Poslední informace:
Ubytování je zajištěno v hotelu Saloon. Doporučujeme nejdříve se ubytovat.
U hotelu je stanice MHD, ale body programu jsou v dosahu pěšky.
V pátek je do 17 hod. otevřena radnice, kde je možné v druhém patře si prohlédnout výstavu.
V pátek od 10 hod promítání pro školní mládež.
Od 17 hod. začíná „ letmým startem promítání soutěžních filmů“ a v 19 hod. je beseda s Lucií a Michalem
Jonovými –„ Cesta na kole kolem světa“.
Elektronicky přihlášení účastníci jsou v pokladně Velkého kina v seznamu, stačí se představit a obdržíte
vstupenku.
V sobotu od 10 hod. do 13 hod. je otevřena radnice k prohlídce výstavy. Od 9 hod. je přednáška Mgr. Chmely a
v 10 - 12 hod. seminář fotografování a filmování.
Ve 13 hod. je ve Velkém kině prezentace a převzetí cen autorů filmů a foto. Autoři, kteří se dostaví k
prezentaci, dostanou cenu + poukaz na CeWe knihu s dějem festivalu, kterou obdrží poštou do konce dubna.
Ve 14 hod. začne hlavní program – dvě písně „Cestující hudby“ úvodní slova a promítání filmů. Přestávka
s občerstvením a dokončení promítání festivalových filmů. Závěrem beseda s Ing. Jaroňkem s promítáním
zážitků z Afriky. V 18.15 hod. končí odpolední program.
Večer v 19 hod. autoři a VIP mají v Zelenáčově Šopě „Vandrbál“– hodnocení festivalu do 22 hod..
V neděli v 7.30 hod. je odjezd autobusu od hotelu Saloon na výpravu po Valašsku - Jasenná , Velké Karlovice a
Soláň. Návrat se předpokládá v 16.30 hod.

Program:
Pátek 19.2.2016 dopoledne 10 – 12 hod. ( soutěžní filmy)
Název fideoproduktu

délka v min.

2.Ferrata „Zadrátovaná stezka“
7
11. Vinetou Chorvatsko Plitvičky 4
18. Z Nivnice do“Zátoky slepic“
5
19. Na kolech k Jakubovi

5

20.Mgr.Vratislav Chvátal

5

Pátek 19.2. odpoledne 17 - 18. ( soutěžní filmy)
7. Domažlice
16
8. Šumava
20
10. 5000 mil po národ.parcích USA 3
3.Lužické hory a Karpaty
14

Pátek 19.2 večer 19 – 20 hod. ( doprovodný program)
Lucie a Michal Jónovi „Cesta na kole kolem světa“

Sobota 14 -18 ( soutěžní filmy )
6. Čertovy proudy a Lipno
4. Belianské Tatry

15
8

9. Luhačovice

17

12.Výstup na Jahnací štít
13. Lechtanské Alpy
15. Súlov
17. Žacléř
2. Ferrata SRN
11. Vinetouova země Chorvatsko
16 Poslední puchýř Znojmo
1.Obnovení Bezručovy chaty

9
17
7
18
7
4
13
12

JARONĚK Afrika ( doprovodný program ) 16.50 - 18.15

Neděle 21.2.: Výprava po Valašsku
V 7.30 hod. odjezd autobusu od hotelu Saloon

