37. Letní filmová škola Uherské Hradiště | Tisková konference
21. července 2011, Hotel U Hejtmana Šarovce, Uherské Hradiště
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, Luka Praha o.s.,
Capsa.cz, DAT, Hotel a restaurace Koníček, Hotel a restaurace U hejtmana Šarovce, Hotel
Synot Staré Město, Gambrinus, DAT, mmcité, Městská kina Uherské Hradiště, Klub kultury

Uherské Hradiště, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, UMPRUM Uherské
Hradiště, Agentura NP, Dekor, Čistý festival, České filmové centrum, Ticketportal, Region
Slovácko, Městské informační centrum Uherské Hradiště
Partner techniky
Tkom CZ s.r.o.
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
„Jsem rád, že i letos můžeme podpořit tento jedinečný projekt, který má v porovnání s podobnými
akcemi v neposlední řadě vzdělávací podtext. Pro mnohé účastníky je opravdu „školou“, kde mohou
filmy nejen vidět, ale zároveň získat informace, které by jinde získávali velmi složitě, případně by je
nezískali vůbec. A v tom především spatřujeme hodnotu LFŠ. Letní filmová škola má na Slovácku
obrovskou tradici, každoročně se kvůli ní do Uherského Hradiště sjíždějí tisíce především mladých
filmových fanoušků, ale také odborníků z oblasti světové kinematografie. Společnost SYNOT TIP, a.s.,
je hlavním podporovatelem festivalu již třetím rokem. Věřím, že i letošní ročník LFŠ pestrou nabídkou
filmů a bohatým doprovodným programem splní veškerá očekávání diváků i organizátorů,“ uvedl Petr
Mikoška, výkonný ředitel SYNOT TIP, a.s.

Program 37. Letní filmové školy
37. ročník Letní filmové školy navazuje na dlouhodobou tendenci profilovat největší nesoutěžní
festival v České republice jako významnou kulturní akci, ale také jako událost která znamená
vyvrcholení činnosti Asociace českých filmových klubů. Filmový program nabídne desítky
celovečerních, středometrážních i krátkometrážních snímků, které mapují historii i současné
tendence domácí i světové kinematografie. Pestrý odborný program představuje unikátní
příležitost seznámit se s historickým i dobovým kontextem představovaných filmových děl, ale
také možnost setkání s předními českými i světovými filmovými tvůrci. Bohatý doprovodný
program pomáhá dotvářet profil LFŠ jako významné kulturní události obohacující mapu
filmových festivalů, ale také regionálních kulturních události v městě Uherské Hradiště, ale také
ve Zlínském kraji.

Pozvání na Letní filmovou školu přijala řada zahraničních i domácích osobností, které doplňují
zástupci odborné veřejnosti, institucí a médií. „Program Letní filmové školy si i 37. let od svého
vzniku a zejména od roku 2008 udržuje široké spektrum diváků bez ohledu na jeho náročnost.
To je důkazem, že i při dodržení odborných kritérií neztrácejí diváci všech věkových skupin a
zájmů potřebu věnovat se filmu intenzivně, do hloubky, důsledně. Doufáme, že i letos se
například díky přednáškám profesora Dudley Andrewa, masterclass Kaurismäkiho, Kusturici,
Ujici či Weerasethakula nebo diskusí k filmovému ztvárnění terorismu budou moci diváci
dozvědět víc o fenoménu pohyblivých obrazů a jejich otisku v našich životech,“ říká umělecký
ředitel LFŠ Pavel Bednařík.
Kino Hvězda otevřeno po roční rekonstrukci
Hlavní viditelnou změnou letošního ročníku LFŠ je nově zrekonstruované kino Hvězda, které si
po roční rekonstrukci svou „premiéru“ odbylo před pár dny (slavnostní otevření proběhlo 8. 7.).
Proměnou prošel interiér foyer, kavárna, kopule nad kinem, ale i samotný sál kina. Kino slibuje
větší divácký komfort (více míst v kavárně, výtah pro imobilní spoluobčany), ale i útulnější a
komfortnější prostředí v sále. Kino Hvězda nadále i po rekonstrukci zůstává „srdcem“ Filmovky
a jejím hlavním sídlem (akreditace, pokladny, informační systém).
Zahájení LFŠ: výstava Afghánské momentky za účasti ministra obrany Alexandra Vondry
První den Letní filmové školy navštíví Uherské Hradiště ministr obrany Alexandr Vondra, který
poskytl Letní filmové škole záštitu, a zahájí venkovní výstavu fotografií vojína Radka Vengláře ze
služby v Afghanistánu - Afgánské momentky na Palackého náměstí v 19 hodin. Ve spolupráci
s ministerstvem obrany a Vojenským historickým ústavem budou na Letní filmové škole
realizovány témata 11. září a hrozba terorismu a Filmaři ve zbrani, pásma filmů výjimečných
tvůrců (František Vláčil, Vladimír Drha, Václav Hapl), kteří našli svůj tvůrčí azyl
v Československém armádním filmu.
Speciální projekce restaurované verze Markety Lazarové
Krátce po oficiálním prvním uvedení digitálně restaurované verze opusu režiséra Františka
Vláčila, středověkého podobenství na motivy Vladislava Vančury Marketa Lazarová
v Karlových Varech bude toto výjimečné dílo uvedeno i na LFŠ v Uherském Hradišti! „Nejlepší
český film všech dob“, kam byl zařazen předními českými kritiky, bude uveden v restaurované
digitální kopii Národního filmového archívu a jeho uvedení (středa 27. 7. v kině Hvězda) bude
předcházet konferenci věnované Kurátorství a restaurování filmů v digitální éře (28.-29. 7.).
Marketa Lazarová se tak po mnoha letech příprav dočkala kompletně nového kabátu, který
zdůraznil její kinematografické, obrazové kvality ve své době nedoceněného díla.
Zahraniční hudební hvězdy na LFŠ & doprovodný program

Součástí programu Letní filmové školy je i letos bohatý doprovodný program. Ten bude probíhat
paralelně na řadě míst Uherského Hradiště a oživí tak prostory slováckého města po dobu
deseti dnů. Samostatný prostor v programu má hudební LFŠ Music Stage, kde se po dobu
devíti večerů představí mimo jiné Priessnitz, Ahmed má hlad, Obří broskev, Už jsme doma,
Swordfishtrombones, Čoko Voko nebo americká performerka Lydia Lunch a živelná britská
rocková kapela Gallon Drunk. Vrcholem programu bude bezesporu koncert Emira Kusturici &
No Smoking Orchestra v neděli 24. července. Divadelní program bude soustředěn ve stanu
DNO/Potrvá, kde diváci mimo jiné mohou navštívit představení divadel DNO, Buchty a loutky
nebo LÁHOR/soundsystému.
Samostatnou hudební stage bude provozovat progresivní Radio Wave, mediální partner LFŠ,
v hudebním klubu Mír. Během devíti večerů zazní hudební DJ-ský mix redaktorů a DJ-ů Radia
Wave, ale samostatný prostor dostane také exhibice ve slam poetry (23. 7.) a rozhlasovědivadelní projekt Rádio Ivo (27. 7.)
Off program – restaurace Menton a výstavy
Kromě tradičních prostor bude připraven doprovodný program také v dalších prostorách
Uherského Hradiště – nově otevřená restaurace Menton přivítá kromě návštěvníků
maďarského instrumentálního kytaristu Szandora Mestera (23.-24. 7.) nebo spisovatele
z festivalu Měsíc autorského čtení.
Řada míst se také promění na výstavní prostory – celkem 15 výstav kurátorsky připravil autor
loňského vizuálu LFŠ, grafik a výtvarník František Petrák. K vidění budou výstavy samostatné,
např. Antonín Sládek: výběr z tvorby (1943-2009) ve Slovácké galerii, ale i ty, které doplňují
filmový program. Hlavní výstavou v kině Hvězda bude bilanční expozice ze života významného
polského režiséra, Krzysztof Kieślowski: Stopy a vzpomínky, z polského Muzea kinematografie
v Łódżi. Václav Kadrnka, filmový režisér, který před nedávnem uspěl na festivalu v Berlíně
s autentickým ohlédnutím za dobou dospívání v normalizačním Československu, představí film
80 dopisů, ale i audio-instalaci, která jej doplňuje (Reduta).
Dále se mohou návštěvníci těšit například na tvorbu afghánských vojáků, studentů UTB,
cestovatelů z rumunského Banátu nebo autorů cinematoscopů a dalších prapůvodních
filmových přístrojů. Výstavní prostory v Redutě, Slováckém divadle, ale i na korzu v Uherského
Hradišti, galerii Portál, Jiné kafe a dalších místech nabídnou netradiční setkání s výtvarným
uměním. Mezi největší rarity LFŠ patří tzv. „cinema shoes“, neboli filmové boty inspirované
jednotlivými kultovními filmy minulosti (kin o Hvězda), nebo Finger Paint, interaktivní noční
projekce na vybrané prostory v exteriérech města. Vedle renomovaných umělců se tak
představí i méně známí autoři a studenti výtvarných a grafických škol.

Ve středu 27. 7. se uskuteční ve stanu vedle Sportovní školy RWE Film Party, na které vystoupí
DJ Adam Nedvídek. Tento taneční večer je určen účastníkům LFŠ i veřejnosti.

Letní kina - LFŠ 2011
Promítání bude probíhat tradičně také v Letních kinech na Masarykově náměstí a ve
Smetanových sadech, vstup na projekce je zdarma. Program je sestaven jak ze současných
českých titulů, jako jsou Ženy v pokušení, Kuky se vrací, Muži v říji nebo Czech Made Man, tak
z klasických filmů světové kinematografie, mezi které patří např. filmy Harold a Maude nebo
Velká láska. Distribuční nabídku Asociace českých filmových klubů zastupují filmy Panika
v městečku, Vše pro dobro světa a Nošovic, Pan Nikdo a řada dalších.
Okresní přebor a zápas Česko-Srbsko
Emi Kusturica a jeho kapela The No Smoking Orchestra naváže mimo jiné na jednu z tradic
Letní filmové školy, a tou je fotbalové utkání domácích proti hostům. Kusturica tak odhalí další ze
svých posedlostí, kterou je (kromě politiky) fotbal. V srbském týmu si zahrají vybraní členové
kapely, za domácí, český tým bude bojovat mimo jiné herec Ivan Trojan. Fotbalové utkání
Česko-Srbsko se bude konat v neděli 24. července v 15:00 hodin na trávníku vedle kina Hvězda.
Vedle fotbalového utkání uvede LFŠ také jedinečný seriál Okresní přebor z fotbalového
prostředí s excelujícím trenérem Ondřejem Vetchým.

Výroční ceny na Letní filmové škole 2011
Asociace českých filmových klubů, která je hlavním pořadatelem Letní filmové školy, bude
v průběhu Letní filmové školy předávat Výroční ceny AČFK. Moderátorem večerů i Zpráv z LFŠ
bude herec a tiskový mluvčí Slováckého divadla, Josef Kubáník.
Sobota 23. 7. / 15:00 / Klub kultury
Zvláštní cena LFŠ k životnímu jubileu prof. Otakaru Vávrovi
Sobota 23. 7. / 18:30 / kino Hvězda
Výroční cena AČFK Emiru Kusturicovi pod patronací společnosti SYNOT
Výroční cena AČFK za významný přínos evropské kinematografii a emancipaci autorské
kinematografie zemí bývalé Jugoslávie, výjimečnou obrazotvornost a kolorit filmů, které ovlivnily
generace (nejen) českých diváků.
Úterý 26. 7. / 20:30 / kino Hvězda
Výroční cena AČFK Fero Feničovi pod patronací společnosti RWE

Výroční cena AČFK za ojedinělý tvůrčí vklad snímků, které nepodléhaly diktátu normalizační
estetiky a také za vytvoření výjimečného producentského a festivalového zázemí vytvořeného
pro filmaře po roce 1989.
28. 7. / 20:30 / kino Hvězda
Výroční cena AČFK p. Pavlu Ptákovi
Výroční cena AČFK za zásluhy o zásadní rozvoj klubového hnutí a dlouholetou práci pro
Asociaci českých filmových klubů.
Sobota 30. 7. / 19:30 / kino Hvězda
Výroční cena AČFK Akimu Kaurismäkimu
Výroční cena AČFK za celoživotní inspirativní přínos evropské autorské filmové tvorbě,
uhrančivou a melancholickou poctu finské duši, němým filmům a hrdinům, rock’n‘rollu a zašlým
časům.
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Otevírací doba pokladny a akreditací v kině Hvězda je: pátek 22. až neděle 24. července od 8 do
23 hodin, pondělí 25. až sobota 30. července od 8 do 22 hodin.
Parkování: parkoviště vedle kina Hvězda je nově placené, pokud byste chtěli využít neplacené
parkoviště, je možné o 200m dál naproti Zimnímu stadionu nebo na Studentském náměstí u VŠ
kolejí.
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Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
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+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

