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Milí hosté a návštěvníci všech akcí ZFF, vážení novináři!
S radostí mohu konstatovat, že se 53. ročník vydařil. Nestálé počasí nemělo vliv na průběh soutěžní
přehlídky, ani na drtivou většinu filmového programu. Vaše příznivé reakce na naši programovou
nabídku nám napověděly, že dramaturgie letošního ZFF byla úspěšná. Gratuluji nejen vítězům
mezinárodních soutěží, ale všem filmařům, kteří u publika se svými filmy na zlínském festivalu uspěli. Je
nám líto, že deštivé chladné počasí neumožnilo, aby všechny akce doprovodného programu proběhly
dle plánu a v plné své kráse. Ovšem v budoucnu jistě dokážeme ovlivnit i tento faktor.
Děkuji porotcům, že přijali svůj mandát a ve Zlíně se svých úkolů zhostili odpovědně a čestně.
Dovolte, abych vyjádřila vděk spolupořadatelům, partnerům a podporovatelům ZFF! Jen díky jejich
pomoci je náš festival světově významným.
Velmi si vážíme rovněž práce novinářů a médií. Úspěch tak obří akce, jako je ZFF, je na vstřícnosti a
velkorysosti médií do značné míry závislý. Je dobrou zprávou, že ve světě českých sdělovacích
prostředků mají pojmy jako kultura a děti doširoka otevřené dveře.
Smekám též před organizačním štábem ZFF. Atmosféra jeho souhry je potvrzením, že dobrá vůle a
pracovitost jsou základními podmínkami úspěchu. Všem děkuji!
Markéta Pášmová
programová ředitelka festivalu

Rád bych touto cestou za ENAPO poděkoval všem filmovým nadšencům a organizačnímu týmu za
spolupráci i empatický přístup. Úsměvy na dětských tvářích, spokojenost filmových nadšenců a pestrý
výběr filmů převážily nad chmury z letošního nepříznivého počasí. Společně s diváky jsme si užili
neopakovatelnou atmosféru na mnoha jedinečných akcích, ať už filmových, společenských či
doprovodných. Jsme nesmírně potěšeni, že jsme mohli být součástí tohoto prestižního festivalu a těšíme
se na příští, 54. ročník.
Jan Svoboda
marketingový ředitel společnosti ENAPO

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM FESTIVALU

FILMFEST, s.r.o., pořadatel 53. ZLÍN FILM FESTIVALU, děkuje za podporu a pomoc všem
spolupořadatelům, podporovatelům a partnerům:
Spolupořadatelem festivalu bylo Statutární město Zlín, generálním partnerem ENAPO OBCHODNÍ a.s.,
hlavními partnery ŠKODA AUTO a.s., DHL Express (Czech Rep.) s.r.o., IMPROMAT INT., spol. s r.o.,
Lesy České republiky, s. p., Zlínský kraj, hlavními mediálními partnery Česká televize, Český rozhlas,
DNES, Idnes.cz. Zvláštní poděkování patří Českému výboru UNICEF a Velvyslanectví Dánského
království v Praze. Festival se konal za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu ČR pro
podporu a rozvoj české kinematografie, programu EU MEDIA a za podpory Obchodního a zábavního
centra Zlaté jablko, multikina Golden Apple Cinema, Českých drah a.s., Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
Pegas Nonwovens a TP Vision Czech Republic s.r.o.
Pořadatel také děkuje všem, kteří letošnímu festivalu udělili oficiální záštitu:
53. ZLÍN FILM FESTIVAL 2013 se konal pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana,
předsedy vlády Petra Nečase, ministryně kultury Aleny Hanákové, J. E. velvyslance Dánského království
v Praze Anderse Christiana Hoppeho, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, primátora
statutárního města Zlín Miroslava Adámka a Českého výboru UNICEF.

53. ZLÍN FILM FESTIVAL V ČÍSLECH
53. ZLÍN FILM FESTIVAL nabídl 354 projekcí, na kterých bylo promítnuto celkem 299 hraných,
animovaných i kombinovaných snímků z 53 zemí světa, včetně 6 světových a 25 mezinárodních
premiér. Celkem 160 filmů bylo v České republice uvedeno vůbec poprvé.
Hlavní festivalový program i doprovodné akce provázel velký zájem návštěvníků všech generací.
Celková návštěvnost dosáhla úctyhodného počtu 95.000 lidí, z toho návštěvnost projekcí (včetně
Kinematovlaku a projekcí v partnerských městech) činila 65.000. Atraktivní doprovodný program si letos
nenechalo ujít 30.000 návštěvníků.
Na 53. ZLÍN FILM FESTIVAL se akreditovalo 1.820 hostů z celého světa.

OSOBNOSTI NA 53. ZLÍN FILM FESTIVALU
Dominantní nesoutěžní sekci Dny dánské kinematografie osobní účastí ozdobili herci Cyron Melville
(Navždy ty a já, Kletba věštkyně, Bojovnice, Láska a zuřivost, Drsný holky) a Pelle Hvenegaard (Pelle
Dobyvatel), předseda poroty producent Per Holst, porotce, scenárista a režisér Christian Dyekjaer,
porotce a režisér Jannik Hastrup, mladá herečka Frederikke Dahl Hansen (Navždy ty a já) či Jacob S.
Breuning z Dánského filmového institutu – DFI Children & Youth. Delegace tvůrců Lotte Svendsen,
Mette Agnethe Horn, Samuel Seifert-Heller doprovodila do Zlína třetí pokračování úspěšného filmu Max
Trapný.
Své filmy ve Zlíně osobně uvedli také další zahraniční tvůrci, například švýcarský herec Max Hubacher
(Otloukánek), belgický režisér Vincent Bal a holandská herečka Jessica Zeylmaker (Nono, Zigzag Kid),
švédský scenárista a režisér Stephan Apelgren (Eskil a Trinidad) a mnoho dalších.
Značnou pozornost vzbudili také populární herci a herečky z České republiky, mezi nimi například
Jiřina Bohdalová, Sandra Nováková, Marek Eben, Jiří Mádl nebo Jiří Dvořák. Festival přivítal režiséry
Pavla Jandourka a Jiřího Stracha, spisovatele Arnošta Goldflama, všestranného filmaře Miloslava
Šmídmajera a autorskou dvojici podepsanou pod legendárním Čtyřlístkem – manžele Němečkovi.
V porotě zasedly také herečky Barbora Poláková a Danica Jurčová.

