
	  

	  

	  
	  
	  
TISKOVÁ	  ZPRÁVA	  
VYDANÁ	  PŘI	  PŘÍLEŽITOSTI	  ZAHÁJENÍ	  	  
55.	  ZLÍN	  FILM	  FESTIVALU	  2015	  
	  
Zlín,	  29/5/2015	  
	  
	  
OBSAH:	  
	  
Slovo	  programové	  ředitelky	  
Poděkování	  partnerům	  a	  podporovatelům	  
Termíny	  a	  místa	  konání	  
Filmový	  program	  
Poroty	  
Osobnosti	  	  
Delegace	  k	  filmům	  
Film	  Industry	  program	  včetně	  Duhové	  kuličky	  
Hlavní	  body	  doprovodného	  programu	  
Odborný	  seminář	  Dítě	  v	  krizi	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

SLOVO	  PROGRAMOVÉ	  ŘEDITELKY	  

	  
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	  totiž	  měli	  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	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

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	  ČR	  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	  ČR,	  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	  
Významní	  partneři	  České	  dráhy,	  Pegas	  Nonwovens,	  Robe,	  RIM-‐CZ,	  Lego,	  Disk,	  Avonet,	  
Golden	  Apple	  Cinema,	  Univerzita	  Tomáše	  Bati	  ve	  Zlíně	  
Hlavní	  mediální	  partneři	  Český	  rozhlas,	  MF	  DNES,	  iDNES.cz,	  Pigy	  
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	  
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.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Vážení	  přátelé	  českého	  filmu,	  
setkáváme	  se	  při	  jubilejním	  55.	  ročníku	  Zlín	  Film	  Festivalu,	  kdy	  se	  město	  ocitá	  v	  záplavě	  kulturní	  
a	  filmové	  euforie.	  Je	  pro	  nás	  ctí,	  že	  již	  třetím	  rokem	  můžeme	  být	  jako	  generální	  partner	  po	  boku	  
tak	  významné	  akce.	  Čeká	  nás	  týden	  plný	  filmových	  zážitků,	  setkání	  s	  osobnostmi	  a	  zábavy	  
pro	  mladší	  i	  starší	  generace.	  Jsem	  velmi	  rád,	  že	  Zlín	  Film	  Festival	  dokáže	  být	  tak	  rozmanitý	  
a	  nabídnout	  širokou	  škálu	  kulturních	  zážitků,	  ze	  kterých	  si	  vybere	  určitě	  každý.	  Správné	  zaměření	  
se	  na	  cílovou	  skupinu	  vnímám	  jako	  velmi	  důležitý	  krok,	  který	  je	  i	  nedílnou	  součástí	  našich	  
prodejen	  ENAPO.	  Tímto	  přeji	  Zlín	  Film	  Festivalu	  úspěšný	  týden	  plný	  dětských	  úsměvů	  
a	  spokojených	  návštěvníků.	  
Ivo	  Pešák	  /	  ENAPO	  OBCHODNÍ	  a.	  s.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  
TERMÍNY	  A	  MÍSTA	  KONÁNÍ	  
	  
Zlín	  Film	  Festival	  2015	  –	  55.	  Mezinárodní	  festival	  filmů	  pro	  děti	  a	  mládež	  se	  uskuteční	  od	  pátku	  
29/5	  do	  čtvrtku	  4/6/2015	  ve	  Zlíně	  a	  partnerských	  městech,	  kterými	  jsou:	  Otrokovice,	  Mladá	  
Boleslav,	  Fryšták,	  Hodonín,	  Praha,	  Kroměříž,	  Vsetín,	  Vyškov,	  Olomouc.	  
	  
Doprovodný	  program	  55.	  ročníku	  Zlín	  Film	  Festivalu	  běží	  již	  od	  18.	  března	  a	  zabírá	  tak	  bezmála	  
čtvrtrok.	  V	  této	  souvislosti	  máme	  na	  mysli	  především	  známé	  doprovodné	  akce	  ZFF:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18.	  MINISALON	  –	  Filmové	  klapky	  2015	  a	  Kinematovlak.	  
Vedle	  partnerských	  měst,	  v	  nichž	  se	  konají	  projekce	  a	  doprovodné	  akce,	  se	  o	  rozšíření	  ZFF	  
do	  mnoha	  měst	  ČR	  postaral	  Kinematovlak.	  Ten	  má	  letos	  zastávku	  v	  17	  městech.	  	  
Celkový	  počet	  měst,	  kde	  se	  letos	  uskutečňuje	  nějaký	  program	  ZFF,	  je	  23!	  
	  
	  
ZLÍNSKÉ	  LOKACE	  
	  
-‐	  centrum	  společenského	  dění	  festivalu,	  akreditace,	  Film	  Industry:	  Kongresové	  centrum	  Zlín,	  
-‐	  centrum	  projekcí	  ZFF:	  Golden	  Apple	  Cinema	  v	  obchodním	  a	  zábavním	  centru	  Zlaté	  jablko,	  
-‐	  centrum	  open	  air	  doprovodného	  programu	  pro	  děti	  a	  rodiny:	  náměstí	  Míru,	  
-‐	  centrum	  open	  air	  doprovodného	  programu	  pro	  dospělé:	  Open	  Air	  Plac	  –	  náměstí	  T.	  G.	  M.,	  
-‐	  centrum	  doprovodného	  programu	  pro	  nejmenší:	  Zlínský	  zámek,	  
-‐	  divadelní	  zóna:	  park	  Komenského,	  
-‐	  sportovní	  zóna:	  Stadion	  mládeže	  a	  okolní	  sportoviště,	  
-‐	  FILM-‐LAB,	  filmová	  laboratoř:	  Univerzitní	  centrum	  –	  atrium,	  nám.	  T.	  G.	  M.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
FILMOVÝ	  PROGRAM	  
	  
55.	  ZLÍN	  FILM	  FESTIVAL	  2015	  promítne	  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	  
	  
Seznamy	  filmů	  naleznete	  v	  katalogu	  a	  v	  programovém	  deníčku.	  
	  
CEREMONIÁLY	  
Zahajovací	  ceremoniály	  55.	  ZFF	  2015	  proběhnou	  v	  pátek	  29.	  5.	  	  
Slavnostní	  zahájení	  pro	  děti	  tradičně	  v	  10.00	  hodin	  dopoledne,	  slavnostní	  zahájení	  pro	  dospělé	  
ve	  20.00	  hodin.	  Oba	  ceremoniály	  se	  uskuteční	  ve	  Velkém	  kině	  na	  náměstí	  Práce.	  	  
Závěrečný	  ceremoniál,	  tzv.	  Galavečer,	  je	  naplánován	  na	  středu	  3.	  6.	  Česká	  televize	  jej	  odvysílá	  ze	  
záznamu	  v	  sobotu	  6.	  6.	  v	  podvečerních	  hodinách.	  Moderuje	  Saša	  Rašilov.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  
	  
OCENĚNÍ	  
Uznání	  za	  tvůrčí	  přínos	  ve	  filmové	  tvorbě	  pro	  děti	  a	  mládež	  pro	  rok	  2015	  udělí	  ZFF	  letošnímu	  
jubilantovi	  Adolfu	  Bornovi,	  který	  se	  svým	  osobitým	  rukopisem	  zapsal	  pod	  řadu	  dnes	  již	  
legendárních	  nejen	  pohádkových	  příběhů.	  
	  
Chodník	  slávy	  dětských	  filmových	  hvězd.	  Dlouhodobý	  partner	  ZFF	  v	  oblasti	  charitativních	  
projektů	  –	  Nadační	  fond	  Kapka	  naděje	  odhalí	  na	  55.	  ZFF	  2015,	  konkrétně	  2.	  6.	  ve	  14.00	  hodin,	  
na	  chodníku	  slávy	  hvězdy	  Janu	  Potměšilovi	  a	  Lucii	  Zedníčkové.	  
	  
Grand	  Prix	  za	  zásluhy	  v	  oblasti	  rozvoje	  kinematografie	  pro	  děti	  a	  mládež	  obdrží	  paní	  Uschi	  Reich	  
a	  Prof.	  Gert	  K.	  Müntefering.	  
	  
ZAHAJOVACÍ	  FILMY	  
Zahajovacím	  filmem	  ZFF	  pro	  dětské	  diváky	  (ceremoniál	  29.	  5.	  v	  10.00	  hodin)	  bude	  distribuční	  
předpremiéra	  příběhu	  vycházejícího	  z	  klasické	  pohádky	  Boženy	  Němcové	  Sedmero	  krkavců.	  
Přítomna	  bude	  režisérka	  Alice	  Nellis	  a	  představitelé	  hlavních	  rolí	  Martha	  Issová,	  Sabina	  
Remundová,	  Václav	  Neužil,	  Lukáš	  Příkazký	  a	  producentka	  Ester	  Honysová.	  
Zahajovacím	  filmem	  ZFF	  pro	  dospělé	  diváky	  (ceremoniál	  29.	  5.	  ve	  20.00	  hodin)	  bude	  premiéra	  
českého	  celovečerního	  animovaného	  filmu	  Malá	  z	  rybárny	  režiséra	  a	  výtvarníka	  Jana	  Baleje	  
za	  jeho	  osobní	  účasti.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

	  
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	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
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	  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).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
FILM	  INDUSTRY	  2015	  
Program	  je	  určen	  novinářům,	  odborné	  veřejnosti	  i	  všem	  zájemcům	  o	  hlubší	  znalost	  filmového	  
průmyslu.	  
	  
Zlínská	  filmová	  tvorba,	  29/5,	  17.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  připravovaných	  filmových	  a	  televizních	  koprodukčních	  projektů	  společnosti	  Filmové	  
ateliéry,	  s.	  r.	  o.	  Jejich	  vývoj	  a	  realizace.	  Moderuje	  Vladimír	  Kroc.	  	  
	  
Produkce	  českých	  filmů	  pro	  děti	  a	  mládež	  v	  evropském	  měřítku,	  30/5,	  14.00,	  Kongresové	  
centrum,	  Malý	  sál	  
Odborná	  konference	  s	  mezinárodní	  účastí	  na	  téma	  Nízká	  produktivita	  českých	  filmů	  pro	  děti	  a	  
mládež.	  Příklady	  z	  fungování	  v	  zahraničí	  uvedou	  producenti	  z	  Německa,	  Nizozemí	  a	  Dánska.	  
Konference	  je	  pořádána	  ve	  spolupráci	  s	  Kanceláří	  Kreativní	  Evropa	  –	  Média.	  (Tlumočeno	  do	  
českého	  a	  anglického	  jazyka.)	  Moderuje	  Markéta	  Pášmová.	  	  
	  
Celebrity	  s.r.o.,	  30/5,	  17.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  připravovaného	  filmu	  režiséra	  Miloše	  Šmídmajera	  za	  účasti	  herců	  Jiřího	  Mádla	  či	  
Filipa	  Kaňkovského.	  Zveřejněny	  budou	  první	  unikátní	  záběry	  z	  filmu!	  Moderuje	  Vladimír	  Kroc.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Casting	  k	  připravovanému	  filmu	  režiséra	  Dušana	  Kleina	  Jak	  básníci	  čekají	  na	  zázrak,	  31/5,	  
11.00,	  Univerzitní	  centrum,	  FILM-‐LAB	  
Režisér	  Klein	  bude	  vybírat	  představitele	  syna	  populárního	  Štěpána	  Šafránka.	  	  
	  
NaFilM:	  Jdi	  Na	  FilM	  i	  do	  muzea!,	  31/5,	  14.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  připravovaného	  studentského	  projektu	  Národního	  Filmového	  Muzea	  za	  účasti	  
tvůrců.	  (Více	  informací	  o	  projektu	  najdete	  na	  http://www.nafilm.org/).	  Moderuje	  Vladimír	  Kroc.	  	  
	  
Stahování	  filmů	  aneb	  Filmy	  nejsou	  zadarmo!	  31/5,	  16.30,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Diskusní	  fórum	  s	  tvůrci,	  uživateli	  i	  zákonodárci,	  které	  je	  pořádáno	  ve	  spolupráci	  s	  Českou	  
protipirátskou	  unií.	  Moderuje	  Markéta	  Pášmová.	  	  
	  
Soutěž	  o	  finanční	  podporu	  audiovizuálním	  i	  vizuálním	  projektům	  vyhlášená	  Nadačním	  fondem	  
FILMTALENT	  ZLÍN	  v	  rámci	  projektu	  MINISALON	  –	  Filmové	  klapky,	  1/6,	  10.00,	  Kongresové	  
centrum,	  Malý	  sál	  
Finální	  prezentace	  vybraných	  projektů	  před	  odbornou	  porotou.	  
	  
Dítě	  jako	  kariéra	  –	  Rodina	  versus	  kariéra	  aneb	  Bude	  mít	  festival	  v	  budoucnu	  své	  diváky?	  1/6,	  
15.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Workshop	  o	  vývoji	  plodnosti	  euroamerické	  civilizace.	  Proč	  klesá	  počet	  dětí	  v	  rodinách,	  proč	  ženy	  
odkládají	  početí	  prvního	  dítěte?	  Jaký	  je	  ideální	  věk	  prvorodičky?	  Kolik	  párů	  má	  problémy	  
	  s	  otěhotněním?	  Blíží	  se	  konec	  našeho	  krátkého	  působení	  na	  Zemi?	  Jaké	  jsou	  odhady	  naší	  fertilní	  
budoucnosti,	  a	  můžeme	  pro	  to	  něco	  sami	  udělat?	  Beseda	  s	  ředitelem	  Kliniky	  reprodukční	  
medicíny	  Zlín	  MUDr.	  Davidem	  Rumpíkem	  a	  pozvanými	  odborníky.	  	  
	  
Až	  po	  uši	  v	  mechu,	  1/6,	  17.30,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  připravovaného	  animovaného	  filmu	  režisérů	  Filipa	  Pošivače	  a	  Báry	  Zadražilové	  
	  s	  prvními	  oficiálními	  ukázkami	  z	  filmu	  a	  s	  ukázkami	  práce	  s	  loutkou.	  Moderuje	  Vladimír	  Kroc.	  	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
Mezinárodní	  soutěž	  Duhová	  kulička	  –	  Soutěž	  o	  nejlepší	  marketingovou	  kampaň	  v	  oblasti	  
českého	  a	  slovenského	  filmu	  doplněná	  zajímavými	  přednáškami,	  2/6,	  9.30,	  Kongresové	  centrum,	  
Malý	  sál	  
Prezentace	  kampaní	  k	  filmům	  Zejtra	  napořád	  a	  Trabantem	  až	  na	  konec	  světa.	  
	  
Mezinárodní	  soutěž	  Duhová	  kulička,	  2/6,	  13.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  kampaně	  k	  filmu	  Gottland.	  
(Detailní	  informace	  najdete	  na	  www.duhovakulicka.cz.)	  
	  
Give	  Art	  a	  Chance	  aneb	  Jak	  zaujmout	  a	  naučit	  současnou	  mládež	  milovat	  UMĚNÍ	  (kulturní	  
dědictví),	  2/6,	  15.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  záměrů	  projektů	  domácích	  i	  zahraničních,	  které	  se	  snaží	  podpořit	  spolupráci	  mezi	  
školami	  a	  kulturními	  organizacemi	  v	  oblasti	  estetické	  výchovy.	  Součástí	  bude	  i	  diskuse	  
o	  možnostech,	  překážkách	  i	  podmínkách	  k	  dosažení	  potřebného	  cíle	  a	  podpory	  estetické	  výchovy	  
na	  školách.	  Setkání	  se	  zúčastní	  zástupci	  Akademie	  věd,	  nezávislé	  agentury	  EDUIN,	  Aliance	  
Artediem	  i	  kultury	  a	  školství.	  
	  
Mistr	  a	  Markétka,	  2/6,	  17.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  celovečerního	  kombinovaného	  filmu	  v	  mezinárodní	  koprodukci	  (Finsko,	  Česko,	  
Polsko,	  Rusko).	  Autorkou	  scénáře	  a	  režisérkou	  je	  Katariina	  Lillqvist.	  	  
	  
Radio	  Dolores,	  2/6,	  17.30,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  klasického	  loutkového	  filmu	  v	  mezinárodní	  koprodukci	  (Finsko,	  Česko,	  Španělsko).	  
Finská	  producentka	  Kaisa	  Järnefelt	  bude	  prezentovat	  finsko-‐českou	  koprodukci	  v	  oblasti	  
spolupráce	  česko-‐finské	  televize.	  (Tlumočeno	  do	  českého	  a	  anglického	  jazyka.)	  Moderuje	  
Vladimír	  Kroc.	  	  
	  
Mezinárodní	  soutěž	  Duhová	  kulička	  –	  Soutěž	  o	  nejlepší	  marketingovou	  kampaň	  v	  oblasti	  
českého	  a	  slovenského	  filmu	  doplněná	  zajímavými	  přednáškami,	  3/6,	  11.30,	  Kongresové	  
centrum,	  Malý	  sál	  
Prezentace	  kampaní	  k	  filmům	  Tři	  bratři	  a	  Prvý	  slovenský	  horor.	  
	  
Mezinárodní	  soutěž	  Duhová	  kulička,	  3/6,	  15.00,	  Kongresové	  centrum,	  Malý	  sál	  
Vyhlášení	  výsledků	  soutěže.	  
(Detailní	  informace	  najdete	  na	  www.duhovakulicka.cz.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

ROZHOVORY	  S	  VIP	  +	  FOTOGRAFIE	  	  
Rádi	  vám	  se	  vším	  pomůžeme.	  Obraťte	  se	  na	  nás!	  
Markéta	  Faustová	  (2media.cz)	  tel.:	  +420	  722	  119	  091,	  marketa@2media.cz	  
Klára	  Skřenková	  (2media.cz),	  tel.:	  +420	  777	  880	  356,	  klara@2media.cz	  	  
	  
TISKOVÉ	  STŘEDISKO	  
V	  průběhu	  festivalu	  jsme	  vám	  k	  dispozici	  v	  tiskovém	  středisku	  (prosklený	  prostor	  za	  akreditacemi	  
–	  Kongresové	  centrum	  Zlín).	  
	  
KROMĚ	  FILM	  INDUSTRY	  PROGRAMU	  VÁS	  ZVEME	  ROVNĚŽ	  NA	  TYTO	  PROGRAMY:	  
29/5–3/6	  DENNĚ	  
Červený	  koberec,	  setkání	  nejzajímavějších	  hostů	  festivalu	  s	  médii	  a	  veřejností.	  
16.00,	  Kongresové	  centrum	  Zlín	  –	  nádvoří,	  nám.	  T. G. M.,	  Zlín	  
Filmžurnál,	  na	  Červený	  koberec	  navazující	  talk-‐show	  Vladimíra	  Kroce	  (ČRo1	  –	  Radiožurnál)	  16.30,	  
Kongresové	  centrum	  Zlín	  –	  zadní	  nádvoří,	  nám.	  T. G. M.,	  Zlín	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

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	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  
DÍTĚ	  V	  KRIZI	  „Labyrint	  dětského	  světa…“	  
	  
XVII.	  celorepublikový	  seminář	  při	  příležitosti	  55.	  ročníku	  ZLÍN	  FILM	  FESTIVALU	  2015	  a	  
Mezinárodního	  dne	  dětí	  1.–2.	  6.	  	  
	  
Dvoudenní	  seminář	  Dítě	  v	  krizi	  s	  mezinárodní	  účastí,	  s	  možností	  široké	  diskuse	  za	  účasti	  
zahraničních	  a	  českých	  odborníků	  z	  oblasti	  školství,	  zdravotnictví,	  justice,	  policie,	  sociální,	  
preventivní	  a	  následné	  péče	  se	  uskuteční	  v	  prostorách	  zlínského	  Interhotelu	  Moskva.	  Záměrem	  
letošního	  ročníku	  je	  podívat	  se	  na	  labyrint	  dětského	  světa	  v	  širším	  kontextu	  díla	  Jana	  Amose	  
Komenského	  –	  Labyrint	  světa	  a	  ráj	  srdce,	  které	  bylo	  největším	  česky	  psaným	  dílem	  17.	  století,	  
ve	  smyslu	  jeho	  slov:	  „Všichni	  na	  jednom	  jevišti	  velkého	  světa	  stojíme,	  a	  cokoli	  se	  tu	  koná,	  všech	  
se	  týče.“	  Seminář	  bude	  zahájen	  1.	  6.	  v	  12.30	  hod.	  
	  
	  

	  

	  


