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PARTNEŘI 54½ MFF KARLOVY VARY
Za podpory:

Hlavní partneři:

Partneři:

Hlavní mediální partneři:

Mediální partner:

Oficiální šampaňské:

Hlavní partnerské hotely:

Pořadatel 54½ MFF KV: Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s.
Organizátoři 54½ MFF Karlovy Vary by rádi poděkovali všem svým partnerům za
podporu.

54½ MFF KV vzniká za podpory:
Ministerstvo kultury České republiky
Hlavní partneři:

innogy
MALL.CZ
Vodafone Czech Republic a.s.
Statutární město Karlovy Vary

Partneři:

Karlovarský kraj
Accolade
Unipetrol, člen skupiny Orlen
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Philip Morris ČR a.s.
Evropská loterijní skupina Sazka Group
CZECH FUND – České investiční fondy
Česká zbrojovka a.s.
stavební skupina EUROVIA CS
BMW
Nespresso
Minerální voda Mattoni

Hlavní mediální partneři:

Česká televize
Český rozhlas Radiožurnál

Film Servis Festival Karlovy Vary, Panská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Tel. +420 221 411 011, 221 411 022
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PRÁVO
Novinky.cz
REFLEX
BigBoard Praha, a.s.

Mediální partner:

časopis ELLE

Oficiální šampaňské:

Moët & Chandon

Hlavní partnerské hotely:

HOTEL THERMAL KARLOVY VARY
Grandhotel Pupp
Four Seasons Hotel Prague

Partner projektu Kino bez bariér:

innogy Energie
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MIMOŘÁDNÝ 54½ MFF KARLOVY VARY PROBĚHNE VE DNECH 18. -21. LISTOPADU 2020 V KARLOVÝCH
VARECH
Karlovarský festival je tradičně jednou z nevýznamnějších kulturních událostí v České republice a
každoročně vytváří mimořádný prostor pro setkání filmových profesionálů, diváků i osobností ze všech
oblastí kultury. Jsme přesvědčeni, že právě v době, kdy se lidé nejen v České republice, ale i ve světě musí
vyrovnávat se změněnými podmínkami života, je třeba udržet kontinuitu takto významných akcí, které
upevňují vědomí kulturních hodnot v domácím i mezinárodním kontextu.
Vzhledem k situaci, která nastala na jaře letošního roku v souvislosti s koronavirovou epidemií, nebylo
možné konání řádného 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (3.-11.7.2020). Proto
jsme se rozhodli od 18. do 21. listopadu 2020 uspořádat 54½ MFF Karlovy Vary. Formou nesoutěžní
přehlídky
bychom
rádi
našim
hostům
a
divákům
nabídli
v české
premiéře
exkluzivní výběr nejvýraznějších filmových titulů, které vzbudily nadšené ohlasy při premiérovém uvedení
na letošních festivalech Sundance, v Berlíně či v Benátkách, případně nesou označení Cannes Label.
Hostům i návštěvníkům z řad veřejnosti chceme při respektování všech platných hygienických opatření
poskytnout jedinečnou možnost zažít festivalovou atmosféru v netradičním podzimním čase, s rozsahem
menší, ale kvalitní programovou nabídkou i speciální možností pobytu v místech, která v průběhu běžných
ročníků slouží výhradně festivalu.
Naší ambicí je najít způsob, jak v současné situaci uspořádat rozsáhlejší kulturní akci efektivně a především
bezpečně. Věříme, že při dodržování pravidel a zajištění sofistikované prevence a ochranných prostředků
není nezbytné ani v této době rezignovat na kulturní život.
V programu 54½ MFF KV bude přibližně 30 filmových titulů, každý z filmů bude mít dvě až tři projekce.
Program bude sestaven tak, aby diváci měli možnost jejich zhlédnutí jak v první, tak ve druhé polovině
čtyřdenní přehlídky.
Projekce budou probíhat ve Velkém a Malém sále hotelu Thermal, Městském divadle Karlovy Vary a kině
Čas.
Kompletní program přehlídky bude zveřejněn na oficiálních festivalových stránkách www.kviff.com
19.10.2020.

Bezpečnostní opatření pro hosty a návštěvníky
Kromě samozřejmého respektování všech vládních nebo regionálních nařízení, která budou v době konání
akce platit, připravujeme řadu opatření.
Počet míst v promítacích sálech bude stanoven dle povolené kapacity v souladu s vládními nařízeními.
Odborná firma bude zajišťovat několik druhů preventivní dezinfekce.
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Industry aktivity
Aktivity industry platformy KVIFF Eastern Promises se úspěšně odehrály v on-line formátu v původním
červencovém termínu a za účasti řady zahraničních filmových profesionálů představily přes čtyřicet
rozpracovaných filmových projektů z regionu Střední a Východní Evropy a Blízkého východu. Pro
mimořádný listopadový ročník se, vzhledem k předpokládaným omezením v cestování ze zahraničí,
zaměříme především na složitou situaci, které čelí provozovatelé kinosálů v českém prostředí. Díky
zkušenostem z letní přehlídky TADY VARY, která umožnila projekce festivalových filmů v téměř stovce
kinosálů po celé republice, se pokusíme hledat východiska, která lépe propojí festivaly, kinaře a nové
distribuční modely v období zásadních změn tradičního filmového průmyslu.

Vizuál 54½ MFF KV
Autorem vizuálního stylu je Jakub Spurný ze Studia Najbrt.

Informace pro návštěvníky
Mimořádný 54½ MFF KV bude otevřen divákům z řad veřejnosti. Z organizačních důvodů však budou platit
pro diváky jiné podmínky než v rámci řádných ročníků.

Kino bez bariér BUDE!
Jako organizátoři se snažíme zachovat alespoň základní servis pro vozíčkáře, na který jsou již 20 let zvyklí.
Handicapovaným a jejich doprovodu tedy budou opět k dispozici zdarma vstupenky do všech kinosálů,
asistenční služby, doprava po Karlových Varech, parkovací místa u hotelu Thermal.
Přepážka KBB bude
www.kinobezbarier.cz

tradičně

v hotelu

Thermal.

Všechny

informace

budou

na

stránkách

Vstupenky
Vzhledem ke zkrácenému rozsahu akce, nebudou vydávány tradiční Festival Passy, vstupenky bude možné
zakoupit na jednotlivá představení prioritně on-line formou. Předprodej vstupenek bude zahájen 21. října
2020 prostřednictvím rezervační platformy Go Out. Cena vstupenky bude 80 Kč. Vstupenky na festivalová
představení bude rovněž možné zakoupit na místě, v pokladnách, které budou umístěny u festivalových kin.
Pro zajištění bezpečnosti bude při nákupu vstupenek třeba zaregistrovat kontaktní údaje.
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Ubytování
Pobyt v Karlových Varech bude možné rezervovat individuálně v karlovarských hotelech a ubytovacích
zařízeních. Informace o možnosti ubytování bude možné najít na www.kviff.com.
Hotel Thermal připravil speciální nabídku pobytových balíčků pro veřejnost, které budou zahrnovat,
ubytování v hotelu, který je tradičním centrem festivalu. MFF KV doplní tuto nabídku o vstupenky na
filmová představení. Bližší info na: https://www.thermal.cz/cs/rezervace/?date_in=2020-1118&date_out=2020-11-22&price_group=4503599627370496

Upomínkové předměty
Pro 54½ MFF KV bude vyrobena kolekce oblíbených festivalových upomínkových předmětů, které bude
možno zakoupit v prostorech hotelu Thermal. K dispozici bude rovněž tištěná programová brožura.
Podrobné informace i aktuální novinky budeme průběžně přinášet na oficiálních festivalových stránkách
www.kviff.com a na sociálních sítích.

Hlavní mediálním partnerem 54½ MFF KV je Česká televize.
„Koprodukujeme filmy nezávislých producentů, objevujeme nové talenty, podporujeme tvorbu studentů
filmových škol i etablovaných režisérů a v součtu každý rok podpoříme vznik několika desítek snímků. Jen v
loňském roce jich mělo premiéru sedmatřicet. A čtyřiadvacet hraných, dokumentárních i animovaných filmů
se navzdory epidemii stihlo divákům představit letos. A to včetně historicky nejúspěšnějšího českého
dokumentu, V síti, který vidělo už půl milionu diváků,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a
dodává: „A stejně jako v České televizi nepolevujeme za těchto nesnadných podmínek v podpoře filmové
tvorby, nepolevují ani pořadatelé našeho největšího filmového festivalu. Jejich vytrvalosti a píle si nesmírně
vážím a na chystaný výjimečný ročník MFF Karlovy Vary se o to více těším.“
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Mattoni zůstává věrna Mezinárodnímu filmovému
festivalu Karlovy Vary
Praha, 7. října 2020. Prémiová značka minerální vody Mattoni zůstává partnerem Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV). I přes zrušení plnohodnotného ročníku v letošním roce,
Mattoni podpoří netradiční 54½ ročník.
„Myslíme si, že kultura a film mají své místo i v těžkých časech. Jsem rád, že můžeme podpořit i tento
netradiční ročník, jež zůstává spjat s místem, kde se před téměř 150 lety zrodila naše firma a kde pramení
legendární značka Mattoni.“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.
„Mattoni je život“, toto nové motto proslulé minerální vody z portfolia Mattoni 1873, rezonuje právě v
dlouhodobé podpoře kulturního a společenského života v České republice. Značka je partnerem Národního
divadla a Národní galerie, spolupracuje s Akademií výtvarných umění i mladými umělci a podporuje
sportovní běžecké událostí RunCzech a Mattoni Free Run. Mattoni je svým původem přirozeně spjata
s Karlovými Vary, a proto chce podpořit jejich rozvoj a kulturní život jako partner světoznámého filmového
festivalu.
Společnost Mattoni 1873, do jejíhož portfolia značka Mattoni patří, se zasazuje o dlouhodobou udržitelnost
nápojového odvětví. Minerální voda Mattoni se od loňského léta dodává v lahvích jednotné barvy pro
snadnější recyklaci, ke spotřebitelům na Moravě jezdí z Kyselky vlakem a spolu s Košík.cz uvedla na trh první
cirkulární zálohovanou PET láhev v ČR.
Na letošním 54½ ročníku přiblíží Mattoni problematiku oběhového hospodářství a zálohování nápojových
obalů. K vidění bude zálohovací automat zapůjčený od iniciativy Zálohujme.cz, který si budou moci
návštěvníci vyzkoušet.
Návrat ke kořenům v Karlových Varech
Před téměř 150 lety se na Karlovarsku zrodila nápojová firma úspěšného podnikatele a vizionáře Heinricha
Mattoniho. Ten svou neutuchající pílí brzy dosáhl mezinárodního úspěchu a jeho Kysibelka přinášela nejen
osvěžení a zdraví svým konzumentům, ale také po celém světě proslavila a zviditelnila karlovarský region.
Příběh Heinricha Mattoniho si mohou diváci České televize připomenout právě nyní při repríze oblíbeného
seriálu Já, Mattoni. Za zmínku jistě stojí, že seriál letos zavítá i na obrazovky Severní i Jižní Ameriky a bude
slávu Karlových Varů a České republiky šířit dál.
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Na tradici rodinné firmy H. Mattoniho navazuje dnešní Mattoni 1873, která doslova kráčí v jeho šlépějích –
z jedné stáčírny minerální vody se postupně rozrostla na lídra středoevropského trhu nealkoholických
nápojů s 11 závody v 8 zemích. Přitom si ale stále zakládá na rodinných hodnotách a chová úctu jak k
zakladateli své historie, tak ke karlovarskému regionu, z něhož vzešla.

O minerální vodě Mattoni
Mattoni je ikonická značka neodmyslitelně spojená s motivem orla již od roku 1873. Přírodní středně mineralizovaná
minerální voda s vyváženým poměrem draslíku, hořčíku a vápníku, které jsou nezbytné pro lidské zdraví. Rodí se v
hloubce 125 až 230 metrů v panenské přírodě u Karlových Varů. Jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských
hor jí dává její nezaměnitelnou chuť. K dostání je v přírodní neperlivé, jemně perlivé i perlivé variantě a nabízí širokou
nabídku ochucených variant. Více na www.mattoni.cz
O Mattoni 1873
Značka Mattoni je součástí Mattoni 1873, největšího distributora nealkoholických nápojů ve střední Evropě, s kořeny
sahajícími do roku 1873 a ke karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattonimu. Současnou podobu získala skupina v 90.
letech díky výrazným investicím italské rodiny Pasquale. Produkty vyváží do 19 zemí světa, vlastní zahraniční značky
minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V ČR, Slovensku, Maďarsku a Bulharsku je výhradním výrobcem a
distributorem nealkoholických nápojů a pochutin značek firmy PepsiCo.
Kontakt pro média:

Andrea Brožová, tisková mluvčí Mattoni 1873
Telefon: (+420) 721 150 737
E-mail: andrea.brozova@mattoni.cz
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