
 

 

NEWTON Media, a.s. © 2017  |  obchodni@newtonmedia.cz  |  www.newtonmedia.cz  

 
 

 
MEDIA 
MONITORING 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vyhotoveno: 16.5.2017 
 
Téma: 
EUROFILMFEST

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
http://www.newtonmedia.cz/


 

 

NEWTON Media, a.s. © 2017  |  obchodni@newtonmedia.cz  |  www.newtonmedia.cz 2 

Přehled zpráv 7.3.2017 - 28.4.2017 

7.3.2017 

prazsky.denik.cz 

Dny evropského filmu začnou v Praze přesně za měsíc ..........................................................................................  
 7.3.2017 prazsky.denik.cz str. 0 Kultura EUROFILMFEST 
  ČTK  

tyden.cz 

Přehlídka nejlepších snímků. Dny evropského filmu nabídnou 50 děl ...................................................................  
 7.3.2017 tyden.cz str. 0 Film EUROFILMFEST 
  ČTK  

24.3.2017 

Boleslavský deník 

Festivalové jaro začíná, nabízí filmy, koncerty i gastronomii ..................................................................................  
 24.3.2017 Boleslavský deník str. 4 region festivaly v metropoli EUROFILMFEST 
  MARTINA NOVÁKOVÁ,  

Pražský deník 

Festivalové jaro začíná, nabízí filmy, koncerty i gastronomii ..................................................................................  
 24.3.2017 Pražský deník str. 2 praha téma EUROFILMFEST 
  MARTINA NOVÁKOVÁ,  

29.3.2017 

City DNES 

DALŠÍ TIPY ....................................................................................................................................................................  
 29.3.2017 City DNES str. 21 Tipy z metropole EUROFILMFEST 
  ROMAN ŠAFHAUSER  

30.3.2017 

Instinkt 

INTIMNÍ OSVĚTLENÍ .....................................................................................................................................................  
 30.3.2017 Instinkt str. 47 Kultura - film EUROFILMFEST 
    

3.4.2017 

prazsky.denik.cz 

Dny evropského filmu začnou 6. dubna v Praze .......................................................................................................  
 3.4.2017 prazsky.denik.cz str. 0 Kultura EUROFILMFEST 
  ČTK  

Pražský deník 

Žhavé tipy ......................................................................................................................................................................  
 3.4.2017 Pražský deník str. 14 Servis EUROFILMFEST 
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Překvapení 

Dny evropského filmu ..................................................................................................................................................  
 3.4.2017 Překvapení str. 3 Obsah EUROFILMFEST 
    

Týden 

Dny evropského filmu ..................................................................................................................................................  
 3.4.2017 Týden str. 79 Monoskop EUROFILMFEST 
    

4.4.2017 

Dolcevita 

ZABER ............................................................................................................................................................................  
 4.4.2017 Dolcevita str. 142 TRip EUROFILMFEST 
  TEREZA FINKOVÁ  

Mladá fronta DNES 

Evropské filmy budou putovat ....................................................................................................................................  
 4.4.2017 Mladá fronta DNES str. 12 Kultura EUROFILMFEST 
  (ČTK)  

tyden.cz 

Filmovým tahákem je příběh muže, jenž oklamal Španělsko ..................................................................................  
 4.4.2017 tyden.cz str. 0 Film EUROFILMFEST 
  ČTK  

5.4.2017 

Pražský deník 

Za filmem .......................................................................................................................................................................  
 5.4.2017 Pražský deník str. 9 Servis EUROFILMFEST 
    

6.4.2017 

ct24.cz 

Co se točí v Evropě? Začínají Dny evropského filmu ...............................................................................................  
 6.4.2017 ct24.cz str. 0 Kultura EUROFILMFEST 
  benediktovaj  

ČRo - regina.cz 

Dny evropského filmu ..................................................................................................................................................  
 6.4.2017 ČRo - regina.cz str. 0 tipy EUROFILMFEST 
  Jana Kudláčková  

ČT 1 

Dny evropského filmu začínají v Praze ......................................................................................................................  
 6.4.2017 ČT 1 str. 11 12:00 Zprávy ve 12 EUROFILMFEST 
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denik.cz 

Film Muž mnoha tváří zahájí v Praze Dny evropského filmu ...................................................................................  
 6.4.2017 denik.cz str. 0 Film EUROFILMFEST 
  ČTK  

Haló noviny 

Zkouška dospělosti ......................................................................................................................................................  
 6.4.2017 Haló noviny str. 13 Mozaika zajímavostí EUROFILMFEST 
    

Lidové noviny 

Španělský skandál i Němci na safari ..........................................................................................................................  
 6.4.2017 Lidové noviny str. 8 Kultura EUROFILMFEST 
  kul  

Metro 

FESTIVAL .......................................................................................................................................................................  
 6.4.2017 Metro str. 4 Praha EUROFILMFEST 
  MET  

prazsky.denik.cz 

Film Muž mnoha tváří zahájí v Praze Dny evropského filmu ...................................................................................  
 6.4.2017 prazsky.denik.cz str. 0 Kultura EUROFILMFEST 
  ČTK  

7.4.2017 

nasejablonecko.cz 

Program kin v Jablonci nad Nisou od 6. do 19. dubna .............................................................................................  
 7.4.2017 nasejablonecko.cz str. 0 Kina EUROFILMFEST 
  Archiv jabloneckých kin  

prahatv.eu 

Odstartoval festival Dny evropského filmu ................................................................................................................  
 7.4.2017 prahatv.eu str. 0 PRAHA 1 EUROFILMFEST 
  Lukáš Kubát  

Pražský deník 

Za filmem .......................................................................................................................................................................  
 7.4.2017 Pražský deník str. 14 Servis EUROFILMFEST 
    

8.4.2017 

Boleslavský deník 

Dny evropského filmu v plném proudu ......................................................................................................................  
 8.4.2017 Boleslavský deník str. 9 Kultura EUROFILMFEST 
  (ska)  
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Českobudějovický deník 

Dny evropského filmu v plném proudu ......................................................................................................................  
 8.4.2017 Českobudějovický deník str. 9 Kultura EUROFILMFEST 
  (ska)  

Havlíčkobrodský deník 

Dny evropského filmu jsou v plném proudu a míří do dalších měst.......................................................................  
 8.4.2017 Havlíčkobrodský deník str. 9 Zábava EUROFILMFEST 
  (ska)  

Hradecký deník 

Dny evropského filmu v plném proudu ......................................................................................................................  
 8.4.2017 Hradecký deník str. 9 Kultura EUROFILMFEST 
  (ska)  

nasepojizeri.cz 

Dubnová nabídka Kina Jitřenka v Semilech ..............................................................................................................  
 8.4.2017 nasepojizeri.cz str. 0  EUROFILMFEST 
  Petr Ježek  

novinky.cz 

Dny evropského filmu uvedou Sibiřský deník ...........................................................................................................  
 8.4.2017 novinky.cz str. 0 Kultura EUROFILMFEST 
  míš  

Plzeňský deník 

Dny evropského filmu v plném proudu ......................................................................................................................  
 8.4.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura EUROFILMFEST 
  (ska)  

Právo 

Dny evropského filmu uvedou Sibiřský deník ...........................................................................................................  
 8.4.2017 Právo str. 20 Kultura EUROFILMFEST 
  (míš)  

Pražský deník 

Dny evropského filmu v plném proudu ......................................................................................................................  
 8.4.2017 Pražský deník str. 11 Zábava EUROFILMFEST 
  (ska)  

Ústecký deník 

Dny evropského filmu v plném proudu ......................................................................................................................  
 8.4.2017 Ústecký deník str. 9 Zábava EUROFILMFEST 
  (ska)  

Zlínský deník 

Dny evropského filmu v plném proudu ......................................................................................................................  
 8.4.2017 Zlínský deník str. 9 Kultura EUROFILMFEST 
  (ska)  
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10.4.2017 

Pražský deník 

Za filmem .......................................................................................................................................................................  
 10.4.2017 Pražský deník str. 14 Servis EUROFILMFEST 
    

11.4.2017 

Pražský deník 

Tipy na akce ..................................................................................................................................................................  
 11.4.2017 Pražský deník str. 6 Praha / Z pražských čtvrtí EUROFILMFEST 
    

Za filmem .......................................................................................................................................................................  
 11.4.2017 Pražský deník str. 14 Servis EUROFILMFEST 
    

12.4.2017 

ct24.cz 

Sibiřský deník je svědectvím o lotyšském traumatu ................................................................................................  
 12.4.2017 ct24.cz str. 0 Kultura EUROFILMFEST 
  benediktovaj  

Metro 

Kam vyrazit večer v Praze ............................................................................................................................................  
 12.4.2017 Metro str. 4 Praha EUROFILMFEST 
    

Pražský deník 

Za filmem .......................................................................................................................................................................  
 12.4.2017 Pražský deník str. 14 Servis EUROFILMFEST 
    

13.4.2017 

E15 

Tipy pro volný čas ........................................................................................................................................................  
 13.4.2017 E15 str. 16 Nakonec EUROFILMFEST 
    

Pražský deník 

Za filmem .......................................................................................................................................................................  
 13.4.2017 Pražský deník str. 7 Servis EUROFILMFEST 
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15.4.2017 

Brněnský deník 

Scala promítá evropské filmy ......................................................................................................................................  
 15.4.2017 Brněnský deník str. 9 Kultura EUROFILMFEST 
    

20.4.2017 

Krkonošský deník 

Kam do kina...................................................................................................................................................................  
 20.4.2017 Krkonošský deník str. 2 Krkonoše, Český ráj a okolí EUROFILMFEST 
    

21.4.2017 

nasejablonecko.cz 

Program kin v Jablonci nad Nisou od 20. dubna do 3. května ................................................................................  
 21.4.2017 nasejablonecko.cz str. 0 Kina EUROFILMFEST 
  Archiv jabloneckých kin  

Rodina DNES 

Novinky pro rodiny .......................................................................................................................................................  
 21.4.2017 Rodina DNES str. 11 Aktuality EUROFILMFEST 
    

28.4.2017 

Cinema 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři ................................................................................................................................  
 28.4.2017 Cinema str. 3 Editorial EUROFILMFEST 
  Petr Stránský  
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7.3.2017 

prazsky.denik.cz 

Dny evropského filmu začnou v Praze přesně za měsíc 
7.3.2017    prazsky.denik.cz    str. 0   Kultura 

    ČTK    EUROFILMFEST     

Praha - Pět desítek nejzajímavějších snímků současné evropské kinematografie nabídnou od 6. do 13. dubna v 
Praze a pak do 17. dubna v Brně Dny evropského filmu. Jejich ozvěny se uskuteční v Boskovicích, Jablonci nad 
Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. Zahajovacím snímkem bude španělský špionážní příběh 
Muž tisíce tváří režiséra Alberta Rodrígueze, oznámila dnes ČTK mluvčí přehlídky Michaela Dvořáková. 
 
"„Kromě tradičních programových sekcí, jako je například Best Of či K věci, která bude letos na téma dětí a 
dospívajících, se mohou diváci těšit na zajímavý doprovodný program. V programu 24. ročníku nebudou chybět 
kulinářské zážitky v sekci Film Flavour. Chutě francouzské a italské kuchyně nabídneme k filmům Červená želva 
a Šíleně šťastná," uvedla. 
Čtěte také: V Praze začal festival dokumentů o lidských právech Jeden svět 
Režisér Eslam představí svůj dokument 
Sekce Film&Music uvede koncert německého jazzového bubeníka Güntera "Baby" Sommera společně s 
dokumentárním filmem Životní sólista, který je mu věnován. Režisér Farid Eslam představí dokument Yallah! 
Underground, který vznikl v české koprodukci a mapuje alternativní hudební scénu na Blízkém východě. Dny 
evropského filmu nabídnou také tzv. industry program pro provozovatele kin či producenty. 
„Jsem rád, že letos zahajujeme právě novým filmem Alberta Rodrígueze. Tento napínavý politicko-špionážní thriller 
doplňuje jeho předešlou tvorbu, zejména thrillery Unit 7 a Mokřina; ta se na naší přehlídce vloni setkala s velkým 
zájmem diváků. Příběh, vycházející ze skutečných událostí, ukazuje velkou korupční kauzu 90. let a s ní spojenou 
sérii podvodů a únosů, za kterými stál jeden člověk: Francisco Paesa. Toho excelentně ztvárnil i u nás známý 
Eduard Fernández," dodal dramaturg přehlídky Zdeněk Blaha. 
Čtěte také: Českým lvům vládnul film o Janu Masarykovi. Cenu dostali i Zaoralová a Bartoška 
Film Pátá loď  získal na Berlinale Křišťálového medvěda 
Tři tituly vznikly v rámci minoritní české koprodukce. Přehlídka tak premiérově uvede film Sibiřský deník scenáristy 
a režiséra Viesturse Kairišse, který bude spolu s českou producentkou Juliettou Sichelovou jejím hostem. Dalším 
snímkem je Ministerstvo lásky režiséra Pava Marinkoviće. 
Za osobní účasti tvůrců se představí i česko-slovenský film Pátá loď Ivety Grófové, který získal na Berlinale cenu 
Křišťálový medvěd, udělovanou dětskou porotou v rámci sekce Generation Kplus. O přítomnosti dalších tvůrců a 
delegací k filmům se podle organizátorů stále jedná. Podrobnější informace k programu naleznou zájemci na 
adrese http://www.dnyevropskehofilmu.cz." 
 
 
URL| http://prazsky.denik.cz/kultura_region...u-v-praze-presne-za-mesic-20170307.html 
 

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
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tyden.cz 

Přehlídka nejlepších snímků. Dny evropského filmu nabídnou 50 děl 
7.3.2017    tyden.cz    str. 0   Film 

    ČTK    EUROFILMFEST     

Pět desítek nejzajímavějších snímků současné evropské kinematografie nabídnou od 6. do 13. dubna v Praze a 
pak do 17. dubna v Brně Dny evropského filmu. Jejich ozvěny se uskuteční v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, 
Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. 
 
Pět desítek nejzajímavějších snímků současné evropské kinematografie nabídnou od 6. do 13. dubna v Praze a 
pak do 17. dubna v Brně Dny evropského filmu. Jejich ozvěny se uskuteční v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, 
Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. Zahajovacím snímkem bude španělský špionážní příběh Muž 
tisíce tváří režiséra Alberta Rodrígueze, oznámila mluvčí přehlídky Michaela Dvořáková. 
 
"Kromě tradičních programových sekcí, jako je například Best Of či K věci, která bude letos na téma dětí a 
dospívajících, se mohou diváci těšit na zajímavý doprovodný program. V programu 24. ročníku nebudou chybět 
kulinářské zážitky v sekci Film Flavour. Chutě francouzské a italské kuchyně nabídneme k filmům Červená želva 
a Šíleně šťastná," uvedla. 
 
Sekce Film&Music uvede koncert německého jazzového bubeníka Güntera "Baby" Sommera společně s 
dokumentárním filmem Životní sólista, který je mu věnován. Režisér Farid Eslam představí dokument Yallah! 
Underground, který vznikl v české koprodukci a mapuje alternativní hudební scénu na Blízkém východě. Dny 
evropského filmu nabídnou také tzv. industry program pro provozovatele kin či producenty. 
 
"Jsem rád, že letos zahajujeme právě novým filmem Alberta Rodrígueze. Tento napínavý politicko-špionážní thriller 
doplňuje jeho předešlou tvorbu, zejména thrillery Unit 7 a Mokřina; ta se na naší přehlídce vloni setkala s velkým 
zájmem diváků. Příběh, vycházející ze skutečných událostí, ukazuje velkou korupční kauzu 90. let a s ní spojenou 
sérii podvodů a únosů, za kterými stál jeden člověk: Francisco Paesa. Toho excelentně ztvárnil i u nás známý 
Eduard Fernández," dodal dramaturg přehlídky Zdeněk Blaha. 
 
Tři tituly vznikly v rámci minoritní české koprodukce. Přehlídka tak premiérově uvede film Sibiřský deník scenáristy 
a režiséra Viesturse Kairišse, který bude spolu s českou producentkou Juliettou Sichelovou jejím hostem. Dalším 
snímkem je Ministerstvo lásky režiséra Pava Marinkoviće. Za osobní účasti tvůrců se představí i česko-slovenský 
film Pátá loď Ivety Grófové, který získal na Berlinale cenu Křišťálový medvěd, udělovanou dětskou porotou v rámci 
sekce Generation Kplus. 
 
O přítomnosti dalších tvůrců a delegací k filmům se podle organizátorů stále jedná. Podrobnější informace k 
programu naleznou zájemci ZDE. 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/fi...skeho-filmu-nabidnou-50-del_420531.html 
 

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
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24.3.2017 

Pražský deník 

Festivalové jaro začíná, nabízí filmy, koncerty i gastronomii 
24.3.2017    Pražský deník    str. 2   praha téma 

    MARTINA NOVÁKOVÁ,    EUROFILMFEST     

 
Dny evropského filmu 
 
Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých koutů našeho kontinentu. 
Projekce v kině Lucerna, Světozor a Royal a Kino Pilotů budou obohaceny o kulinářské či hudební zážitky. 
Vybraná kina 6.–13. 4. 
 
Foto autor| FOTO: ČTK, SHUTTERSTOCK 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Boleslavský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Benešovský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Kladenský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Berounský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Kolínský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Kutnohorský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Mělnický deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Nymburský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Příbramský deník; region festivaly v metropoli; 04 
Publikováno| Rakovnický deník; region festivaly v metropoli; 04 
ID| 95ba25cd-c419-4cdd-a8cf-e3b7d732d43d 
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29.3.2017 

City DNES 

DALŠÍ TIPY 
29.3.2017    City DNES    str. 21   Tipy z metropole 

    ROMAN ŠAFHAUSER    EUROFILMFEST     

 
Evropské filmy 
 
Od 6. do 23. dubna proběhne přehlídka nejlepší evropské kinematografie. Dny evropského filmu přinesou 
padesát filmů z různých koutů Evropy. Zahajovacím snímkem bude španělský špionážní příběh Muž tisíce tváří 
režiséra Alberta Rodrígueze. Divákům festival dále nabídne premiéru dokument Yallah! Underground, který vznikl v 
české koprodukci, který představí alternativní hudební scénu na Blízkém východě. 
V další česko-slovenské koprodukci bude uveden film Pátá loď Ivety Grófové, který získal na Berlinale cenu 
Křišťálový medvěd, udělovanou dětskou porotou v rámci sekce Generation Kplus. 
Promítat se bude v kinech Světozor, Lucerně, v klubu Royal a v kině Pilotů. Vstupné je 110 korun. Více na 
http://www.eurofilmfest.cz 
 
Foto autor| FOTO: MICHAL ŠULA, MAFRA 
Foto autor| FOTO: ARCHIV MAFRA, BLAF FOOD FEST 
 

mailto:obchodni@newtonmedia.cz
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30.3.2017 

Instinkt 

INTIMNÍ OSVĚTLENÍ 
30.3.2017    Instinkt    str. 47   Kultura - film 

        EUROFILMFEST     

Vojtěcha Ryndy Muž tisíce tváří zahájí přehlídku padesáti filmů. Snímek režiséra Alberta Rodrígueze vypráví o 
největší španělské korupční aféře 90. let. Příběh člověka, který oklamal celou zemi, srší úplatky, korunními svědky, 
tajnými službami i miliardovými částkami na zahraničních kontech. 
Novinka autora snímků jako Zásahová jednotka 7 nebo Mokřina odstartuje 6. dubna 24. ročník festivalu Dny 
evropského filmu, jenž přináší ty nejzajímavější počiny současné kinematografie. 
 Kromě jiných tradičních programových sekcí jako Best of nebo dokumentární Docs nebude chybět ani 
tematický blok K věci – tentokrát věnovaný dětem a dospívajícím. Hned tři uváděné filmy vznikly v rámci minoritní 
české koprodukce. Sibiřský deník vypráví o genocidě Lotyšů v sovětském gulagu, Ministerstvo lásky je naopak 
odlehčenou chorvatskou komedií a slovenská Pátá loď připlouvá čerstvě ověnčena cenou Křišťálový medvěd, 
kterou jí na Berlinale udělila dětská porota. Ke všem titulům dorazí početné delegace tvůrců. 
 V rámci kulinářského programu Film Flavour bude k filmům Červená želva a Šíleně šťastná možnost 
ochutnat něco z francouzské a italské kuchyně. Hudební pásmo Film & Music zahrne mimo jiné koncert 
německého jazzového bubeníka Güntera „Baby“ Sommera, o němž pojednává životopisný dokument Životní 
sólista, snímek Yallah! Underground zase představí alternativní hudební scénu na Blízkém východě. 
 Dny evropského filmu potrvají v Praze do 13. dubna, poté se přesunou do Brna a dalších regionů. 
 
Foto popis| 
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3.4.2017 

prazsky.denik.cz 

Dny evropského filmu začnou 6. dubna v Praze 
3.4.2017    prazsky.denik.cz    str. 0   Kultura 

    ČTK    EUROFILMFEST     

Praha - Snímek Muž tisíce tváří režiséra Alberta Rodrígueze zahájí Dny evropského filmu, jejichž 24. ročník 
bude od 6. do 13. dubna v pražských kinech Lucerna, Světozor, Royal a Pilotů. Od 14. do 17. dubna akce 
pokračuje v brněnském kině Scala. Ozvěny přehlídky budou v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, 
Semilech, Hradci Králové a Havířově, oznámili v pondělí organizátoři v Praze. Celkem bude uvedeno 50 titulů 
současné evropské kinematografie. 
 
"Zahajovací snímek dokládá největší španělskou korupční aféru 90. let. Příběh muže, který oklamal celé 
Španělsko, si odnesl Stříbrnou mušli ze San Sebastianu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli pro Eduarda 
Fernándeze, ocenění za nejlepší film a národní cenu Goya za adaptovaný scénář. „Na zahájení tento snímek 
osobně představí producent Francisco Javier Ramos Quinones," uvedl dramaturg přehlídky Zdeněk Blaha. 
 
Tři tituly vznikly v české koprodukci 
Upozornil dále na tři tituly natočené v české koprodukci. Půjde o Sibiřský deník scénáristy a režiséra Viesturse 
Kairišse, který bude s českou producentkou Juliettou Sichelovou hostem festivalu. Dále pak film Ministerstvo lásky 
režiséra Pava Marinkoviće. Za účasti tvůrců se představí i česko-slovenský snímek Pátá loď Ivety Grófové, který 
získal na Berlinale Křišťálového medvěda, udělovaného dětskou porotou v rámci sekce Generation Kplus. 
Další host přijede z Itálie; režisér Giancarlo Soldi tu představí dokument Pět světů odhalující umělecké světy pěti 
významných krajanů, které spojuje soška Oscara. Protagonista dokumentu Životní sólista, jazzový hudebník 
Günter „Baby" Sommer, se 8. dubna představí na koncertě v klubu Royal. 
Připomenuti budou finalisté ceny Evropského parlamentu 
Sekce Best of uvede například snímek Já a Kaminsky, což je novinka Wolfganga Beckera, autora komedie Good 
Bye, Lenin!, opět s Danielem Brühlem v hlavní roli. Představí se i loňský vítěz španělských cen Goya - příběh 
Truman o přátelství dvou mužů v těžké životní situaci. 
 
Tradiční sekce K věci připravovaná se Zastoupením Evropské komise v ČR se zaměří na děti a dospívající. Sekce 
MEDIA - Současná evropská animace shrne podoby žánru za několik uplynulých let. Dokumenty, kterým sluší 
velké plátno, zastoupí i nejnovější film rakouského tvůrce Ulricha Seidla s názvem Safari. 
Sekce zaměřená na hudbu uvede komedii o dospívání v Dublinu 80. let Sing Street. Připomenuti budou finalisté 
ceny Evropského parlamentu včetně vítěze, německé hořké komedie Toni Erdmann. Koncept Cinema Cuisine 
spojí projekce s kulinářským zážitkem. 
Festival, který loni navštívilo 14 tisíc diváků, má rozpočet 3,3 milionu korun." 
 
 
URL| http://prazsky.denik.cz/kultura_region...mu-zacnou-6-dubna-v-praze-20170403.html 
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Pražský deník 

Žhavé tipy 
3.4.2017    Pražský deník    str. 14   Servis 

        EUROFILMFEST     

Za filmem 
 
Dny evropského filmu Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých 
koutů našeho kontinentu. Projekce v kině Lucerna, Světozor a Royal a v Kině Pilotů budou obohaceny o kulinářské 
či hudební zážitky. 
Vybraná kina 6.–13. 4. 
Divná Evropa Co dřímá pod pečlivě udržovanou civilizační slupkou? Co v sobě dusíme a skrýváme? Divná Evropa 
nasytí váš hlad po bizarním artovém filmu. Výběr filmů se z velké části točí kolem objevování potlačené 
přirozenosti, zkoumání identity, výstředních rituálů a nevšední filmařské perspektivy. 
Bio Oko Františka Křížka 460/15, Praha 7 5.–9. 4. 
 
Foto popis| 
Region| Střední Čechy 
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Překvapení 

Dny evropského filmu 
3.4.2017    Překvapení    str. 3   Obsah 

        EUROFILMFEST     

pozvánka 
 
Letošní přehlídka evropské filmové tvorby, která se uskuteční od 6. do 13. 4. v pražských kinech Světozor, 
Lucerna, Royal a Kino Pilotů, přinese na padesát snímků z různých koutů Evropy. Určitě si nenechejte ujít 
zahajovací film celého festivalu, a sice napínavý snímek podle skutečné události Muž tisíce tváří španělského 
režiséra Alberta Rodrígueze o muži, jenž v 90. letech oklamal celé Španělsko. Kromě tradičních programových 
sekcí se můžete těšit i na zajímavý doprovodný program třeba v podobě filmových kulinářských zážitků ke 
snímkům Červená želva nebo Šíleně šťastná v sekci Film Flavour. Z Prahy festival poputuje do Brna a jeho 
ozvěny se dále odehrají v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. Více 
na http://www.dnyevropskehofilmu.cz 
 
Foto popis| 
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Týden 

Dny evropského filmu 
3.4.2017    Týden    str. 79   Monoskop 

        EUROFILMFEST     

Festival Dny evropského filmu letos představí padesát snímků. Přehlídku zahájí 6. dubna Muž tisíce tváří 
Alberta Rodrígueze o největší španělské korupční aféře 90. let. Hned tři uváděné filmy vznikly v rámci minoritní 
české koprodukce. Sibiřský 
 deník vypráví o genocidě Lotyšů v sovětském gulagu, Ministerstvo lásky je naopak odlehčenou 
chorvatskou komedií a slovenská Pátá loď připlouvá ověnčena Křišťálovým medvědem z Berlinale. V rámci 
kulinářského programu bude k snímkům Červená želva a Šíleně šťastná možné ochutnat něco z francouzské a 
italské kuchyně, chybět nebude ani tematický blok K věci – tentokrát věnovaný dětem a dospívajícím. Festival 
potrvá v Praze do 13. dubna, poté se přesune do Brna a dalších regionů. 
 
Foto popis| Sibiřský deník 
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4.4.2017 

Dolcevita 

ZABER 
4.4.2017    Dolcevita    str. 142   TRip 
    TEREZA FINKOVÁ    EUROFILMFEST     

 
BIO CENTRAL 
 
Také Hradec Králové má své klasické kamenné kino se dvěma promítacími sály. Je zaměřeno na kvalitní filmovou 
tvorbu a artový film, poskytuje rovněž alternativní program, jakým je přímý přenos operních, divadelních nebo 
baletních představení ze světoznámých sálů. Hostí významné filmové přehlídky a festivaly (Jeden svět, La 
Pelicula, Dny evropského filmu, Festival francouzského filmu, Cinema Open a další). Uvádí dokumentární tvorbu 
a podporuje začínající filmaře. Třída Karla IV. 774, biocentral.cz 
 
Foto autor| FOTO ONDŘEJ LITTERA, ANDREA THIEL LHOTÁKOVÁ, ARCHIV PODNIKŮ 
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Mladá fronta DNES 

Evropské filmy budou putovat 
4.4.2017    Mladá fronta DNES    str. 12   Kultura 

    (ČTK)    EUROFILMFEST     

Festival 
 
Španělský Muž tisíce tváří zahájí Dny evropského filmu, jejichž 24. ročník bude od 6. do 13. dubna v Praze, od 
14. do 17. dubna v Brně a pak v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. 
Do kolekce padesáti děl spadají i tři natočená v české koprodukci. 
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tyden.cz 

Filmovým tahákem je příběh muže, jenž oklamal Španělsko 
4.4.2017    tyden.cz    str. 0   Film 

    ČTK    EUROFILMFEST     

Snímek Muž tisíce tváří režiséra Alberta Rodrígueze zahájí Dny evropského filmu, jejichž 24. ročník bude od 6. 
do 13. dubna v pražských kinech Lucerna, Světozor, Royal a Pilotů. Od 14. do 17. dubna akce pokračuje v 
brněnském kině Scala. 
 
Snímek Muž tisíce tváří režiséra Alberta Rodrígueze zahájí Dny evropského filmu, jejichž 24. ročník bude od 6. 
do 13. dubna v pražských kinech Lucerna, Světozor, Royal a Pilotů. Od 14. do 17. dubna akce pokračuje v 
brněnském kině Scala. Ozvěny přehlídky budou v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci 
Králové a Havířově, oznámili organizátoři v Praze. Celkem bude uvedeno 50 titulů současné evropské 
kinematografie. 
 
Zahajovací snímek dokládá největší španělskou korupční aféru 90. let. Příběh muže, který oklamal celé Španělsko, 
si odnesl Stříbrnou mušli ze San Sebastianu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli pro Eduarda Fernándeze, 
ocenění za nejlepší film a národní cenu Goya za adaptovaný scénář. "Na zahájení tento snímek osobně představí 
producent Francisco Javier Ramos Qui?ones," uvedl dramaturg přehlídky Zdeněk Blaha. 
 
Upozornil dále na tři tituly natočené v české koprodukci. Půjde o Sibiřský deník scénáristy a režiséra Viesturse 
Kairišse, který bude s českou producentkou Juliettou Sichelovou hostem festivalu. Dále pak film Ministerstvo lásky 
režiséra Pava Marinkoviće. Za účasti tvůrců se představí i česko-slovenský snímek Pátá loď Ivety Grófové, který 
získal na Berlinale Křišťálového medvěda, udělovaného dětskou porotou v rámci sekce Generation Kplus. 
 
Další host přijede z Itálie; režisér Giancarlo Soldi tu představí dokument Pět světů odhalující umělecké světy pěti 
významných krajanů, které spojuje soška Oscara. Protagonista dokumentu Životní sólista, jazzový hudebník 
Günter "Baby" Sommer, se 8. dubna představí na koncertě v klubu Royal. 
 
Sekce Best of uvede například snímek Já a Kaminsky, což je novinka Wolfganga Beckera, autora komedie Good 
Bye, Lenin!, opět s Danielem Brühlem v hlavní roli. Představí se i loňský vítěz španělských cen Goya - příběh 
Truman o přátelství dvou mužů v těžké životní situaci. 
 
Tradiční sekce K věci připravovaná se Zastoupením Evropské komise v ČR se zaměří na děti a dospívající. Sekce 
MEDIA - Současná evropská animace shrne podoby žánru za několik uplynulých let. Dokumenty, kterým sluší 
velké plátno, zastoupí i nejnovější film rakouského tvůrce Ulricha Seidla s názvem Safari. 
 
Sekce zaměřená na hudbu uvede komedii o dospívání v Dublinu 80. let Sing Street. Připomenuti budou finalisté 
ceny Evropského parlamentu včetně vítěze, německé hořké komedie Toni Erdmann. Koncept Cinema Cuisine 
spojí projekce s kulinářským zážitkem. 
 
Festival, který loni navštívilo 14 tisíc diváků, má rozpočet 3,3 milionu korun. 
 
The Man with Thousand Faces Trailer (2016): 
 
Pátá loď (2017) CZ HD trailer: 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/fi...muze-jenz-oklamal-spanelsko_424274.html 
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5.4.2017 

Pražský deník 

Za filmem 
5.4.2017    Pražský deník    str. 9   Servis 

        EUROFILMFEST     

Flim 
 
Začátek dubna v kině Aero bude patřit festivalu tibetských filmů a filmům o Tibetu. Každý den budou k vidění dva 
snímky. Dnešní promítání nabídne od 18 hodin snímek Gjaljum Čhemo – Velká matka, od 20 hodin se na plátně 
objeví film Tharlo. 
 
Biskupcova 31, Praha 3 do 5. 4. 
Dny evropského filmu 
 
Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých koutů našeho kontinentu. 
Projekce v kině Lucerna, Světozor a Royal a v Kině Pilotů budou obohaceny o kulinářské či hudební zážitky. 
 
Vybraná kina 6.–13. 4. 
Divná Evropa 
 
Co dřímá pod pečlivě udržovanou civilizační slupkou? Co v sobě dusíme a skrýváme? Divná Evropa nasytí váš 
hlad po bizarním artovém filmu. Výběr filmů se z velké části točí kolem objevování potlačené přirozenosti, 
zkoumání identity, výstředních rituálů a nevšední filmařské perspektivy. 
 
Bio Oko Františka Křížka 460/15, Praha 7 5.–9. 4. 
 
Region| Střední Čechy 
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6.4.2017 

ct24.cz 

Co se točí v Evropě? Začínají Dny evropského filmu 
6.4.2017    ct24.cz    str. 0   Kultura 

    benediktovaj    EUROFILMFEST     

V Praze začíná 24. ročník Dnů evropského filmu. Představí na padesát titulů současné evropské kinematografie. 
Po Praze se festival přesune do dalších měst. Přehlídku zahájí špionážní snímek Muž tisíce tváří režiséra Alberta 
Rodrígueze. Vypráví příběh muže, kterému se povedlo oklamat celé Španělsko. Inspirován je největší španělskou 
korupční aférou 90. let. 
 
„Každoročně je festival složen z několika sekcí. Vedle sekce best of, která je výběrem toho nejlepšího z evropské 
kinematografie uplynulých let, máme zároveň i tematické sekce. Například tématem sekce Květy je mládež a děti v 
Evropě,“ uvedl k dalšímu programu dramaturg festivalu Zdeněk Blaha. 
 
Dny evropského filmu se ponesou i v rytmu hudby. Sekce Film&Music uvede například premiéru dokumentu 
Yallah! Underground režiséra Farida Eslama představující alternativní hudební scénu na Blízkém východě. Tvůrce 
diváckého hitu Once John Carney pak přiveze retrokomedii Sing Street o dospívání v Dublinu v osmdesátých 
letech. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Sing Street 
  
              Zdroj: Dny evropského filmu 
 
Festival nabídne také tři snímky natočené v české koprodukci. V premiéře představí Sibiřský deník scénáristy a 
režiséra Viesturse Kairišse, snímek osobně uvede. Vypráví příběh ženy, která byla na šestnáct let deportována na 
Sibiř. V koprodukci vznikla i chorvatská ironická komedie Ministerstvo lásky a snímek Pátá loď, za nějž slovenská 
režisérka Iveta Grófová obdržela na Berlinale Křišťálového medvěda udělovaného dětskou porotou. Inspirovala se 
skutečným příběhem děvčátka, které ukradlo malé dítě a začalo si hrát na jeho matku. 
 
Video of Pátá loď - první oficiální český HD trailer 
 
Součástí přehlídky budou i filmově kulinářské zážitky v sekci Film Flavour. Chutě francouzské a italské kuchyně 
doplní snímky Červená želva a Šíleně šťastná. 
 
Po skončení pražského programu 13. dubna se Dny evropského filmu přesunou do Brna (od 14. do 17. dubna). 
Následovat budou ozvěny v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a v Havířově. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultu...-v-evrope-zacinaji-dny-evropskeho-filmu 
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ČRo - regina.cz 

Dny evropského filmu 
6.4.2017    ČRo - regina.cz    str. 0   tipy 

    Jana Kudláčková    EUROFILMFEST     

Letošní Dny evropského filmu přinášejí na padesát filmů z různých koutů Evropy. Chybět nebudou filmově 
kulinářské zážitky v sekci Film Flavour nebo třeba hudební sekce. Festival se koná v kinech Světozor, Lucerna 
Royal a v Kině Pilotů od 6. do 13. dubna. Víc informací na eurofilmfest.cz. 
 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1715645 
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ČT 1 

Dny evropského filmu začínají v Praze 
6.4.2017    ČT 1    str. 11   12:00 Zprávy ve 12 

        EUROFILMFEST     

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dny evropského filmu začínají v Praze už po čtyřiadvacáté. Letos představí na 50 nejúspěšnějších evropských 
titulů. Po hlavním městě se festival přesune do Brna a následovat budou ozvěny v Boskovicích, Jablonci nad 
Nisou, Hradci Králové a dalších místech. 
 
Lucie KLÍMOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Úplatky, tajné služby i miliardové částky na zahraničních kontech. Největší španělská korupční aféra 90. let a 
příběh muže, který oklamal celé Španělsko. Dny evropského filmu zahájí oceňovaný špionážní snímek Muž tisíce 
tváří režiséra Alberta Rodrígueze. 
 
Zdeněk BLAHA, dramaturg festivalu 
-------------------- 
Festival každoročně představuje nebo je složen z několika sekcí, ať už to je sekce Best of, která je takovým 
výběrem toho nejzajímavějšího nebo nejlepšího z evropské kinematografie, úplný /nesrozumitelné/. Tak zároveň 
máme i tematické sekce, jako je sekce K věci. Tématem této sekce je téma dětství a dospívání nebo respektive 
mládež a děti v Evropě. 
 
Lucie KLÍMOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Festival nabídne taky tři snímky, které vznikly v české koprodukci. V premiéře představí Sibiřský deník scénáristy a 
režiséra Viesturse Kairišse, který snímek osobně uvede. Film Ministerstvo lásky doprovodí režisér Pavo Marinkovič 
společně s hercem Slobodanem Milovinovacem. Za osobní účasti tvůrců se představí i česko-slovenský snímek 
Pátá loď Ivety Grófové, který získal na Berlinale cenu udělovanou dětskou porotou v rámci sekce  Generation 
Kplus. Součástí přehlídky budou i filmově kulinářské zážitky v sekci Film Flavour. Chutě francouzské a italské 
kuchyně doplní snímky Červená želva a Šíleně šťastná. A festival se ponese taky v rytmu hudby. Sekce Film & 
Music uvede například premiéru dokumentu Yallah! Underground režiséra Farida Eslama představující alternativní 
hudební scénu na Blízkém východě. Lucie Klímová, Česká televize. 
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denik.cz 

Film Muž mnoha tváří zahájí v Praze Dny evropského filmu 
6.4.2017    denik.cz    str. 0   Film 

    ČTK    EUROFILMFEST     

Praha - Špionážní thriller s názvem Muž tisíce tváří španělského režiséra Alberta Rodrígueze ve čtvrtek večer 
odstartuje v pražském kině Lucerna Dny evropského filmu, které divákům v Praze a Brně nabídnou pět desítek 
titulů současné evropské kinematografie. V Praze mohou lidé za filmy chodit do 13. dubna také do kin Světozor, 
Royal a Pilotů. Od 14. do 17. dubna přehlídka pokračuje v brněnském kině Scala. Její ozvěny budou v dalších 
dnech v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. 
 
" 
 
Zahajovací snímek dokládá největší španělskou korupční aféru 90. let. Příběh muže, který oklamal celé Španělsko, 
si odnesl Stříbrnou mušli ze San Sebastianu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli pro Eduarda Fernándeze, 
ocenění za nejlepší film a národní cenu Goya za adaptovaný scénář. 
 
Chybět nebude ani sekce Film Flavour 
 
„Na zahájení tento snímek osobně představí producent Francisco Javier Ramos Qui?ones," uvedl už dříve 
dramaturg přehlídky Zdeněk Blaha. Součástí festivalu jsou už tradiční sekce jako Best Of s výběrem 
nejzajímavějších evropských filmů z posledních dvou let, sekce €Docs s evropskými dokumentárními filmy nebo K 
věci, která je letos věnována tématu dětí a dospívajících. 
 
Chybět nebude ani sekce Film Flavour, která spojuje filmovou projekci s kulinářským zážitkem. V restauraci, která 
vznikne v pražském kině Royal, se letos bude podávat tříchodové italské a francouzské menu k filmům Červená 
želva a Šíleně šťastná. Hudební sekce Film&Music pak nabídne mimo jiné koncert německého jazzového bubeníka 
Güntera "Baby" Sommera spolu s dokumentárním filmem Životní sólista, který je mu věnovaný. 
 
Na přehlídce se objeví i Sibiřský deník 
 
Režisér Farid Eslam uvede v rámci premiéry svůj dokument Yallah! Underground, který vznikl v české koprodukci a 
představí alternativní hudební scénu na Blízkém východě. Na přehlídce se z filmů natočených v české koprodukci 
objeví ještě Sibiřský deník scénáristy a režiséra Viesturse Kairišse, film Ministerstvo lásky režiséra Pava 
Marinkoviće a česko-slovenský snímek Pátá loď Ivety Grófové. 
Veškeré informace o promítaných filmech jsou k dispozici na webových stránkách festivalu." 
 
 
URL| http://www.denik.cz/film/film-muz-mnoh...raze-dny-evropskeho-filmu-20170406.html 
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Haló noviny 

Zkouška dospělosti 
6.4.2017    Haló noviny    str. 13   Mozaika zajímavostí 

        EUROFILMFEST     

Přesně za týden do českých kin zamíří jeden z nejvýraznějších filmů loňského festivalu v Cannes, nekompromisní 
drama o lidském svědomí Zkouška dospělosti (Graduation, Rumunsko/Francie 2016) rumunského režiséra 
Cristiana Mungia. 
 Kromě ceny za nejlepší režii v hlavní soutěži festivalu si drama vysloužilo také množství superlativů od 
zahraničních i českých kritiků... Příběh otce, který se za cenu kompromisů snaží zajistit své dceři lepší budoucnost, 
je podle Screen International tak »živoucí, až při něm divák zapomene, že se dívá na film«. Po uvedení na MFF 
Karlovy Vary a festivalu Be2Can proběhne slavnostní premiéra Zkoušky dospělosti v rámci 24. Dnů evropského 
filmu. 
 A co o svém aktuálním filmu říká v Cannes už třikrát oceněný režisér Mungiu? »Jednoho dne se stanete 
rodičem. A tehdy si začnete klást otázky. 
Co máte svým dětem říkat? Na co je připravujete? 
Vedete je cestou kompromisů, nebo se snažíte, aby byly za každou cenu zásadové, protože jsou teprve na začátku 
cesty a ještě nikomu nic nedluží? A na jaký svět je připravujete - na ten, ve kterém jste vyrůstali vy, nebo na ten, co 
je za hranicemi? Na skutečný, nebo na ideální? Co byste je měli naučit: bojovat ze všech sil za své pohodlí, nebo 
také respektovat ostatní a prát se za jejich hodnoty? 
Světí účel prostředky?« 
 Tohle všechno se Mungiu úspěšně do svého filmu pokusil vměstnat... Vzorná dcera (v Německu oceněná 
dětská herečka Maria Dragus) lékaře Romea (slavného rumunského herce Adriana Titieniho) v malém městě v 
Transylvánii je den před maturitami přepadena násilníkem. Protože potřebuje u maturit uspět nejhůře s průměrem 
1,2 - aby mohlo být realizováno její stipendium na univerzitu v Cambridge, dostane se zodpovědný otec před 
otázku, zda má poprvé ve svém životě podlehnout svodům všudypřítomné korupce. Na scéně je ale i jeho milenka, 
manželka, matka a řada dalších okolností, které staví hrdinu do kouta! 
 
Foto popis| 
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Lidové noviny 

Španělský skandál i Němci na safari 
6.4.2017    Lidové noviny    str. 8   Kultura 

    kul    EUROFILMFEST     

Snímek Muž tisíce tváří španělského režiséra Alberta Rodrígueze dnes v Praze zahájí 24. ročník přehlídky 
 
Dny evropského filmu. 
 
PRAHA Pražská část Dnů evropského filmu se bude konat od 6. do 13. dubna v pražských kinech Lucerna, 
Světozor, Royal a Pilotů. Od 14. do 17. dubna akce pokračuje v brněnském kině Scala. Ozvěny přehlídky pak 
budou v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. 
 Zahajovací film Muž tisíce tváří se vrací k nějvětší španělské korupční aféře 90. let. „Úplatky, korunní 
svědci, tajné služby i miliardové částky na zahraničních kontech,“ přibližují pořadatelé příběh muže, který oklamal 
celé Španělsko. Špionážní film získal španělskou filmovou cenu Goya za nejlepší adaptovaný scénář nebo 
stříbrnou mušli ze San Sebastianu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli pro Eduarda Fernándeze. „Na zahájení 
tento snímek osobně představí producent Francisco Javier Ramos Quinones,“ uvedl dramaturg přehlídky Zdeněk 
Blaha. 
 Celkem bude uvedeno 50 titulů současné evropské kinematografie, chybět nebudou ani snímky natočené v 
české koprodukci. Je mezi nimi Sibiřský deník scenáristy a režiséra Viesturse Kairišse, který bude s českou 
producentkou Juliettou Sichelovou hostem festivalu. S českou účastí vznikl také film Ministerstvo lásky 
chorvatského režiséra Pava Marinkoviče. Spolu s ním festival navštíví herec Slobodan Milovanović a zvukaři 
Ludvík Bohadlo a Jan Paul. 
 Za účasti tvůrců se představí i česko-slovenský snímek Pátá loď Ivety Grófové, který získal na Berlinale 
Křišťálového medvěda, udělovaného dětskou porotou v rámci sekce Generation Kplus. Snímek, který dnes zároveň 
vstupuje do širší distribuce, vypráví příběh netradiční dětské rodiny inspirovaný skutečnou událostí: „Malá Jarka má 
mámu, která nechce být mámou. Zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, když za zvláštních okolností vezme 
dvě batolata do opuštěné zahradní chatky. Její skutek je dojemným a dětsky upřímným pokusem napravit svět 
dospělých hrou na rodinu, jakou by chtěla mít,“ shrnuje děj anotace filmu. 
 Další host přijede z Itálie, režisér Giancarlo Soldi na Dnech evropského filmu představí dokument Pět 
světů odhalující umělecké světy pěti významných krajanů, které spojuje soška Oscara. 
 Festival se ponese také v rytmu hudby – hudební sekce Film&Music nabídne mimo jiné 8. dubna v klubu 
Royal koncert německého jazzového bubeníka Güntera „Baby“ Sommera společně s dokumentárním filmem 
Životní sólista, který je mu věnovaný. Režisér Farid Eslam uvede v rámci premiéry svůj dokument Yallah! 
Underground. Tento film také vznikl v české koprodukci a představí alternativní hudební scénu na Blízkém 
východě. 
 Festivalová sekce Best of uvede například snímek Já a Kaminski, což je novinka Wolfganga Beckera, 
autora komedie Good Bye, Lenin!, opět s Danielem Brühlem v hlavní roli. Představí se i loňský vítěz španělských 
cen Goya – příběh Truman o přátelství dvou mužů v těžké životní situaci. V programu přehlídky nechybí ani 
nejnovější film rakouského dokumentaristy Ulricha Seidla s názvem Safari, v němž se autor vypravil s rakouskými a 
německými lovci do Afriky. Snímek, který za týden vstoupí také do běžné distribuce, je zároveň součástí nezávisle 
probíhající přehlídky „podivných“ filmů Weird Europe. Návštěvníci obou přehlídek mohou vidět také artový horor 
Raw. 
 
Foto popis| Muž tisíce tváří. Napínavý špionážní snímek vychází ze skutečných událostí ve Španělsku 90. let. 
Foto autor| FOTO DEF 
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Metro 

FESTIVAL 
6.4.2017    Metro    str. 4   Praha 

    MET    EUROFILMFEST     

Tip na dnešní den 
 
Ode dneška do příštího čtvrtka se v metropoli koná už 24. ročník festivalu Dny evropského filmu. Letos přinesou 
na padesát filmů z různých koutů Evropy a jako každý rok divákům nabídnou ty nejzajímavější snímky současné 
evropské kinematografie. Kromě řady programových sekcí se mohou diváci těšit i na zajímavý doprovodný 
program. Více na eurofilmfest.cz. 
 
Regionální mutace| Metro - Praha 
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prazsky.denik.cz 

Film Muž mnoha tváří zahájí v Praze Dny evropského filmu 
6.4.2017    prazsky.denik.cz    str. 0   Kultura 

    ČTK    EUROFILMFEST     

Praha - Špionážní thriller s názvem Muž tisíce tváří španělského režiséra Alberta Rodrígueze ve čtvrtek večer 
odstartuje v pražském kině Lucerna Dny evropského filmu, které divákům v Praze a Brně nabídnou pět desítek 
titulů současné evropské kinematografie. V Praze mohou lidé za filmy chodit do 13. dubna také do kin Světozor, 
Royal a Pilotů. Od 14. do 17. dubna přehlídka pokračuje v brněnském kině Scala. Její ozvěny budou v dalších 
dnech v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. 
 
"Zahajovací snímek dokládá největší španělskou korupční aféru 90. let. Příběh muže, který oklamal celé 
Španělsko, si odnesl Stříbrnou mušli ze San Sebastianu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli pro Eduarda 
Fernándeze, ocenění za nejlepší film a národní cenu Goya za adaptovaný scénář. 
 
Chybět nebude ani sekce Film Flavour 
„Na zahájení tento snímek osobně představí producent Francisco Javier Ramos Quinones," uvedl už dříve 
dramaturg přehlídky Zdeněk Blaha. Součástí festivalu jsou už tradiční sekce jako Best Of s výběrem 
nejzajímavějších evropských filmů z posledních dvou let, sekce €Docs s evropskými dokumentárními filmy nebo K 
věci, která je letos věnována tématu dětí a dospívajících. 
Chybět nebude ani sekce Film Flavour, která spojuje filmovou projekci s kulinářským zážitkem. V restauraci, která 
vznikne v pražském kině Royal, se letos bude podávat tříchodové italské a francouzské menu k filmům Červená 
želva a Šíleně šťastná. Hudební sekce Film&Music pak nabídne mimo jiné koncert německého jazzového bubeníka 
Güntera "Baby" Sommera spolu s dokumentárním filmem Životní sólista, který je mu věnovaný. 
 
Na přehlídce se objeví i Sibiřský deník 
Režisér Farid Eslam uvede v rámci premiéry svůj dokument Yallah! Underground, který vznikl v české koprodukci a 
představí alternativní hudební scénu na Blízkém východě. Na přehlídce se z filmů natočených v české koprodukci 
objeví ještě Sibiřský deník scénáristy a režiséra Viesturse Kairišse, film Ministerstvo lásky režiséra Pava 
Marinkoviće a česko-slovenský snímek Pátá loď Ivety Grófové.Veškeré informace o promítaných filmech jsou k 
dispozici na webových stránkách festivalu." 
 
 
URL| http://prazsky.denik.cz/kultura_region...raze-dny-evropskeho-filmu-20170406.html 
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7.4.2017 

nasejablonecko.cz 

Program kin v Jablonci nad Nisou od 6. do 19. dubna 
7.4.2017    nasejablonecko.cz    str. 0   Kina 

    Archiv jabloneckých kin    EUROFILMFEST     

 
Ozvěny Dnů evropského filmu v kině Junior DEF 
 
Výběr z nejzajímavějších snímků současné evropské kinematografie: Sing Street? 18.4. / 20.00 Rajský pokoj? 
19.4. 17.30; Safari; Po lásce (20.4.); Když otevřu oči (21.4.); Pět světů (22.4.); Moře z Sines (23.4.). 
  
 
 
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jabloneck...sou-od-6-do-19-dubna/?aktualitaId=47649 
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prahatv.eu 

Odstartoval festival Dny evropského filmu 
7.4.2017    prahatv.eu    str. 0   PRAHA 1 

    Lukáš Kubát    EUROFILMFEST     

Byl zahájen festival těch  nejlepších a nejzajímavější evropské snímků. Dny Evropského filmu. Ty se konají už po 
čtyřiadvacáté a kromě filmových zážitků je připraven i bohatý doprovodný program se spoustou hudebních nebo 
kulinářských zážitků. 
 
Na padesátku filmů a dokumentů ve více než 100 projekcích 
nabídnou Dny evropského filmu. 
 
"Náš festival je jedinou prohlídkou v České republice, který 
je zaměřený výhradně na evropskou kinematografii a přináší to nejlepší ze současné 
evropské kinematografie," řekla Eva Vychodilová, organizační tým 
festivalu. 
 
Festival nabízí i bohatý doprovodný program. 
 
"Nabízíme například tradiční semináře pro filmové 
profesionály nebo projekci pro školy a takovou specialitou, kterou letos máme, jsou 
animované dílny pro děti i dospělé. A poté jsou takovou třešinkou na dortu snímky 
uváděné v sekci Film Flavour, což je propojení filmového a kulinářského 
zážitku. Jako novinku letos máme také propojení filmového a hudebního zážitku," 
řekla Eva Vychodilová, organizační tým festivalu. 
 
Diváci tak společně s filmem mohou ochutnat italské či 
francouzské menu. Nebo zažít koncert německého jazzového bubeníka. Jedním z 
hlavních partnerů filmového festivalu je i první městská část. 
 
"Já jsem zvědavý, co nám rok té filmové produkce přinesl, 
já se sám velice rád dívám třeba na Film Europe nebo evropské filmy," řekl 
Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. 
 
Centrum hlavního města je u českých ale i zahraničních filmařů 
velice populární. 
 
"My se stále cítíme jako destinace, o kterou filmaři 
mají velký zájem. V Praze 1 se natočily desítky filmů. Ať už filmy, které 
přiznávaly Prahu, nebo kde Praha tvořila pouze dekorace," řekl Oldřich 
Lomecký. 
 
To nejlepší z evropské filmové tvorby bude v Praze k vidění až 
do 13. dubna. Pak se festival přesune do Brna a následně i do regionů. 
 
 
URL| http://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1/...startoval-festival-dny-evropskeho-filmu 
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Pražský deník 

Za filmem 
7.4.2017    Pražský deník    str. 14   Servis 

        EUROFILMFEST     

Dny evropského filmu 
 
Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých koutů našeho kontinentu. 
Projekce v kině Lucerna, Světozor a Royal a v Kině Pilotů budou obohaceny o kulinářské či hudební zážitky. 
 
Vybraná kina do 13. 4. 
 
Region| Střední Čechy 
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8.4.2017 

Boleslavský deník 

Dny evropského filmu v plném proudu 
8.4.2017    Boleslavský deník    str. 9   Kultura 

    (ska)    EUROFILMFEST     

Muž tisíce tváří vstoupil letos jako první na plátna Dnů evropského filmu. Ty se odehrávají do 13. dubna v kinech 
Lucerna, Světozor, Royal a Pilotů. Snímek režiséra Alberta Rodrígueze se vrací k největší španělské korupční 
aféře 90. let. Příběh muže, který oklamal Španělsko, si odnesl Stříbrnou mušli ze San Sebastian za nejlepší 
herecký výkon pro Eduarda Fernándeze. 
 
DALŠÍ LÁKADLA 
 
Uvidíme také tři tituly natočené v české koprodukci: Sibiřský deník režiséra Viesturse Kairišse, film Ministerstvo 
lásky z dílny Pava Marinkoviće a československý snímek Pátá loď Ivety Grófové. Z Itálie přijede režisér Giancarlo 
Soldi s dokumentem Pět světů odhalujícím umělecké světy pěti významných krajanů, které spojuje soška Oscara. 
Protagonista dokumentu Životní sólista, jazzový hudebník Günter „Baby“ Sommer, se dnes představí na koncertě v 
klubu Royal. Svůj nový dokument Safari představí rakouský tvůrce Ulrich Seidl. 
 
FILMY I PRO DĚTI 
 
Sekce Best of nabídne mj. 
snímek Já a Kaminsky, novinku Wolfganga Beckera, jehož černá komedie Good Bye, Lenin! bodovala i u nás, a 
loňského vítěze španělských cen Goya Truman o přátelství dvou mužů v těžké životní situaci. Tradiční sekce K 
věci bude určena dětem a dospívajícím, sekce MEDIA – Současná evropská animace shrne podoby žánru za 
poslední roky. Sekce zaměřená na hudbu uvede komedii o dospívání v Dublinu 80. let Sing Street, kterou mohli v 
předstihu vidět už diváci Febiofestu. 
 Po pražské části se přehlídka přesune do brněnské Scaly, ozvěny Dnů nabídnou v Boskovicích, Jablonci 
nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. Celkem bude uvedeno 50 titulů současné evropské 
kinematografie. 
 
Foto popis| HIT. Festival ukáže také koprodukční Pátou loď. 
Foto autor| Foto: Cinemart 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Boleslavský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Benešovský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Kladenský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Berounský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Kolínský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Kutnohorský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Mělnický deník; Kultura; 09 
Publikováno| Nymburský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Příbramský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Rakovnický deník; Kultura; 09 
ID| ae82a681-e09d-470c-8249-11e223e89fce 
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Havlíčkobrodský deník 

Dny evropského filmu jsou v plném proudu a míří do dalších měst 
8.4.2017    Havlíčkobrodský deník    str. 9   Zábava 

    (ska)    EUROFILMFEST     

Muž tisíce tváří vstoupil letos jako první na plátna Dnů evropského filmu. Ty se odehrávají do 13. dubna v kinech 
Lucerna, Světozor, Royal a Pilotů. Snímek režiséra Alberta Rodrígueze se vrací k největší španělské korupční 
aféře devadesátých let. Příběh muže, který oklamal Španělsko, si odnesl Stříbrnou mušli ze San Sebastian za 
nejlepší herecký výkon pro Eduarda Fernándeze. Uvidíme také tři tituly natočené v české koprodukci: Sibiřský 
deník režiséra Viesturse Kairišse, film Ministerstvo lásky z dílny Pava Marinkoviće a československý snímek Pátá 
loď Ivety Grófové. Z Itálie přijede režisér Giancarlo Soldi s dokumentem Pět světů odhalujícím umělecké světy pěti 
významných krajanů, které spojuje soška Oscara. Protagonista dokumentu Životní sólista, jazzový hudebník 
Günter „Baby“ Sommer, se dnes představí na koncertě v klubu Royal. Svůj nový dokument Safari představí 
rakouský tvůrce Ulrich Seidl. 
 Sekce Best of nabídne mj. snímek Já a Kaminsky, novinku Wolfganga Beckera, jehož černá komedie Good 
Bye, Lenin! bodovala i u nás, a loňského vítěze španělských cen Goya Truman o přátelství dvou mužů v těžké 
životní situaci. Tradiční sekce K věci bude určena dětem a dospívajícím, sekce Media – Současná evropská 
animace shrne podoby žánru za poslední roky. Sekce zaměřená na hudbu uvede komedii o dospívání v Dublinu 
80. let Sing Street, kterou mohli v předstihu vidět už diváci Febiofestu. 
 Po pražské části se přehlídka přesune do brněnské Scaly, ozvěny Dnů nabídnou v Boskovicích, Jablonci 
nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. Celkem bude uvedeno 50 titulů současné evropské 
kinematografie. 
 
Region| Vysočina 
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Zábava; 09 
Publikováno| Jihlavský deník; Zábava; 09 
Publikováno| Třebíčský deník; Zábava; 09 
Publikováno| Žďárský deník; Zábava; 09 
Publikováno| Pelhřimovský deník; Zábava; 09 
ID| 30b71fd7-a5a4-4d08-908e-33c29123b56d 
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nasepojizeri.cz 

Dubnová nabídka Kina Jitřenka v Semilech 
8.4.2017    nasepojizeri.cz    str. 0    

    Petr Ježek    EUROFILMFEST     

V programu semilského Kina Jitřenka v dubnu najdete hity Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Lion: Dlouhá cesta 
domů, Rychle a zběsile 8, Mimišéf, Ztracené město Z i české novinky Masaryk, Bába z ledu, Špunti na vodě a také 
Dny evropského filmu. 
 
Dny evropského Filmu 
Dny evropského filmu i letos přinesou ty nejzajímavější filmy ze současné evropské produkce. V Semilech 
uvedeme celkem čtyři filmy, které jindy v kině vidět nemůžete. Přehlídka se koná pod záštitou Ministra kultury 
České republiky Daniela Hermana. Filmy: Chevalier (18. 4. 19.30), Občan (19. 4. 17.00), Pes světů (20. 4. 19.30) a 
Dlouhý příběh ve zkratce (21. 4. 20.30). 
URL| http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-ak...-jitrenka-v-semilech/?aktualitaId=47658 
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novinky.cz 

Dny evropského filmu uvedou Sibiřský deník 
8.4.2017    novinky.cz    str. 0   Kultura 

    míš    EUROFILMFEST     

Lotyšský režisér Viesturs Kairišs uvede v sobotu večer v pražském kině Lucerna v rámci Dnů evropského filmu 
koprodukční lotyšsko-česko-polský film Sibiřský deník. Za českou kinematografii se na něm podílela producentka 
Julietta Sichel. 
 
Celovečerní film oceněný na Mezinárodním filmovém festivalu v Tallinnu je inspirovaný životním osudem Melánie 
Vanagsové, která strávila šestnáct let v příšerných podmínkách sibiřského vyhnanství a po roce 1990 vydala knihu 
o svém životě. Snímek se stal v Lotyšsku nejnavštěvovanějším filmem roku 2016. 
 
Z dalších filmů, které vznikly v rámci minoritní české koprodukce, uvede festival Ministerstvo lásky režiséra Pava 
Marinkoviće a také česko-slovenský film Pátá loď Ivety Grófové, který získal na Berlinale cenu Křišťálový medvěd. 
 
Mezi další hosty festivalu patří italský režisér Giancarlo Soldi a osobně představí svůj dokumentární film Pět světů, 
který odhaluje umělecké světy pěti významných italských tvůrců, jež spojuje zlatá soška Oscara. 
 
Filmová přehlídka představí do 13. dubna padesát evropských filmů. Po Praze se v ozvěnách přesune do šesti 
dalších měst. 
 
 
URL| https://www.novinky.cz/kultura/434533-...pskeho-filmu-uvedou-sibirsky-denik.html 
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Právo 

Dny evropského filmu uvedou Sibiřský deník 
8.4.2017    Právo    str. 20   Kultura 

    (míš)    EUROFILMFEST     

Lotyšský režisér Viesturs Kairišs uvede dnes večer v pražském kině Lucerna v rámci Dnů evropského filmu 
koprodukční lotyšsko-česko-polský film Sibiřský deník. Za českou kinematografii se na něm podílela producentka 
Julietta Sichel. 
 Celovečerní film, oceněný na Mezinárodním filmovém festivalu v Tallinnu, je inspirovaný životním osudem 
Melánie Vanagsové, která strávila šestnáct let v příšerných podmínkách sibiřského vyhnanství a po roce 1990 
vydala knihu o svém životě. Snímek se stal v Lotyšsku nejnavštěvovanějším filmem roku 2016. 
 Z dalších filmů, které vznikly v rámci minoritní české koprodukce, uvede festival Ministerstvo lásky režiséra 
Pava Marinkoviće a také česko-slovenský film Pátá loď Ivety Grófové, který získal na Berlinale cenu Křišťálový 
medvěd. 
 Mezi další hosty festivalu patří italský režisér Giancarlo Soldi a osobně představí svůj dokumentární film 
Pět světů, který odhaluje umělecké světy pěti významných italských tvůrců, jež spojuje zlatá soška Oscara. 
 Filmová přehlídka představí do 13. dubna to nejzajímavější, co evropská kinematografie v poslední době 
nabídla, a uvede na padesát evropských filmů. Po Praze se v ozvěnách přesune do šesti dalších měst. 
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10.4.2017 

Pražský deník 

Za filmem 
10.4.2017    Pražský deník    str. 14   Servis 

        EUROFILMFEST     

Dny evropského filmu 
 
Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých koutů našeho kontinentu. 
Projekce v kině Lucerna, Světozor, Royal a v Kině Pilotů budou obohaceny o kulinářské či hudební zážitky. 
 
Vybraná kina do 13. 4. 
 
Region| Střední Čechy 
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11.4.2017 

Pražský deník 

Tipy na akce 
11.4.2017    Pražský deník    str. 6   Praha / Z pražských čtvrtí 

        EUROFILMFEST     

 
FILM 
 
Dny Evropského filmu 
 
do 13.4. Letošní Dny evropského filmu přinesou na padesát filmů z různých koutů Evropy a jako každý rok 
divákům nabídnou ty nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie. Kromě tradičních programových 
sekcí, jako je například Best Of, Docs nebo sekce K věci, která bude letos na téma dětí a dospívajících, se mohou 
diváci těšit i na zajímavý doprovodný program. Chybět nebudou filmově kulinářské zážitky v sekci Film Flavour. 
Chutě francouzské a italské kuchyně nabídneme k filmům Červená želva a Šíleně šťastná. Festival se ponese také 
v rytmu hudby – hudební sekce Film&Music nabídne mimo jiné koncert německého jazzového bubeníka Güntera 
„Baby“ Sommera společně s dokumentárním filmem Životní sólista, který je mu věnovaný. Režisér Farid Eslam 
uvede v rámci premiéry svůj dokument Yallah! Underground. Tento film vznikl v české koprodukci a představí 
alternativní hudební scénu na Blízkém východě. Dny evropského filmu nabídnou také industry program pro 
kinaře, producenty a další. Místo konání: Více míst konání 
 
Foto popis| 
Region| Střední Čechy 
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Za filmem 
11.4.2017    Pražský deník    str. 14   Servis 

        EUROFILMFEST     

Dny evropského filmu 
 
Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých koutů našeho kontinentu. 
Projekce v kině Lucerna, Světozor, Royal a v Kině Pilotů budou obohaceny o kulinářské či hudební zážitky. 
 
Vybraná kina do 13. 4. 
 
Region| Střední Čechy 
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12.4.2017 

ct24.cz 

Sibiřský deník je svědectvím o lotyšském traumatu 
12.4.2017    ct24.cz    str. 0   Kultura 

    benediktovaj    EUROFILMFEST     

Melanije Vanagová byla v roce 1941 po okupaci Lotyšska Sověty deportována na Sibiř, kde ve vyhnanství prožila 
se svým synem šestnáct let. Sibiřský deník, který si v těžkých podmínkách psala, vyšel v 90. letech knižně. Podle 
knižní předlohy pak vznikl snímek, který lotyšský režisér Viesturs Kairišs osobně představil nyní v Praze na 
festivalu Dny evropského filmu. Do běžné distribuce vstoupí Sibiřský deník 18. května. 
 
Viesturs Kairišs o filmu: „Sibiřský deník je magická kniha. Velmi tragická a lidská současně. A není to jen literatura, 
je to zároveň svědectví o tehdejší době. Je příběhem o jednom z největších lotyšských traumat. (…) Nechtěl jsem 
lhát, natočit ‚jenom‘ film, ale chtěl jsem být upřímný. Před premiérou v Lotyšsku jsem měl strach, především při 
projekcích pro pamětníky, ale oni můj snímek akceptovali. A to je dobře. Pro lotyšskou společnost je to velké téma, 
není to pouze film. Je to něco víc. (…) Snažím se představit si různé vyhrocené životní situace, třeba ve vězení, v 
koncentračním táboře nebo na pustém ostrově. Nikdo neví, jak bychom se zachovali.“ 
 
Video of Sibiřský deník  - TRAILER, české titulky 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultu...enik-je-svedectvim-o-lotysskem-traumatu 
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Metro 

Kam vyrazit večer v Praze 
12.4.2017    Metro    str. 4   Praha 

        EUROFILMFEST     

METROPOOL 
 
Další dnešní tipy sdílejí čtenáři na webu metro.cz * Eva Vychodilová: V Praze právě probíhají Dny evropského 
filmu, takže večer můžete zahájit v kině. Na programu jsou jak distribuční snímky Já, Daniel Blake, Toni Erdmann 
nebo V sedmnácti, tak filmy, které běžný český divák nemá šanci vidět. Za zhlédnutí určitě stojí Já a Kaminski nebo 
zahajovací film letošních DEF Muž tisíce tváří, jehož přidaná projekce čeká na zájemce v kině Pilotů. Pak se stavte 
ve Futurum Music Baru, kde pokřtí nový projekt Anakver svou debutovou desku. Posvětí ji Boris Carloff a zpěvačka 
Charlie One z kapely Ohm Square. 
 
Svůj tip pošlete na metro.cz v rubrice Praha on-line 
 
Regionální mutace| Metro - Praha 
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Pražský deník 

Za filmem 
12.4.2017    Pražský deník    str. 14   Servis 

        EUROFILMFEST     

Dny evropského filmu 
 
Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých koutů našeho kontinentu. 
Projekce v kině Lucerna, Světozor, Royal a v Kině Pilotů budou obohaceny o kulinářské či hudební zážitky. 
 
Vybraná kina do 13. 4. 
 
Region| Střední Čechy 
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13.4.2017 

E15 

Tipy pro volný čas 
13.4.2017    E15    str. 16   Nakonec 

        EUROFILMFEST     

FILMOVÝ FESTIVAL 
 
V Brně začínají Dny evropského filmu 
 
V pátek večer začíná v kině Scala brněnská část Dnů evropského filmu, která potrvá do 17. dubna. Ozvěny 
přehlídky se pak uskuteční v Boskovicích, Jablonci nad Nisou, Hodoníně, Semilech, Hradci Králové a Havířově. 
Celkem budou diváci mít možnost zhlédnout pět desítek titulů současné evropské kinematografie. 
 
KONCERT 
Foto popis| 
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Pražský deník 

Za filmem 
13.4.2017    Pražský deník    str. 7   Servis 

        EUROFILMFEST     

Dny evropského filmu 
 
Podívejte se skrze nejzajímavější snímky současné evropské kinematografie do různých koutů našeho kontinentu. 
Projekce v kině Lucerna, Světozor, Royal a v Kině Pilotů budou obohaceny o kulinářské či hudební zážitky. 
 
Vybraná kina do 13. 4. 
 
Region| Střední Čechy 
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15.4.2017 

Brněnský deník 

Scala promítá evropské filmy 
15.4.2017    Brněnský deník    str. 9   Kultura 

        EUROFILMFEST     

Festival Dny evropského filmu hostí až do Velikonočního pondělí brněnské kino Scala. Dnešní program zahájí v 
18.00 Můj život cukety, dojemný animovaný příběh o malém chlapci. 
 
Foto popis| 
Region| Jižní Morava 
Publikováno| Brněnský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Vyškovský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Břeclavský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Blanenský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Hodonínský deník; Kultura; 09 
Publikováno| Znojemský deník; Kultura; 09 
ID| af7925b8-7827-4149-bc94-364ae74c35ee 
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20.4.2017 

Krkonošský deník 

Kam do kina 
20.4.2017    Krkonošský deník    str. 2   Krkonoše, Český ráj a okolí 

        EUROFILMFEST     

 
Čtvrtek 20. dubna 
 
19.30 Dny evropského filmu: Pět světů 
 
Pátek 21. dubna 
 
17.00 Špunti na vodě 19.30 Dny evropského filmu: Dlouhý příběh ve zkratce 
 
KINO SFÉRA, Turnov Čtvrtek 20. dubna 
 
19.30 Ztracené město 
 
Pátek 21. dubna 
 
19.30 Ztracené město 
 
KINO 70, Jilemnice Pátek 21. dubna 
 
17.30 Špunti na vodě 
 
Pátek 21. dubna 
 
9.30, 17.30 a 20.00 20.00 Pohádky pro Emu 
 
KINO JITŘENKA, Semily KIS, Lomnice nad Pop. 
 
Region| Východní Čechy 
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21.4.2017 

nasejablonecko.cz 

Program kin v Jablonci nad Nisou od 20. dubna do 3. května 
21.4.2017    nasejablonecko.cz    str. 0   Kina 

    Archiv jabloneckých kin    EUROFILMFEST     

Ozvěny Dnů evropského filmu v kině Junior 
 
Výběr z nejzajímavějších snímků současné evropské kinematografie. Sleva  pro členy FK a pro studenty (po 
předložení průkazu) vstup zdarma!Safari ? 20.4. / 18.00Po lásce ? 20.4. / 20.00Když otevřu oči ? 21.4. / 17.30Pět 
světů ? 22.4. / 18.15Moře z Sines ? 23.4. / 18.15 
  
 
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jabloneck...20-dubna-do-3-kvetna/?aktualitaId=47868 
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Rodina DNES 

Novinky pro rodiny 
21.4.2017    Rodina DNES    str. 11   Aktuality 

        EUROFILMFEST     

 
RODIČE VE FILMU 
 
Tipy na snímky, které byste si neměli nechat ujít, máte-li potomstvo 
 
* Půjdete-li s dětmi do kina na Mimi šéf, který měl včera premiéru, napadne vás: vážně to jde s trhem rodičovské 
lásky z kopce?! 
* Cenami ověnčená Zkouška dospělosti je pochopitelně úplně jiné kafe než animák. Rumunsko-francouzsko-
belgické drama je doopravdy o podstatě rodičovství. 
* V některých regionech ještě stihnete dozvuky 24. ročníku Dnů evropského filmu. Třeba v Hradci Králové dnes 
hrají film V sedmnácti – o školní šikaně, o magickém čase dospívání. 
 
Foto autor| foto: SHUTTERSTOCK, PROFIMEDIA. CZ, ALBATROS MEDIA 
 
O autorovi| Připravila: ALENA BARTOŠOVÁ 
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