37. Letní filmová škola Uherské Hradiště
Závěrečná tisková zpráva
1. srpna 2011, Uherské Hradiště
Letní filmová škola se konala v Uherském Hradišti v tradičním termínu na konci července.
Hlavním pořadatelem byla Asociace českých filmových klubů, jejíž předsedkyní a statutární
zástupkyní je Radana Korená, uměleckým ředitelem Pavel Bednařík, výkonným ředitelem
Michal Surma, programovým ředitelem Jan Jílek a hlavní dramaturgyní Iva Hejlíčková.
Děkujeme všem partnerům Letní filmové školy!
Pořadatel LFŠ
Hlavní pořadatel
Asociace českých filmových klubů, o.s.
Spolupořadatel
AČFK servis, s.r.o.
Partneři LFŠ
Hlavní podporovatel
SYNOT TIP, a.s.
Hlavní partneři
Jihomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE, Město Uherské Hradiště
Partner
Lesy České republiky, s.p.
Finanční podpora
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo
obrany ČR, MEDIA program Evropské unie, Visegrad Fund, Zlínský kraj, Polski Instytut Sztuki
Filmowej, Polský institut v Praze, VZP ČR, U.S. Embassy, Rumunský kulturní institut v Praze,
Nadace Děti-kultura-sport

Záštity
Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, Ministr kultury Jiří Besser, Ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg, Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, Ministr obrany Alexandr
Vondra, Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš, Ředitel Slovenského filmového
ústavu Peter Dubecký, Starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský
Spolupráce
Národní filmový archív, Slovenský filmový ústav, Asociace slovenských filmových klubů, Magyar
Filmunió, Centrul National al Cinematografiei, National Film Archive Romania, Finnish Film
Foundation, Filmarchiv Wien, Francouzský institut, Francouzské velvyslanectví,DAT, SUZUKI,
Tkom CZ s.r.o., Luka Praha o.s., Capsa.cz, Hotel a restaurace Koníček, Hotel a restaurace U
hejtmana Šarovce, Hotel Synot Staré Město, Gambrinus, mmcité, Městská kina Uherské
Hradiště, Klub kultury Uherské Hradiště, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, Agentura NP, Dekor, Čistý festival, České filmové centrum, Ticketportal, Region
Slovácko, Městské informační centrum Uherské Hradiště
Hlavní mediální partneři
Česká televize, MF Dnes, iDnes.cz, Respekt, Český rozhlas Radiožurnál
Mediální partneři
Rail Reklam, Student Agency, Rádio Wave, Metropolis, Cinepur, Kulturní čtrnáctideník A2, 25fps
Hlavní mediální partner doprovodného programu
Fullmoon
Mediální partner doprovodného programu
Rádio Beat

Konečná statistika
Počet akreditovaných (od tří dnů výše): 3859
Z toho hostů: 568
Z toho novinářů: 120
Z toho štáb: 289
Počet jednodenních vstupenek: 2 059
Celkový počet akreditací: 5 918
Počet uvedených celovečerních filmů: 206
Počet uvedených středometrážních filmů: 37

Počet uvedených krátkých filmů: 92
Celkový počet filmů: 335
Počet dalších komponovaných programů (Mini_FAMU, AV obraz): 40
Počet koncertů: 27
Počet divadelních představení: 12
Počet výstav: 17
Počet přednášek, masterclass a kinolektorátů: 34

Řekli o 37. Letní filmové škole:
„Letošní rok byl v mnohém zcela výjimečný a přelomový a zároveň jednoznačně potvrdil, že
profilace této akce jako vzdělávacího filmového festivalu byla správným rozhodnutím vedení
AČFK. Rekordnímu počtu návštěvníků (od r.2007) bylo umožněno zhlédnout stovky filmových
projekcí za osobní účasti mimořádných světových režisérů (např. Kaurismäki, Kusturica,
Weerasethakul) a mnoha dalších.
Organizace a zabezpečení takto rozsáhlé kulturní akce se neobejde bez široké účasti partnerů a
dalších spolupracujících institucí, kterým touto cestou velmi děkuji za podporu, zvláště pak
našemu hlavnímu podporovateli společnosti SYNOT TIP a.s. a hlavním partnerům
Jihomoravské plynárenské a.s., členu skupiny RWE a městu Uherské Hradiště.
Velké poděkování však patří také všem návštěvníkům Letní filmové školy, bez nichž by celá
akce postrádala jakýkoliv smysl. Po dobu akce totiž právě oni vytváří ve městě zcela
neopakovatelnou atmosféru emocionálního sdílení a velké energie, jež je výsledkem společných
prožitků při sledování a sdílení filmových projekcí.“
Radana Korená, předsedkyně Rady AČFK
„37. ročník LFŠ opět dokázal, že je možné v České republice připravit atraktivní a přitom
odvážně strukturovaný program, který umožňuje divákům niternější, intimnější vhled do dějin
kinematografie i její zdánlivě nepřehledné současnosti. Filmovka se během posledních let
vyprofilovala ve filmovou i kulturní událost, která nabízí pestrý, důsledně promyšlený a
sestavený program pro laického, začínajícího diváka, ale i pro náročné publikum a filmové
profesionály. Důkazem jsou reakce řady hostů, ale také například program konference o
Restaurování a kurátorství archivních filmů. LFŠ stojí na hranici svých kapacitních možností co
se týká promítacích míst, což dokazuje, že její programové směřování je správné.“
Pavel Bednařík, umělecký ředitel LFŠ

„Osobně nemám moc rád filmové festivaly, ale myslím že v dnešní době mají zásadní smysl.
Letní filmová škola má dobrou atmosféru – to se pozná hned, když přijedete a když člověk vidí,
kolik je tu mladých lidí. Také si myslím, že filmy v programu jsou dobře vybrané.“
Emir Kusturica,, režisér
„Děkuji LFŠ za skvělé dny, které jsem mohl na festivalu prožít. Publikum na diskuzích bylo
nebývale znalé a bylo mi ctí odpovídat na všechny inteligentní dotazy. Děkuji vám za Vaší
vstřícnost, pořádně si odpočiňte a hezké tropické sny.“
Apichatpong Weerasethakul, režisér
„Z Uherského Hradiště nejsem schopen odjet. Zajistěte mi prosím ubytování na celý rok, chci
být hostem LFŠ 2012.“
Aki Kaurismäki, režisér
Předešlé tiskové zprávy a fotografie z průběhu 37. Letní filmové školy naleznete v tiskové
kvalitě na www.lfs.cz v sekci Média / Press.
38. ročník největšího nesoutěžního filmového festivalu v České republice se bude konat od
20. do 29. července 2012.

Kontakty
Kancelář AČFK
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel: +420 572 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz
Eva Blažková, PR a média, tisková mluvčí
eva.blazkova@acfk.cz
+420 724 339 599
Pavel Bednařík, umělecký ředitel LFŠ
pavel.bednarik@acfk.cz
+420 724 338 539
Michal Surma, výkonný ředitel LFŠ
michal.surma@acfk.cz
+420 724 337 975
www.lfs.cz
www.acfk.cz

