
Československá obec  legionářská
Sdružení válečných veteránů ČR

při příležitosti Dne veteránů si Vás dovolují pozvat na

Festival vojenských filmů
Český Krumlov 2008

11. – 16. 11. 2008

Filmy
nové i historické

celovečerní i dokumentární
amatérské i profesionální

známé i zapomenuté

Výstavy 
Koncert 
Divadlo
Besedy
Anketa
Soutěž

Festival se koná pod záštitou 
ministryně obrany Vlasty Parkanové
a za podpory města Český Krumlov

Divácká anketa
1. Označte v seznamu film ů které filmy jste vid ěl/a,  
ohodno ťte známkou 1-5 jako ve škole (1 nejlepší)
2. Jakou jinou akci jste ješt ě navštívil/a, ozna čte v 
programu
3. Co si myslíte o festivalu, d ělat ho i v budoucnosti?

(zakroužkujte)

určitě ano – spíše ano – spíše ne – ur čitě ne – nevím

5.  Jaký  film se Vám líbil nejvíce – napište jen je den

6.Napište Váš názor co se Vám nejvíce líbilo a co ne , co si 
myslíte, že by se dalo vylepšit, m ělo zařadit do programu

Pokud se chcete ú častnit sout ěže o ceny, nebo být 
informován o p říštím festivalu nechte nám  kontakt.

Jméno:

Tel:

E-mail:

(Anketní lístek odevzdejte při Vaší poslední návštěvě festivalu.) 
Děkujeme.

Kontakt: info@filmfestival, tel.: 606 422 628, fax: 380 704 619

Partne ři festivalu

Ministerstvo obrany                       město Český Krumlov

Městské divadlo                           Českokrumlovský
Český Krumlov, o.p.s                  rozvojový fond, spol. s r.o

Vojenské lesy a statky, n.p.         Úřad újezdního újezdu Boletice

Festival dále podpo řili: 
Unitedfilm, Ondřej Krejcar; Erika Kurz Film, Petr Březina; Festival 
Jeden svět, Igor Blaževič; JAMU Brno, Rodrigo Morales; Produkce 
Radim Procházka; Krajské vojenské velitelství České Budějovice; 
Středisko obsluh výcvikových zařízení v Polné na Šumavě, Klub 
vojenských důchodců Český Krumlov; KVH 26.pd. Miroslav 
Seifert; Klub vojenske historie 276th SQDN, Filip Procházka; Petr 

Zikmund a další.   Všem partnerům a divákům děkujeme!

www.filmfestival.cz



Festival vojenských film ů
nabízí novou akci, která bude zaměřena na filmovou tvorbu s 
vojenskou a bezpečnostní tématikou. 

V rámci festivalu budou uvedené některé známé a úspěšné, ale taktéž
již "zapomenuté" celovečerní filmy s válečnou a vojenskou 
tématikou. Nosnou a nedílnou součástí festivalu bude i uvádění
dokumentárních profesionálních a amatérských krátkých i delších 
filmů,  prezentujících historické události, vojenské tradice, ale i 
současnou činnosti našich vojenských jednotek, a to jak doma, 
tak zejména jejich působení v zahraničí. Zároveň s prezentací činností
vojenských jednotek bude představena i činnost a filmová tvorba těch, 
kteří se vojenskou historií zabývají, ať už profesionálně či amatérsky, 
udržují a šíří vojenské tradice našich jednotek či seznamují veřejnost 
s osudy významných vojenských osobností.

Mimo toto základní téma nabídne festival prostor pro seznámení
veřejnosti s realitou některých konfliktů ve světě (zejména těch, ve 
kterých naši vojáci působí), naznačí důvody jejich vzniku a jejich 
dopady, otevře prostor pro diskuzi a výměnu názorů. Cílem filmového 
festivalu je oslovit širší spektrum diváků, jednak bývalé i stávající
vojáky, účastníky vojenských operací v zahraničí, jejich blízké
zahraniční kolegy, ale také širokou veřejnost, a zejména školní mládež.

Festival bude symbolicky zahájen právě v den, kdy vzpomínáme 
na vojáky padlé ve všech válkách, tedy 11.11. na Den veteránů.

Nejslavnostnějším momentem festivalu bude nepochybně již tradiční
společenský večer Ples veteránů, který se koná na Jízdárně Státního 
hradu a zámku Český Krumlov .

Tento první "nultý" ročník FVF bude zaměřen nesoutěžně, bez 
speciální odborné poroty, pro symbolické hodnocení filmů se využije 
anketa pro veřejnost a informace o návštěvnosti.

Program festivalu a informace o nabízených filmech najdete 

na www.filmfestival.cz

Všechna  filmová představení v kině J+K i v Mincovně jsou 
ZDARMA.

Předprodej vstupenek na koncert a divadelní představení:
Infocentrum a Městské divadlo v Českém Krumlově

Program festivalu
11.11.2008 (Út)
11:11 Pietní akt při příležitosti Mezinárodního dne veteránů
(Památník padlých, Městský park Český Krumlov)
11:30 Vernisáž výstavy : Váleční zpravodajové 2.sv.v.,  
fotopřístroje a další zajímavosti
(Museum Fotoatelér Seidel, ulice Linecká 272, Český Krumlov)
13:30 Tobruk - nový český válečný velkofilm – uvede režisér 
Václav Marhoul, (kino J+K Český Krumlov, Špičák) 
12.11.2008 (St)
16:00 Sokolovo - historický český válečný velkofilm 
(kino J+K Český Krumlov, Špičák) 
13.11.2008 (Čt)
15:00 Vernisáž výstav : Bojovníci proti totalitě pohledem dětí a  
122 dní v Afghánistánu
15:20 Ukázky z dokumentárních filmů festivalu
16:00 Země nikoho
(Mincovna Státního hradu a zámku v Českém Krumlově)
19:30 TAXMENI, military country (Městské divadlo Český 
Krumlov)
14.11.2008 (Pá)
9:00 - 12:30 Promítání dokumentárních film ů pro školy a 
veřejnost s besedou
14:00 - 18:00 Promítání dokumentárních film ů pro ve řejnost 
s besedou (Mincovna Státního hradu a zámku v Českém 
Krumlově)
19:30 Divadlo Příbram - Jak jsem vyhrál válku
(Městské divadlo Český Krumlov)
15.11.2008 (So)
09:00 - 11:00 Promítání pro veřejnost  "Tobruk 3x jinak "
15:00 - 17:00 Promítání a beseda pro dospělé - Bílá místa
(Mincovna Státního hradu a zámku v Českém Krumlově)
19:30 - 02:00 Ples veterán ů
(Jízdárna Státního hradu a zámku v Českém Krumlově)
16.11.2008 (Ne) 
10:00 Tobruk
13:00 Tankový prapor
(kino J+K Český Krumlov, Špičák)
15:00 Promítání na p řání
(Mincovna Státního hradu a zámku v Českém Krumlově)

Filmy festivalu
Celovečerní filmy:
Tobruk , válečná drama, nový český film Václava Marhoula
Sokolovo , historické válečné drama, režie Otakar Vávra
Země nikoho , válečná tragikomedie z Bosny a Hercegoviny 
Tankový prapor , komedie z vojenského prostředí režie Vít 
Olmer
Dokumentární filmy:
Novodobé mise:
601. skupina speciálních sil
4. brigáda rychlého nasazení
Vybrané filmy z českého dokumentárního cyklu "Česká mise":
Kosovo , Irák , Libérie, Kongo, Gruzie
Afghánistán 2008: Kábul , A-News, 26´(4. Kontingent AČR, Polní
nemocnice a chemická jednotka) 
Afghánistán 2008: Lógar, dokumentární film o působení
kontingentu AČR v Provinčním rekonstrukčním týmu v 
Afghánistánu v Lógar, A-News, 26´
Irák, Basra: Sedmá polní , dokumentární film o působení 7. polní
nemocnice v Iráku, Rodrigo Morales, JAMU Brno, 7´
Plitvická jezera , dokumentární film o působení našich jednotek 
při ochraně památky UNESCO, UNTV,  (1994).
Modré barety , dokumentární film ČAF o výcviku prvních 
jednotek na výcvikové základně v Českém Krumlově (1991)
Historické události:
Osud na nebi Josefa Janeby , dokumentární film podle deníku 
čs. stíhače Josefa Janeby od Ondřeje Krejcara (2006)
Krysy poušt ě, dokumentární film, který mapuje jednu slavnou 
část našich vojenských dějin, působení čs. Jednotek v Tobruku
(2004)
Vlastenci zapadlí u Tobrúku , dokumentární film z roku 2003 od 
Radima Procházky. Film je založen na autentických výpovědích 
pamětníků a využívá dosud nezveřejněných archivních záběrů. 
Victorytour 2007 a další, historické záběry americké armády z 
Jižních Čech a filmové historizující dokumenty bojů a situací.
Amatérská filmová tvorba KVH 26. pěší divize. 
Pravda utopená v blát ě, událostí a svědectví o Dukle
Vojenské p řehlídky od r. 1914
Z výcviku d ělost řelců, ukázka z dokumentárního filmu "Rok u 
dělostřelců", kterého záběry mimo jiné ukazují i nedaleký 
Vojenský výcvikový prostor Boletice, Klabouch, 1976
Výběr z film ů projektu Bojovníci proti totalit ě pohledem d ětí


