Československá obec legionářská, Jednota Jihočeský kraj si Vás dovoluje informovat o akci:

Festival vojenských filmů 2012, 9. - 17.11.2012
5. ročník Festivalu vojenských filmů, Český Krumlov 2012
Festival vojenských filmů (FVF) každoročně se organizuje s cílem připomenout Mezinárodní den
válečných veteránů, poukazuje na význam našich jednotek působících v zahraničí a to jak v 1. a 2.
sv.v., ale taktéž v současnosti. Pokračuje v myšlence nabídnout novou, pravidelně se opakující akci,
která by byla zaměřena na filmovou tvorbu s vojenskou a bezpečnostní tématikou. V rámci festivalu
budou uvedené nové nejúspěšnější filmy s válečnou tématikou Speciální jednotka, Nickyho rodina a
Válečný kůň. V rámci klubového promítání bude možno shlédnout i několik zajímavých
dokumentárních filmů o současných problémech ve světě a z historie a působení našich vojáků v
zahraničí.

Program :
09.11.2012, Pá, 11:11 Den veteránů - pietní akt - památník v městském parku, Český Krumlov

Projekce v Kině J&K Český Krumlov
09.11.2012, Pá, 12:00 Speciální jednotka
Francie, 2011, 110 min, Režie: Stéphane Rybojad; Hudba: Xavier Berthelot
15.11.2012, Čt, 08:00, 10:00, 12:00 Nickyho rodina
Slovensko / Česko, 2011, 96 min, Režie: Matej Mináč; Hudba: Janusz Stokłosa
Od 9:30 do 10:30 beseda přímou účastnicí, příslušnicí „Nickyho rodiny“
17.11.2012, So, 14:00 Válečný kůň
USA, 2011, 141 min, Režie: Steven Spielberg; Hudba: John Williams

Promítání dokumentárních a vojenských filmů
(Eve Style, Latrán 13, Český Krumlov)
12.11.2012 (Po)
17:00 Manželka za 50 ovcí
Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52
19:00 Tři dary
Erika Hníková / Česká republika / 2011 / 26
13.11.2012 (Út),
17:00 Krev v mobilech
Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo / 2010 / 82
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí
19:00 Hlad
Marcus Vetter, Karin Steinberger / Německo / 2009 / 90
14.11.2012 (St)
17:00 Zemřít ukamenováním
Farid Haerinejad, Mohammad Reza Kazemi / Írán, Nizozemí / 2009 / 73
19:00 Promítání vojenských dokumentárních filmů na přání
15.11.2012 (Čt)
17:00 M*A*S*H* fanklub

16.11.2012 (Pá)
19:00 Koncert s bohoslužbou, kostel svatého Mikuláše Boletice
17.11.2012 (So), 19:20 Slavnostní společenský večer, Jízdárna SHZ
10. Ples veteránů, ples modrých baretů

Historie Dne veteránů
Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 hodin podepsal maršál Foché v železničním vagónu v Compiégne na řece Marně
příměří s poraženým Německem císaře Viléma. Tímto příměřím bylo v konečném důsledku rozhodnuto o
ukončení 1. světové války – největší a nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo, na
paměť obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem veteránů“.
Jako vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy papírový květ máku.
V novodobé České republice je datum 11. 11. jako Den veteránů připomínající oběti válečných konfliktů poprvé
vzpomenuto v roce 2001. Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence,
kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 – 1918 a 1939 – 1945, nezištně a bez váhání
nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity.
Vznik Československé republiky v roce 1918 byl podmíněn nejen politickými jednáními, ale byl také výsledkem
bitev legionářů československé dobrovolnické armády u Arrasu v květnu 1915, téměř už legendární bitvy u
Zborova, která se odehrála o dva roky později, těžkých bojů u francouzské Terrony a Vouziers a dalšími boji
československých legionářů na italské frontě. Celá téměř stotisícová armáda čs. legionářů přispěla k ukončení
první světové války a tato elita národa pak zákonitě vytvořila základ armády první Československé republiky.
Mnozí z nich o dvacet let později nedobrovolně opouštěli svou rodnou zemi, aby za jejími hranicemi v Polsku,
Francii, na Blízkém východě, ve Velké Británii, na území bývalého Sovětského svazu, v severní Africe, ale i v
jiných částech světa bojovali proti armádám nacistického Německa, fašistické Itálie a jejich spojenců. Více než 10
000 vojáků položilo své životy za svobodné Československo.
V tento den si připomínáme oběti válek bez rozdílu národností, náboženství a pohlaví – a proto vzpomínáme
rovněž na 144 000 vojáků Rudé armády, 55 000 příslušníků rumunské armády a 350 vojáků americké
osvobozující armády. Skláníme se i před obětmi francouzských, italských, jugoslávských, bulharských vojáků, ale
i z dalších zemí, kteří se podíleli na osvobození naší vlasti.
Vlčí mák - symbol vzpomínky
Květ vlčího máku je v dnešní době neodmyslitelným symbolem oslav Dne válečných veteránů.
Prvopočátky tohoto symbolu najdeme v básni „In Flanders Fields“ od kanadského vojenského lékaře
podplukovníka Johna McCrae, který ji složil v květnu 1915, když se v belgických Iprách účastnil jedné z bitev.
Ačkoliv byl vojenským chirurgem, na útrapy a bolest raněných vojáků si nemohl zvyknout. Svoji bolest mírnil
psaním básní. Zvláště se ho dotkla smrt přítele a bývalého žáka poručíka Alexise Helmera. Očitý svědek seržant
Cyril Allison popsal, že toho rána, kdy vál jemný východní vítr, se vlčí máky mezi hroby jakoby vlnily. John
McCrae svou bolest vepsal do básně, ale papírek s ní zahodil. Kolemjdoucí důstojník jej však zvedl a poslal do
Anglie. Časopis Punch publikoval báseň 8. prosince 1915. Tradice nošení vlčího máku se John McCrae nedožil,
padl před koncem války
Báseň se dostala do rukou americké členky asociace Mladí křesťané Moiny Michael a inspirovala ji k myšlence
učinit z květu vlčího máku poetický symbol obětí tohoto celosvětového válečného konfliktu. Poprvé tuto svoji
představu uskutečnila v USA v roce 1920, kdy vlčí mák jako symbol vzpomínky na válečné útrapy přijali američtí
veteráni a v roce 1921 ji její francouzská následovnice Anne Guerin rozšířila mezi kanadské a britské legionáře.
Ve stejném roce se ke znaku vlčího máku přihlásila i Austrálie.
Dnes můžeme spatřit květ vlčího máku při oslavách Dne válečných veteránů ve většině demokratických zemí,
které byly zataženy do světových válek.

Partneři a sponzoři
Pořadatelem akce je Československá obec legionářská a Sdružení válečných veteránů ČR
Akci dále podpořili naši partneři:
Ministerstvo obrany ČR, Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice, Vojenské lesy a statky, divize Horní
Planá, Jednota ČsOL Jihočeský kraj, Jednota ČsOL mjr. im. Václava Vokurky Boletice, Ing. Pavel
Janík, Správa a údržba nemovitostí, ostraha majetku a osob, Auto Ševčík Vimperk, Eve Style s.r.o.,
Auviex s.r.o
Kontakt:
Ing. Tibor Horváth, Český Krumlov
Telefon: +420 380 704 614
Mobil: +420 606 422 628
www.ckrumlov.cz/vojenskyfestival2012

