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Pořadatel 55. MFF Karlovy Vary 2021: Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s.
Organizátoři 55. MFF Karlovy Vary by rádi poděkovali všem partnerům festivalu,
bez jejichž pomoci by nebylo možné festival realizovat.
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DO KINA JEN S PÁSKOU! BUĎTE RYCHLE IN
Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se uskuteční za
respektování všech hygienicko-protiepidemických opatření, která budou v době jeho konání
v platnosti.
Motem festivalu je: Do kina jen s páskou.
Pro vstup do kinosálů a festivalových prostorů bude vyžadována platná unikátní covid-safe
kontrolní páska potvrzující bezinfekčnost návštěvníka. Ta se jistě stane nejen průkazem
bezpečnosti, ale také sympatickým doplňkem. S páskou prostě budete IN.
Unikátní kontrolní pásku dostanou návštěvníci na základě platného certifikátu EU COVID19 s QR kódem. Certifikát EU COVID-19 získáte po splnění jedné z následujících
podmínek:
-

dva týdny po ukončeném očkování
potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 před méně než 180 dny vydaným
certifikovaným pracovištěm
potvrzením o platném PCR nebo antigenním testu provedeném certifikovaným
pracovištěm.

Nejrychleji se prokážete, pokud máte staženu aplikaci „Tečka“, v níž se přehledně zobrazí
všechny potřebné údaje. Pokud máte tištěný doklad, je třeba mít ho při sobě. Zároveň je
třeba doložit svou totožnost platným dokladem.
Kontrolní pásky je možné získat buď na stanovištích Covid Control Teamu, která budou
umístěna u akreditačních center u hotelů Thermal a Pupp nebo od mobilních Covid Control
Teamů. Mobilní týmy budou označené bílou reflexní vestou s CCT grafikou.
Kontrolní pásku obdrží každý návštěvník přímo na ruku. Není možné pásku vyzvednout a
předat dalším návštěvníkům. Pro bezproblémový pohyb na festivalu se doporučuje
vyzvednout si pásku včas.
Kontrolní páska bude mít barevně odlišené verze s platností na celou dobu festivalu nebo
s časovým označením, shodným s platností předloženého certifikátu – z provozních důvodů
bude platnost pásky odpovídat poslednímu celému dni platnosti certifikátu.
Pro všechna festivalová filmová představení a pohyb ve vnitřních prostorech festivalu platí
obecné podmínky návštěvy kulturního zařízení – je tedy nutné mít po celou dobu
projekce zakryté dýchací cesty respirátorem typ FFP 2/ KN95/N95 nebo nanorouškou.
Ve spolupráci s MZČR vytvoříme samostatnou provolbu číslo 5 na národní informační lince
ke koronaviru 1221. Jsme v intenzivní součinnosti s Centrálním řídicím týmem Covid-19 a
Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje.

SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI ZAŘÍZENÍMI KARLOVARSKÉHO KRAJE
Testování návštěvníků 55. MFF Karlovy Vary zajistí Anygence a Karlovarská krajská
nemocnice, která nabídne i možnost očkování.

Testy návštěvníků, hostů i realizačního týmu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech na Covid-19 zajistí společnost Anygence ve spolupráci s Karlovarskou krajskou
nemocnicí. Festival budou provázet striktní hygienická opatření a bez potvrzení o
negativním testu, prodělání nemocnici nebo ukončeném očkování se nebude možné na
projekce a do dalších festivalových prostor dostat. Karlovarská krajská nemocnice zároveň
nabídne možnost očkování proti Covid-19 jednorázovou vakcínou.
Na přípravě protikoronavirových opatření se vedle realizačního týmu a testovacích a
zdravotnických zařízení podílelo i Ministerstvo zdravotnictví ČR, Centrální řídící tým COVID19 a Krajská hygienická stanice.

Anygence připravila pro MFF komplexní a velmi sofistikované řešení testování pro všechny
účastníky akce. Testovací systém respektuje specifika pohybu organizátorů, festivalových
hostů včetně VIP, i diváků. Pro samoplátce Anygence přichystala speciální zvýhodněné
festivalové ceny antigenních a PCR testů.

UMÍSTĚNÍ TESTOVACÍCH MÍST
Testovací místa pro veřejnost budou rozmístěna ve Smetanových sadech a v Hotelu Pupp.
Místa budou otevřena po celou dobu trvání festivalu vždy od 8:00 - 22:00. Na místě bude
působit také mobilní testovací tým, který bude v případě potřeby vyjíždět do terénu. V pasáži
hotelu Thermal zřídila Anygence tzv. SOS COVID POINT, v rámci kterého bude k dispozici
koordinátor, který v případě potřeby pomůže s otázkami k testování.

REGISTRAČNÍ UŽIVATELSKÝ WEB
"Pro pohodlí návštěvníků jsme spustili uživatelský web, kde se mohou lidé registrovat na
test ve Varech dopředu. Nemusí se stresovat a mohou si v klidu festival užít. Web je také v
angličtině, abychom uspokojili potřeby zahraničních návštěvníků. Odkaz na registraci
naleznou návštěvníci na oficiálních webových stránkách festivalu. Registrací dopředu se
také eliminují fronty na místě,” říká generální ředitel Anygence Jakub Schůrek.
Rezervujte si test přímo na místě a
starostí: http://www.anygence.com/site/kviff_cz
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OČKOVÁNÍ
Karlovarská krajská nemocnice také po dobu festivalu zřídí u pokladen na horním parkovišti
hotelu Thermal mobilní očkovací místo. To povede krajská koordinátorka očkování a
lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Dagmar Uhlíková. "Chceme využít
festivalového dění a poskytnout zájemcům snadnou možnost nechat se očkovat a to jedinou
dávkou vakcíny Janssen bez nutnosti předchozí registrace. Naší snahou je oslovit mladší
generaci a dát jim možnost spojit příjemné s užitečným,” dodává Uhlíková. Očkovací místo
bude v provozu denně od 12:00 do 20:00 hodin.
Karlovarská krajská nemocnice a.s. provozuje nemocnici v Karlových Varech a Chebu.
Nemocnice v Karlových Varech byla založena již roku 1877 a v současné době má 470
lůžek a více než 1.200 zaměstnanců. Nemocnice v Chebu byla založena roku 1913 a
provozuje na 250 lůžek. Základním posláním naší společnosti je poskytování akutní i
následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty Karlovarského kraje, v
základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném
rozsahu, kvalitě a dostupnosti.
Diagnostiko-informatická firma Anygence se specializuje na oblast personalizované
zdravotní péče stojící na analýze medicínských dat. V rámci širší skupiny provádí Anygence
vlastní výzkum, vývoj a aplikace deterministické umělé inteligence v oblasti lékař ské
diagnostiky. Anygence provozuje testovací a odběrová místa po celé České Republice.
Používá kvalitní a bezpečné odběrové sady, vyrobené v zemích EU nebo Spojených
státech. Anygence se specializuje na komplexní řešení testování na velkých kulturních a
sportovních akcích. Jako jedna z prvních společností se podílela na testování ve školách
formou PCR poolingu, který umožnil rychlý návrat žáků do škol.

DVĚ PŘIDANÉ PROJEKCE – RAPSTORY A BENEDETTA
RapStory
Zvláštní uvedení
Šimon Šafránek, 2021
Česká republika
Rap. Podmanivý rytmus a upřímná výpověď. Humor nebo agrese, odraz egoismu v navýsost
egoistické době. Nakažlivý virus. Tohle není žádné Hip Hap Hop, ale zcela revoluční kultura,
která do Česka naplno přišla teprve se sametovou revolucí. Český rap se postupně z
vysmívaného žánru stal novým popem – a to přesto, že jej dlouhodobě přehlížel rozhlas i
televize. RapStory od režiséra Šimona Šafránka a střihače Šimona Hájka (dokumenty King
Skate, Meky) je webová série, která v deseti epizodách přináší strhující příběhy rapperů od
průkopníků Michaela Viktoříka či Oriona po současné fenomény Yzomandiase a Viktora
Sheena. Všichni našli v rapu svobodu navzdory společenským očekáváním i
konvencím. Film je přístupný od 15 let.
K uvedení filmu je přislíbena delegace osobností domácí hudební scény, mezi
jinými Yzomandias, Nik Tendo, Orion, Vladimír 518, Indy, Smack.
Uvedení ve čtvrtek 26. srpna, Kongresový sál, 19:00.
Po projekci následuje afterparty v klubu Kaiser 55.

Benedetta
Horizonty
Paul Verhoeven, 2020
Francie, Nizozemsko
Už jako dívenka Benedetta pocítila, že má k Bohu blíže než ostatní. Několik let nato ji otec
odvádí do kláštera, spíše než duchovní bohatství jí chce zajistit lepší život. Mladá novicka
se učí přísným zásadám církevního řádu, rychle však pochopí, že pravidla nemusí člověka
jen svazovat – stejně dobře mu mohou i posloužit – a že za klášterními zdmi lze láskyplně
vzplanout nejen k Ježíši… Okouzlující Virginie Efira, provokativní Daphne Patakia a
charismatická Charlotte Rampling jsou hvězdami Verhovenova filmu, který zabodoval u
diváků letošního festivalu v Cannes, neboť nešetří černým humorem, zázraky ani vzrušením
nejrůznějšího druhu.
Uvedení v pátek 27. srpna, Velký sál, 23:00

KVIFF.TV NA 55. ROČNÍKU
Nová filmová platforma MFF Karlovy Vary, nabídne divákům v průběhu 55. ročníku
zpravodajský servis z festivalového dění, rozhovory s tvůrci a dalšími osobnostmi, praktické
informace pro návštěvníky, programové tipy a originální pořady vyrobené exkluzivně pro
KVIFF.TV.
Po celou dobu festivalu bude divákům k dispozici zpravodajsko-publicistické pásmo, které
bude každý den v čase 8:00 až 24:00 zprostředkovávat aktuální informace o filmech,
projekcích, hostech a doprovodném programu.
Dále se diváci mohou těšit například na sérii Příběhy znělek představující příběhy vybraných
znělek MFF Karlovy Vary a jejich autorů, sérii Legendy KVIFFU představující klíčové
osobnosti festivalu a sérii Slavné festivaly, která postupně nechá nahlédnout do zákulisí
věhlasných světových filmových festivalů.

Pořad KVIFF Guide, kterým bude provázet Janek Rubeš a Honza Mikulka, pomůže
návštěvníkům zorientovat se na festivalu, ve filmovém i doprovodném programu,
v protipandemických opatřeních a seznámit se s karlovarskými restauracemi a kavárnami.
Další pořady nabídnou například rozbory filmů s filmovými kritiky a tvůrci, představení
programu očima dramaturgů festivalu a řadu poutavých rozhovorů s filmaři i dalšími hosty,
kterou povedou například Čestmír Strakatý nebo Saša Michailidis. KVIFF.TV nabídne také
unikátní přímý přenos ze Slavnostního zahájení festivalu.
Zároveň jsou na platformě již nyní dostupné vybrané filmové tituly z minulých ročníků
festivalu a to zdarma.
Kompletní obsah bude k dispozici jak na webové adrese www.kviff.tv, tak v aplikaci
KVIFF.TV dostupné pro IOS i Android. V aplikaci bude k dispozici také program projekcí a
doprovodný nefilmový program.

VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU
ZAHAJOVACÍM KONCERTEM 55. ROČNÍKU MFF KV BUDE
JESUS CHRIST SUPERSTAR
V rámci slavnostního zahájení letošního ročníku MFF Karlovy Vary bude připraven pro
veřejnost na pódiu před hotelem Thermal koncert, který letos nabídne unikátní koncertní
podoba muzikálu JESUS CHRIST SUPERSTAR Andrew Lloyd Webbera & Tim Rice, v
legendární sestavě z pražského uvádění v divadle Spirála na Výstavišti.
KAMIL STŘIHAVKA, DAN BÁRTA, BÁRA BASIKOVÁ a další vystoupí za doprovodu
Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou OTY BALAGE.
Legendární muzikál (nebo
rocková opera) z pera
Andrew Lloyd Webbera a
Tima Rice slaví letos 50.
výročí - na Broadway se
poprvé odehrál 12. 6. 1971.
Má za sebou mnoho
jevištních i koncertních
provedení po celém světě a
také
dvě
filmová
zpracování – z roku 1973 a
2000. V roli Ježíše na albu,
které vyšlo ještě před
premiérovým jevištním provedením, exceluje Ian Gillan z Deep Purple, v koncertní verzi,
kterou živě odvysílala americká televize NBC na Velikonoce 2018, titulní roli ztvárnil John
Legend a krále Heroda Alice Cooper.
Pražská verze legendárního muzikálu (do češtiny přebásnil Michael Prostějovský) zůstává
i po letech ve vzpomínkách fanoušků jako to nejlepší, co po roce 1989 zaznamenala česká
muzikálová scéna. Zdá se až neuvěřitelné, že od jeho pražské premiéry uběhlo již více než
čtvrt století. Muzikál, který symbolizoval ve své době začátek znovunabyté svobody,
navštívilo v divadle Spirála na pražském Výstavišti během neuvěřitelných 1288 repríz více
než 850 000 diváků.
Koncertní verzi v nastudování Oty Balage měli možnost shlédnout již diváci v Pardubicích,
Brně, Liberci, Ostravě nebo Hradci Králové, naposledy se odehrály dva vyprodané koncerty
loni v září v Teplicích a nadšené publikum pokaždé potvrzuje, že tento jedinečný projekt po
letech neztratil nic na své aktuálnosti a obsazení původními hvězdami pražské inscenace
slibuje nadčasový hudební zážitek.

VÝSTAVA PETRA SÍSE: PŘÍBĚHEM
Uvedení filmu Sny o toulavých kočkách, který o světově proslulém výtvarníkovi Petru Sísovi
natočil jeho bratr, režisér David Sís, doprovodí výstava Petr Sís: Příběhem, která se bude
konat 20. 8. 21 - 28. 8. 2021 v prostorách Moser, v 1. patře hotelu Thermal.
Instalace PŘÍBĚHEM je nahlédnutím do životního příběhu a tvorby Petra Síse, mezinárodně
uznávaného autora knih pro děti, ilustrátora a grafika, jehož knihy znají (nejen malí) čtenáři
po celém světě.
PETR SÍS vytvořil 26 knih pro
děti a mládež, ilustroval více než
60 knih a natočil téměř tři desítky
animovaných filmů. Věnuje se
také
plakátu,
výtvarným
objektům, nástěnným malbám i
realizacím ve veřejném prostoru.
K těm nejznámějším patří
mozaika pro newyorské metro či
obří tapiserie na letištích v
Praze, Dublinu a Kapském
Městě.
Za svou tvorbu získal Petr Sís
mnoho ocenění po celém světě – od Zlatého medvěda na Filmovém festivalu v Berlíně přes
několik medailí Americké knihovnické asociace, osm cen New York Times za nejkrásnější
ilustrovanou knihu, až po dvě Ragazzi Award na Mezinárodním veletrhu dětské knihy v
Boloni. V roce 2003 obdržel prestižní MacArthurovo stipendium a v roce 2012 mu byla za
celoživotní tvorbu udělena Cena Hanse Christiana Andersena. V posledních letech
spolupracuje s mezinárodním programem organizace Amnesty International Art for
Amnesty na sérii tapiserií, které vznikají na podporu lidských práv a na počest významných
osobností moderních dějin. Jako první byla v roce 2012 odhalena na pražském letišti
tapiserie Letící muž (Flying Man) k poctě prezidenta Václava Havla.
Dosud největší výstavu jeho tvorby s názvem O létání a jiných snech, kterou připravilo v
roce 2019 Centrum současného umění DOX v Praze, zhlédlo téměř 100 000 návštěvníků.

VYCHÁZÍ KNIHA VARY 25
Při příležitosti letošního ročníku MFF KV vychází obsáhlá kniha VARY 25. Na 583 stranách
přináší návrat do uplynulých 25 ročníků karlovarského festivalu. Na 1172 fotografiích, v 58
videích a ve 3,5 kilech čisté váhy mohou čtenáři prožít nezapomenutelné okamžiky, které
návštěvníkům festivalu zprostředkovala tvorba bratří Cabanů. Přináší zážitky, příběhy,
pohledy do zákulisí a velké množství doposud nikde nezveřejněného unikátního materiálu,
který umožní vidět přípravy a průběh karlovarského festivalu z netradičního pohledu.
„Kdyby se někdo ptal, k čemu taková kniha, tak jsme si vědomi toho, že tuto knihu děláme
především pro sebe a pro ty, koho to zajímá. Nemyslíme si, že všem se naše práce líbí
nebo o ni mají zájem, ale v publikaci nenajdete na toto téma žádnou polemiku či kritická
slova. Ani si nemyslíme, že bez nás by Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nebyl.
Víme, že je především o filmech, filmových hvězdách a divácích. A festival tvoří především
jeho program a lidé… Tato kniha zachycuje období festivalu, kdy jsme měli tu čest být jeho
součástí,“ píše v úvodu Šimon Caban.

VĚRA CHYTILOVÁ V NOVÉ PUBLIKACI JAKO „AUTORKA NEKLIDU“
Nová kniha v ediční řadě (O)hlasy žen v české kultuře věnované ženám, která
zanechaly významnou stopu v české kultuře, představí významnou i kontroverzní
režisérku Věru Chytilovou. „Tato kniha není myšlena jako adorace Věry Chytilové,
snad tak ani nevyznívá, stejně však doufám, že aspoň málem přispěje k trvanlivosti
jejího tvůrčího odkazu,“ říká Zbyněk Vlasák, autor titulu s názvem Autorka neklidu.
Věra Chytilová očima české filmové kritiky.
Publikace má dvě části. První z nich tvoří sborník filmověkritických textů o díle Věry
Chytilové, které autor vybral z dobových periodik. Soubor je uspořádán chronologicky,
nejstarší článek je z roku 1962, výběr končí v roce 2014 režisérčinými nekrology. Druhá,
kratší část je pak pokusem zformulovat odkaz Chytilové dnes, v roce 2021. „Naopak
současný pohled na Chytilovou v knize zastupuje rozhovor s generačními souputníky mezi
filmovými kritiky Kamilem Filou a Jindřiškou Bláhovou, se kterými se společně pokoušíme o
jakousi aktualizační protiváhu k historické části,“ prozrazuje Zbyněk Vlasák.
Slavnostní uvedení knihy proběhne symbolicky na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy
Vary za účasti prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, autora Zbyňka Vlasáka, ministra kultury
Lubomíra Zaorálka a řady dalších. „Jsem rád, že jsme se rozhodli vydat knížku právě o Věře
Chytilové. Věřím, že v ní čtenáři objeví i dosud ne příliš známý pohled na ni a její dílo. Není
náhoda, že knížku křtíme právě na filmovém festivalu v Karlových Varech,” říká ministr
kultury Lubomír Zaorálek, z jehož podnětu kniha vyšla.
Novinku na knižním trhu vydává Moravská zemská knihovna a v prodeji bude od září 2021
a na festivalu v Karlových Varech již od 21.8.2021.

V HISTORICKÉM POŠTOVNÍM DVOŘE: LABEL BIGG BOSS ZNOVU ROZPÁLÍ
FILMOVÉ KARLOVY VARY KLUBEM KAISER 55
Multižánrový label Bigg Boss během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2021
uspořádá ve dnech 24. – 27. srpna třetí ročník pop-up klubu jménem KAISER 55. Cyklus
čtyř audio-vizuálně podmanivých večerů se od úterý do sobotního rána uskuteční v
historickém
areálu
bývalého
Poštovního
dvoru z konce 18. století.
Programovému
menu
nejprve vévodí titáni
Monkey
Business,
Rytmus, PSH & Maniak,
páteční večer zase patří
česko-slovenským DJs v
čele s Aid Kidem.
Všechny koncerty se
odehrají
pod
širým
nebem, mraky s blesky!
Afterparties
navazují
přímo
v historické
budově a v úterý je
odstartuje
legendární
Vrtulník
Michael
V.
neboli Michael Viktořík
ze
skupiny J.A.R.
Kompletní servis areálu
zajišťuje KAISER 55 v
kooperaci
s
Public
Interest
Barem
–
ostřílenou značkou na
pražské barové scéně a
dlouholetým matadorem
karlovarského filmového
festivalu. Důležité info:
Klub Kaiser 55 během
KVIFF 55, konkrétně ve
dnech 24. – 27. 8. 2021, hledejte na adrese Slovenská 309/2 v Karlových Varech. Program
začíná vždy od 19:30, vstupenky lze zakoupit v předprodeji na webu v síti GoOut nebo v
průběhu festivalu na pokladně Hotelu Thermal. Právě od příznačné zastávky “Hotel

Thermal” bude během KVIFF 55 zřízena speciální (bezplatná!) autobusová linka přímo na
zastávku “Richmond” (celkově 11 minut jízdy). Do
samotného areálu je to pak 3 minuty pěšky. Cesta autem od Hotelu Thermal trvá přibližně
8 minut. Koncerty se uskuteční pod širým nebem, afterparties navazují pod křídly historické
budovy.
Veškeré programové změny & bližší info sledujte na našich sociálních sítích
Instagram & Facebook.
PŘEDPRODEJ SPUŠTĚN
KOMPLETNÍ LINE UP
Úterý 24.8. /// Monkey Business (+ afterparty Vrtulník Michael V. & Robot)
Středa 25.8. /// Rytmus (+ afterparty Orion & Robot)
Čtvrtek 26.8. /// PSH & Maniak (+ afterparty Orion & Double J. – Purple Rain
KVIFF edition)
Pátek 27.8. /// House DJ‘s: Bidlo / Aid Kid (LIVE) / Madelaine (+ afterparty)

ÚTERÝ 24.8. / 19:30
KAISER 55: Poštovní dvůr / Slovenská 309/2, Karlovy Vary
Monkey Business (+ afterparty Vrtulník Michael V. & Robot)
(Ne)řízená pop-funková střela! Hudebně i tanečně povznášející formace v čele s
multiinstrumentalistou Romanem Holým, zpěvákem Matějem Ruppertem & zpěvačkou
Terezou Černochovou. Na koncertním menu figuruje i jejich desátá studiovka s názvem
Freedom On Sale.

STŘEDA 25.8. / 19:30
KAISER 55: Poštovní dvůr / Slovenská 309/2, Karlovy Vary
Rytmus (+ afterparty Orion & Robot)
Slovenský rapový král přišel, uviděl a zvítězil. Patrik Vrbovský aka Rytmus za svou
dosavadní kariéru stihl postavit hned několik zásadních stavebních pilířů zdejšího
rapového vesmíru. Noc patrí jemu!

ČTVRTEK 26.8. / 19:30
KAISER 55: Poštovní dvůr / Slovenská 309/2, Karlovy Vary
PSH (+ afterparty Orion & Double J. – Purple Rain KVIFF edition)
Pěsti ve tmě rozdá Vorel, Němec &amp; Gorila. Legendární pražská rap’n’rollová formace,
jejíž tvorbu spojuje pevná tracková architektura & neodolatelná idiotská živelnost. V hlavních
rolích Orion, Vladimir 518 & DJ Mike Trafik.
+
Maniak
Černej kůň přijíždí z Brna! Drtivé punchlines střídá (dů)vtip, hlavou a prostorem rezonují
špinavé beaty. Spojení oldschool s modernou, úžasná pouť rapovým časoprostorem.
K poslechu se doporučuje vodka&kaviar.
(+ afterparty Orion & Double J. – Purple Rain KVIFF edition)

PÁTEK 27.8. / 19:30
KAISER 55: Poštovní dvůr / Slovenská 309/2, Karlovy Vary
House DJ‘s: Bidlo / Aid Kid (LIVE) / Madelaine (+ afterparty)
Ze světa filmu vtaženi zpět na prkna, co znamenají tanec! Nakopávací DJ sety v podání
čerstvých energií tuzemské klubové scény. Zvučným elementem celé jízdy bude Ondřej
Mikula neboli Aid Kid. Naživo odpálí svou mimořádně pestrou, neustále překvapující kolekci
tracků pocházejících (nejen) z posledního LP s názvem Collection (Addict Sound, 2021).
Hudba, co dokáže zlomit karantény.

PARTNEŘI: Hennessy / Pilsner Urquell / Red Bull / Tusculum / IQOS / Mattoni /
Radio 1

ČESKÁ TELEVIZE NA 55. MFF KARLOVY VARY
Česká televize má v letošním programu karlovarského festivalu celkem šest soutěžních
filmů, na kterých se podílela. Jim, ale nejen jim, se bude věnovat v bohatém programu Domu
ČT na Divadelním náměstí, který slavnostně otevře v pátek 20. srpna delegace k letošnímu
zahajovacímu filmu festivalu – Zátopek. Všem filmovým i televizním nadšencům tradičně
českotelevizní festivalová scéna nabídne dopolední i odpolední debaty, během nichž se
návštěvníci mohou setkat s herci a tvůrci snímků z koprodukce České televize. Na své si
přijdou i děti, pro které je připravena Taneční škola. Každý podvečer se navíc v osmnáct
hodin Divadelní náměstí promění ve Večerníčkovo kino a následně v hudební pódium, na
němž se představí skupina 7krát3 nebo třeba zpěvačka Beata Hlavenková. Nedílnou
součástí programu budou i ryze televizní projekty, jako jsou nové seriály Osada, Ochránce
nebo Podezření, které se zároveň dočká uvedení ve Velkém sále hotelu Thermal.

KINA V KARLOVARSKÉM KRAJI PROMÍTNOU FILM NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
Také v rámci 55. ročníku MFF Karlovy Vary bude v předpremiéře pro Karlovarský kraj
uveden titul z programové sekce Horizonty.

Snímek dánského režiséra Joachima Triera Nejhorší člověk na světě vypráví příběh dívky,
která se v životě stále hledá. Před třicítkou se ostatně obor studia i partner mění snadno;
netřeba se věnovat něčemu, co vás nebaví, ani se zaklesnout ve vztahu bez jiskry. Mladický
elán i bezstarostnost ale jednoho dne vyprchají, zrovna ve chvíli, kdy Juliino zmatené srdce
tápe… Joachim Trier dokazuje, že hranice mezi romantickou komedií a odstíněným
dramatem je skutečně jen pomyslná. Zvláště když se můžete opřít o famózní Renate
Reinsve, která si za vrstevnaté ztvárnění chytré, ale svéhlavé Julie z Cannes po právu
odvezla cenu pro nejlepší herečku.
Projekce proběhne v úterý 24.8.2021 v kinech: Kino Alfa Sokolov, Kino Svět Cheb, Kino
Slavia Mariánské Lázně, Dům kultury Ostrov, Kino Kyselka.

KDE UVIDÍTE HVĚZDY?
Michael Caine
20.8. 2021 od 16:00 Thermal
Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec k hotelu Thermal.
Michael Caine během večera převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos
světové kinematografii.

21.8. 2021 14:00 Thermal Velký sál
Michael Caine uvede film Bestsellery

Delegace k filmu Zátopek
20.8. 2021 od 16:00 Thermal
Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec k hotelu Thermal – herci Martha Issová,
Václav Neužil, James Frecheville, Robert Mikluš; režisér David Ondříček

21.8. 2021 15:00 Dům ČT Divadelní náměstí
Beseda s herci a tvůrci filmu Zátopek

22.8. 2021 11:00 Velký sál Thermal
Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec k hotelu Thermal – herci Martha Issová,
Václav Neužil, James Frecheville, Robert Mikluš; režisér David Ondříček
Velká tvůrčí delegace uvede film

Zahajovací koncert – 22:45 – před hotelem Thermal
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Unikátní koncertní podoba muzikálu Andrew Lloyd Webbera a Tima Rice JESUS CHRIST
SUPERSTAR v legendární sestavě z pražského uvedení v divadle Spirála na Výstavišti Kamil Střihavka, Dan Bárta, Bára Basiková a další za doprovodu Karlovarského
symfonického orchestru pod taktovkou Oty Balage.
V závěru zahajovacího večera 55.MFF KV proběhne tradiční ohňostroj, který odstartuje
v průběhu finálové skladby zahajovacího koncertu.

Johnny Depp
27.8. ve 14:00 Velký sál Thermal
Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec
Uvede film Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem

28.8. ve 13:00 Městské divadlo Karlovy Vary
Uvede film Minamata

Ethan Hawke
27.8. 17:00 Velký sál Thermal
Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec
Uvede film Zoufalství a naděje

28.8.2021 od 16:00 Thermal
Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec k hotelu Thermal
V rámci slavnostního zakončení převezme Cenu prezidenta MFF KV

Jan Svěrák
26.8 v 16:00 Městské divadlo Karlovy Vary
Uvede film Jízda

28.8. od 16:00 – Velký sál Thermal
Diváky pozdraví při příjezdu na červený koberec k hotelu Thermal
V rámci slavnostního zakončení převezme Cenu prezidenta MFF KV za přínos české
kinematografii

