
18. 10. / 8:00 / TGM OSVOBODITEL + PŘEDFILM
filmová projekce + lektorský úvod / pro střední školy / 90 min. / kapacita 348 studentů

Předfilm: POSLEDNÍ LÉTO S TGM

Československo. 1937. Jaroslav Novotný a kol.

Unikátní dokumentární záznam z posledních týdnů života TGM zachycený zlínskými filmaři.

Film: TGM OSVOBODITEL

ČesČeskoslovensko. 1990. Věra Chytilová. 

Režisérka Věra Chytilová, známá především jako autorka hraných filmů, v průběhu své kariéry natočila několik
pozoruhodných esejistických dokumentů. Záhy po sametové revoluci to byl životopisný snímek věnovaný
T. G. Masarykovi. Vznikl jako střihový dokument v rekordně krátkém čase mezi 17. listopadem 1989 a 7. březnem
1990, na který připadlo 140. výročí Masarykova narození. Chytilové se podařilo vytvořit plastický portrét prvního
československého prezidenta pomocí kombinace archivních záběrů s vlastními dotáčkami a komentářem
v působivém přednesu Miroslava Macháčka. Vloženy jsou též výpovědi Masarykových vnuček a pravnuka.

KKontext:
Film byl natočen z iniciativy Československého filmového ústavu (předchůdce Národního filmového archivu),
který k němu poskytl řadu materiálů. Na slavnostní premiéře v kině Blaník jej režisérka uvedla slovy: „V mém
dětství bylo slovo prezident synonymem pro člověka těch nejskvělejších vlastností. Později mě toto přesvědčení
opustilo. Teprve nyní toto slovo zase začíná nabývat smyslu a ztraceného významu.“

18. 10. / 10:00 / OBČAN HAVEL
filmová projekce + lektorský úvod / pro II. stupeň ZŠ a SŠ / 135 min. / kapacita 348 studentů

Film: OBČAN HFilm: OBČAN HAVEL

Česká republika. 1994–2007. Pavel Koutecký.

Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla.
Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči,
poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje
i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špatně ušité košile. Ve filmu bude také konečně
rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky – jak se podařilo Václavu Klausovi proniknout do jazzového
klubu a klubu a kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy. Stejně jako v životě Václava Havla hrají i ve filmu o něm 
důležitou roli obě jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští 
politici, ale i členové skupiny Rolling Stones. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce 1992 a sledoval
prvního českého prezidenta více než třináct let. Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího filmu se bohužel
Koutecký nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek spolu
se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou. 

18. 10. / 13:00 / ANIMAČNÍ WORKSHOP: OSMIČKY
Kreslená animace / pKreslená animace / pro ZŠ / 120 min. / kapacita 25–30 studentů

Prosvětlovací destička, papíry, barevné tužky – jsme připraveni! Dva filmoví animátoři vysvětlí vašim studentům
techniku kreslené animace, aby si každý z nich mohl vytvořit krátký animovaný skeč do sedmi vteřin. Tématy
vašich krátkých filmů budou neklidné osmičky českých filmových dějin. Výsledné filmy si pak můžete odnést
a třeba sdílet na sociálních sítích školy.

KINO HVĚZDA A FREE CINEMA UVÁDÍ:

1918 - 2018



1918-2018
19. 10. / 8:00 / KRISE  + PŘEDFILM
filmová projekce + lektorský úvod / pro II. stupeň ZŠ a SŠ / 100 min. / kapacita 345 studentů

Předfilm: BEZÚČELNÁ PROCHÁZKA

Československo. 1930. Alexander Hackenschmied.

Legendární avantgardní film, který Hackenschmied natáčel v amatérských podmínkách v pražských ulicích. 

Film: KRISE

ČesČeskoslovensko. 1939. Alexander Hackenschmied.

Krise natočená pod záminkou propagace fašismu, přináší ve skutečnosti bezprostřední filmařský pohled na 
olitické a společenské dění v roce 1938 v Evropě. Expanze hitlerovského státu je předvedena ve formě
konfrontace záběrů z událostí mezinárodní politiky s životními okamžiky prostých občanů.

Kontext:
Tvůrcům se podařilo ukázat stupňující se politický tlak, jemuž bylo Československo vystaveno ze strany Německa
a sudetských Němců. Na filmu se podíleli americký dokumentarista Herbert Kline a pražský Žid, který se vyznal
vv místních poměrech, Hanuš Bruger. Členem štábu byl také významný český dokumentarista Alexander
Hackenschmied, představitel české i americké filmové avantgardy. Kline, vzpomínaje na proces natáčení, řekl:
„V Hollywoodu má režisér k dispozici ateliéry. Pro nás byla ateliérem celá jedna země. V Hollywoodu není třeba
skrývat vedoucího produkce v autě z obavy, že by v něm někdo mohl objevit Žida. (…).“ Dokument byl sestříhán
v Paříži, premiéry se dočkal v New Yorku krátce před okupací Čech a Moravy nacisty, 13. března 1939.

19. 10. / 10:00 / FILM A DĚJINY
projektový den / pro II. stupeň ZŠ a SŠ / 120 min. / kapacita 30–60 studentů

SStudenti se v komponované přednášce seznámí prostřednictvím množství ukázek s filmovými vyobrazeními
klíčových událostí našich dějin ve 20. století. Jak vypadaly spontánní oslavy v ulicích při vyhlášení republiky v roce
1918? Jak působil TGM v posledních měsících života? Jací lidé ho obklopovali? Natáčet okupaci v roce 1968 
na filmovou kameru bylo hrdinským činem. Kdo riskoval svůj život? Cílem projektového dne je představit 
studentům málo známé filmové záznamy klíčových událostí 20. století. Důraz bude kladen také na produkční 
okolnosti, aby byli studenti schopni vnímat promítané filmy v kontextu školní látky. 

19. 10. / 13:00 / ANIMAČNÍ WORKSHOP: OSMIČKY
pplošková animace / pro ZŠ / 120 min. / kapacita 25–30 studentů

Rádi kreslíte a vymýšlíte příběhy, ale tlačí vás čas a trpělivost není vaše silná stránka? Zkuste si ploškovou animaci.
Dobře vám poslouží nejen vaše kresbičky, ale třeba i obrázky z novin či fotografie. Základem jsou vystříhané části,
které umožní postavičku, rekvizity i pozadí v dílčích fázích proměňovat. Témata krátkých filmů budeme opět hledat
v neklidných osmičkách našich národních dějin. Studenti si opět filmy odnesou v elektronické podobě, abyste je
mohli sdílet třeba na sociálních sítích školy.

VSTUPNÉ 
50 Kč p50 Kč projekce / pedagogický doprovod zdarma
70 Kč workshop / pedagogický doprovod zdarma



1918 - 2018
16. – 18. 10. / dle školy / ADAM DRDA A PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ s tématem
„MIGRANTI MINULOSTI, MIGRANTI SOUČASNOSTI“
filmová projekce + beseda / pro SŠ / cca 180 min. / kapacita 348 studentů 

Cílem projektu je seznámit mladší generaci s totalitními režimy 20. století pomocí silných příběhů Židů
pocházejících z Československa, kteří kvůli útlaku v období nacismu a komunismu emigrovali do Izraele  i těch,
kteří zůstali na území Československa. První část bude vedena formou komentovaného promítání vzpomínek
pamětníků.pamětníků. V následné řízené diskuzi vztažené k současnosti chceme dát účastníkům možnost alespoň částečně
přehodnotit své názory na stávající migraci. Nicméně je nutné zároveň hovořit o migraci v celém její komplexnosti,
tj. že o migraci primárně způsobené politickými problémy v zemích původu, ale i migraci motivované
ekonomickými důvody. Diskusi povede Adam Drda, spoluautor rozhlasových Příběhů 20. století. Celý program se
uskuteční v kině Hvězda Uherské Hradiště. Diskuse budou v Uherském Hradišti probíhat 16. – 18. října 2018. Projekt
realizuje Paměť národa Střední Morava (https://www.postbellum.cz/regiony/stredni-morava/) ve spolupráci 
s Měs Městskými kiny Uherské Hradiště, p.o. Délka pořadu je přibližně 3 hodiny. Vhodné pro studenty všech ročníků
a typů středních škol. Program je nabízen zdarma!

                                   ZDARMA


