinárodní soutěži hraných filmů pro mládež na 55. ZLÍN FILM FESTIVALU, je
její režijní debut, který šel do amerických kin v dubnu 2015. V roce 2014 byla Wells vybrána
do Variety's Top 10 nadějných režisérů, jejichž práce stojí za pozornost.

Gedeon Burkhard – německý filmový a televizní herec, hrál v evropských i amerických
filmech a seriálech. Proslavily jej především hlavní role v seriálech Komisař Rex, Kobra 11
a ve filmu Hanební pancharti režiséra Quentina Tarantina. Českým divákům se představil
mimo jiné v pohádce Šípková Růženka a v seriálu Náhrdelník s Libuší Šafránkovou.

Karl Markovics – rakouský herec, scenárista a režisér, známý coby inspektor Stockinger
v seriálu Komisař Rex. Největší úspěch slavil ve filmu Ďáblova dílna, který získal v roce 2007
Oscara za nejlepší cizojazyčný film. V roce 2011 natočil film Atmen podle vlastního scénáře.
Momentálně pracuje na filmu o Lídě Baarové, kde si zahraje Josepha Goebbelse.



Dny německé kinematografie
V sekci Dny německé kinematografie se divákům představí více než 50 celovečerních filmů
plus další novinky, které jsou součástí soutěží filmů pro děti, krátkých animovaných filmů,
studentských filmů a Evropských debutů. Sekce je rozdělena do pěti částí: Německé filmy
pro děti, Německé filmy pro mládež, German Choice, Berlín – město plné příběhů
a Novinky německé tvorby pro děti a mládež.

Vzácnou raritou v programu bude projekce nejstaršího zachovaného animovaného filmu
Dobrodružství prince Achmeda (Die Abenteuer des Prinzen Achmed) režisérky Lotte
Reinigerové z roku 1926, příběh vycházející z Pohádek tisíce a jedné noci. Chybět nebudou
filmové adaptace dětských knih slavného autora Ericha Kästnera – např. Emil a detektivové
(Emil und die Detektive) z roku 1931, Luisa a Lotka (Das doppelte Lottchen) z roku 1950 či
Létající třída (Das fliegende Klassenzimmer) od loňského člena hlavní festivalové poroty
a režiséra mnoha německých dětských filmů Tomyho Wiganda. Z filmů z 80. let 20. století
zaujme dětská road movie Dobrodružství na řece (Flussfahrt mit Huhn) režiséra Arenda
Agtheho, který osobně představí nejen tento starší film, ale i svůj nejnovější počin

Zachraňte Raffiho! (Rette Raffi). Nevšední divácký zážitek nabídne orientální příběh
Malého Muka (Die Geschichte vom kleinen Muck) z roku 1953, nejúspěšnější německý film,
na který se prodalo více než 12 miliónů vstupenek.

Nejcennějším dílem ve výběru německé tvorby pro mládež je klasika světové kinematografie,
film Bernharda Wickiho z roku 1959 Most (Die Brücke). Tento protiválečný příběh
o studentech gymnázia vržených přímo do válečného běsnění se stále promítá ve školách
a patří mezi nejsugestivnější filmy tohoto žánru. Druhá světová válka je rovněž tématem
filmu Napola: Hitlerova elita (Napola) z roku 2004, který se natáčel převážně v Čechách.
V hrané verzi německé literární fantasy Otfrieda Preußlera Čarodějův učeň Krabat (Krabat)
režiséra Marca Kreuzpaintnera si zahrála světová hvězda Daniel Brühl vedle výtečného
Davida Krosse a Pauly Kalenberg, která byla loňskou zlínskou Young Star. Daniel Brühl
ztvárnil hlavní postavu v dalším filmu tohoto výběru Velký sen (Der Ganz Grosse Traum)
o začátcích fotbalu v Německu. Osvěžení do mládežnické sekce, tvořené převážně filmy
zabývajícími se závažnými tématy, vnese populární žánr teenagerovské komedie ve filmech
Povinně nezadaný (Groupies bleiben nicht zum Frühstück) a Letní bouře (Sommersturm),
který přijede do Zlína představit režisér Marco Kreuzpaintner a jeden z hlavních hrdinů
Robert Stadlober. Ten se vrací do Zlína po více než deseti letech. Naopak poprvé
na zlínský festival zavítá Gedeon Burkhard, německý herec divákům známý hlavně jako
představitel policisty v oblíbeném seriálu Komisař Rex. V jedné z vedlejších rolí se objevil
ve snímku Markuse Rosenmüllera Zázračné děti (Wunderkinder), příběhu tří dětí, jejichž
společnou vášní je láska ke klasické hudbě, ale které rozdělí nacistická invaze na Ukrajinu.

Sekce German Choice je selekcí německých filmů, patřících mezi klasiku světové
kinematografie. Na programu jsou například filmy Kabinet doktora Caligariho (Das Kabinett
des Doktor Caligari), Faust renomovaného režiséra Friedricha W. Murnaua z roku 1926,
Augirre, hněv boží (Aguirre, der Zorn Gottes) Wernera Herzoga s Klausem Kinskim v hlavní
roli, vítěz z Cannes roku 1974 Strach jíst duše (Angst essen Seele auf) Rainera Wernera



Fassbindera, oscarové snímky Plechový bubínek (Die Blechtrommel) Volkera Schlöndorffa,
životopisný příběh jedné židovské rodiny režisérky Caroline Link Nikde v Africe (Nirgendwo
in Africa) a vynikající drama z východního Německa 80. let Životy těch druhých (Das Leben
der Anderes) Floriana Henckela von Donnersmarcka. Téma druhé světové války nabídne
koprodukční film tehdejšího východního Německa a Československa, natočený režisérem
Frankem Bayerem, Jakub Lhář (Jakob, der Lügner) s Vlastimilem Brodským v hlavní roli.

Film z atraktivního prostředí padělatelů bankovek z nacistického Německa Ďáblova dílna
(Die Fälscher) se bude ve Zlíně promítat za účasti představitele hlavní role Karla
Markovice.

Speciální sekcí je Berlín – město plné příběhů. Divákům nabídne např. nostalgický film
Good bye, Lenin, kultovní Lola běží o život (Lola rennt) Toma Tykwera, šokující My děti
ze stanice ZOO (Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) či nezapomenutelné Nebe
nad Berlínem (Der Himmel über Berlin) dalšího velikána světové kinematografie Wima
Wenderse. Tuto sekci doprovodí minivýstava filmových plakátů Filmstadt Berlin zapůjčená
Goethe Institutem.

Další část Dnů německé kinematografie tvoří novinky mezi německými filmy pro děti
a mládež, včetně těch nejčerstvějších z letošního roku. Objeví se zde například loňská
německá Young Star Tim Oliver Schultz, který se zhostil role upíra rockera v pokračování
dobrodružství dvou sester Vampírky 2, cestovatelka v čase Gwendolyna z filmu Rubínově
červená opět pátrající po rodinném tajemství v pokračování Safírově modrá (Saphireblau),
nejen pamětníky potěší novinka Tanečníci z Dessau (Dessau Dancers) o těžkých začátcích
příznivců break dance ve východním Německu. Po roce se do festivalového programu vrátí
příběh Miky a jejího koně Vichra (Ostwind).

Odborná sekce – Film Industry
Film Industry je určen odborníkům, mladým filmařům, ale i veřejnosti se zájmem o filmový
průmysl. V rámci Film Industry se uskuteční například odborná konference s mezinárodní
účastí Produkce českých filmů pro děti a mládež v evropském měřítku. Cílem
konference je poukázat na nízkou produktivitu českých filmů pro děti a mládež. Příklady
z fungování v zahraničí uvedou producenti z Německa, Nizozemí, Dánska a dalších zemí.
Dalším ožehavým tématem, kterému se bude Film Industry věnovat, je nelegální stahování
filmů. Diskusní fórum s tvůrci, uživateli i zákonodárci, pořádané ve spolupráci s Českou
protipirátskou unií, se uskuteční pod názvem Stahování filmů aneb Filmy nejsou zadarmo!
Film Industry bude vůbec první příležitostí vidět unikátní záběry z připravovaného filmu
režiséra Miloše Šmídmajera Celebrity s.r.o., a to dokonce za účasti herců Jiřího Mádla či
Filipa Kaňkovského. Svůj projekt přijedou do Zlína představit i tvůrci studentského projektu
Národního filmového muzea NaFilM. Možnost vstoupit do lákavého světa filmu nabídne
casting k připravovanému filmu Dušana Kleina Jak básníci čekají na zázrak, který hledá
představitele syna populárního Štěpána Šafránka.



V sekci Film Industry budou dále prezentovány připravované projekty českých i zahraničních
tvůrců.

Doprovodný program
Součástí ZLÍN FILM FESTIVALU 2015 je atraktivní doprovodný program pro všechny
generace. Na každý den je připravena řada interaktivních akcí plných her a soutěží,
workshopy, tvůrčí dílny, výstavy, koncerty, divadelní představení a řada dalších aktivit.
Značné pozornosti návštěvníků se tradičně těší celodenní programy partnerů ZFF – Den
s Českou televizí, ENAPO den, Den rádia Junior (Český rozhlas), Festivalový den
s prasátkem Pigy a Den se Škoda Auto.
Letos mohou děti festival zahájit pohybem. Sporťáček – festival sportu pro děti nabídne
jedinečnou příležitost vyzkoušet desítky druhů sportu na Stadionu mládeže a přilehlých
sportovištích.

Mezi četnými výstavami zaujme retrospektivní výstava mapující tvorbu držitele Uznání
za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě po děti a mládež Adolfa Borna v Galerii Václava Chada
ve zlínském zámku. Tradiční výstava výtvarně pojatých filmových klapek – 119 originálních
děl významných českých umělců bude k vidění v prostorách Kongresového centra Zlín.
Tvorbě známého zlínského animátora, výtvarníka, režiséra, autora řady filmových klapek
a čerstvého sedmdesátníka Ladislava Pálky bude věnována výstava v Galerii pod Radnicí.
Letošní ZLÍN FILM FESTIVAL bude provázet i výstava jedné z největších soukromých sbírek
vydání knihy Malý princ ve střední Evropě.

V rámci koncertního programu 55. ZLÍN FILM FESTIVALU vystoupí řada oblíbených
zpěváků a hudebních skupin – BUTY, Dasha, NO NAME, ZRNÍ, AG FLEG, Michal Hrůza
a Čankišou. Koncerty budou začínat vždy v 19.30 hodin před projekcemi letního kina
na Open Air Place pod někdejším Domem umění.

Divadelní zóna v parku Komenského bude návštěvníkům otevřena po celou dobu konání
festivalu. Svou tvorbu představí nejrůznější divadelní soubory, na programu jsou výtvarné
workshopy s divadelní tematikou, každý večer pak divadelní představení pro dospělé.

Epicentrem zábavy s mnoha atrakcemi pro návštěvníky od 1 roku do 12 let zůstává
i v letošním roce zlínský zámek. Děti ve dvou patrech zámku a na nádvoří najdou široké
spektrum možností vyžití: bohatě vybavené herny, projekce pohádek, prolézačky, kolotoče
a další outdoorové aktivity. Pro dospělé jsou připraveny výstavy a jazzové koncerty.
Největší hvězdou zámeckého jazzového podia bude Laco Deczi.

ZLÍN FILM FESTIVAL se poprvé spojil s celonárodní osvětovou kampaní Celé Česko čte
dětem. Součástí doprovodného programu bude slavnostní inaugurace 5. ročníku Týdne
čtení dětem v České republice. V průběhu celého festivalu pak budou dětem číst známé
osobnosti, například filmová režisérka Alice Nellis s herci svého nového filmu Sedmero
krkavců či spisovatelka dětských knih Alena Ježková.



Kinematovlak s pojízdným kinosálem letos vyjede již podvanácté a zastaví ve městech
po celé republice. Nově bude dětem promítat pohádky i přes víkend a nabídne atraktivní
víkendový zábavný program pro celou rodinu.

Počet projekcí, počet filmů, počet zastoupených zemí
55. ZLÍN FILM FESTIVAL 2015 promítne celkem 363 hraných, animovaných
i kombinovaných snímků z celkem 52 zemí světa.

Premiéry
Světové premiéry…………………………………………13

Mezinárodní premiéry…………………………………… 59

České premiéry (první uvedení v ČR)…………………103

Celkem: počet filmů v premiérovém uvedení…………175

Znělka a vizualizace
Autorem znělky a jednotného vizuálního stylu letošního ročníku zlínského festivalu, jehož
tématem je kaleidoskop, je zlínský rodák Petr Nikl, jedna z nejvýraznějších
a nejvšestrannějších osobností současné české kulturní scény.

Akreditace a vstupenky
Od letoška je možné veškeré vstupenky snadno zajistit a zaplatit prostřednictvím internetu.
Zároveň je možné zakoupit akreditace i vstupenky na koncerty v předprodejích.

Předprodejní místa akreditací a vstupenek na projekce:
Golden Apple Cinema, Zlaté jablko, Zlín (od 22. května)

Velké kino, Zlín (od 22. května – mimo víkendy)

Kongresové centrum Zlín (od 28. května)

Rezervace vstupenek on-line: www.zlinfest.cz

Děti do 6 let a školy mají vstup zdarma.





NOVINÁŘSKÝ PROGRAM 55. ZFF

Datum Den Start Akce Místo
14.5. čtvrtek 13.00 Tisková konference Kongresové centrum Zlín, Malý sál
29. 5. pátek 9.00 Zahajovací tisková konference Kongresové centrum Zlín, Malý sál
3. 6. středa 13.00 Závěrečná tisková konference Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Novináři jsou zváni také na program Film Industry. Novinářský program 55. ZFF bude
průběžně doplňován!

Vážení kolegové,

do festivalu Vás budeme informovat prostřednictvím TZ, newsletterů a dalších prostředků.
Sledujte také sekci Pro media na www.zlinfest.cz a náš FB profil.

V průběhu festivalu jsme vám k dispozici v tiskovém středisku (prosklený prostor za
akreditacemi – Kongresové centrum Zlín), zázemí pro novináře (s volně dostupnými
PC s připojením) bude opět poblíž ochozů v 1. poschodí Kongresového centra Zlín.

2media.cz


