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neděle 1. listopadu
XIII. MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JIHLAVA

pondělí 2. - středa 4. listopadu v 
17.30 hodin (R)

BRUNO
Po exotech jako Borat přichází 

další z mnoha tváří Sachy Barona 
Cohena. 

pondělí 2. - středa 4. listopadu 
ve 20 hodin (R)

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
Romantická komedie o nepou-

čitelném záletníkovi se sladkým 
Matt hew McConaugheyem...

čtvrtek 5. a pátek 6. listopadu v 
17.30 (R)

čtvrtek 5. - neděle 8. listopadu 
ve 20 hodin (R)

DISTRICT 9
Akční sci-fi  thriller o nejhledaněj-

ším muži planety, který je klíčem k 
mimozemské civilizaci.

sobota 7. a neděle 8. listopadu v 
17.30 hodin (R)

JULIE A JULIA
Vášeň, odhodlání, máslo. Meryl 

Streepová v komedii, inspirovanou 
americkou kuchařkou.

pondělí 9. - středa 11. listopadu 
v 17.30 a ve 20 hodin (R)

MUŽI V ŘÍJI
Veselá  česká komedie o velkých 

věcech na malém místě, o velké po-
litice a velkých citech.

čtvrtek 12. a pátek 13. listopadu 
v 17.30 hodin (R)

neděle 15. listopadu v 17.30 ho-
din (R)

ULOVIT MILIARDÁŘE
Drzá komedie Tomáše Vorla s To-

mášem Matonohou a Jiřím Mádlem 
v hlavních rolích.

čtvrtek 12. a pátek 13. listopadu 
ve 20 hodin (R)

sobota 14. listopadu ve 20:30 
hodin (R)

neděle 15. listopadu ve 20 ho-
din (R)

NÁHRA DNÍCI
Není snadné rozpoznat kdo je ná-

hradník a kdo ne - agent FBI Bruce 
Willis v akční sci-fi .

MIMOŘÁDNÝ PROJEKT 
KINA DUKLA K 20. VÝROČÍ 

LISTOPADOVÝCH 
UDÁLOSTÍ ROKU 1989

Celodenní promítání dokumen-
tárních fi lmů v sále Reform zrekon-
struovaného městského kina

pondělí 16. a úterý 17. listopadu 
v 17.30 (E)

MARY A MAX
Smutně krásný animovaný fi lm o 

přátelství dvou duší - holčičky Ma-
ry a osamělého Maxe.

úterý 17. listopadu ve 20 hodin 
(E)

středa 18. listopadu v 17.30 a ve 
20 hodin (E)

NÁVRH
Romantická komedie, v níž Sand-

ra Bullock donutí svého zaměstnan-
ce, aby se s ní zasnoubil.

čtvrtek 19. a pátek 20. listopadu 
v 17.30 hodin (R)

MILENCI
Joaquin Phoenix musí volit mezi 

vášnivou touhou a láskou, která ho 
může stát život.

sobota 21. a neděle 22. listopa-
du v 17.30 hodin (R)

DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ
Animovaní hrdinové z časů pod 

bodem mrazu se vrací, aby zažili 
další dobrodružství.

čtvrtek 19. - neděle 22. listopa-
du ve 20 hodin (R)

HANEBNÝ PANCHARTI
Vítejte v lehce brutálním pohád-

kovém vyprávění o 2. sv. válce pod-
le Quentina Tarantina.

pondělí 23. - neděle 29. listopa-
du v 17.30 hodin (R)

VZHŮRU DO OBLAK
Zábavné i dojemné animované 

dobrodružství z říše fantazie, čerpa-
jící z odkazu Julese Verna.

čtvrtek 26. - pondělí 30. listopa-
du ve 20 hodin (R)

pondělí 30. listopadu v 17.30 
hodin (R)

GI JOE 
GI Joe - organizace, která používá 

nejvyspělejší technologie k tomu, 
aby bojovala se zlem.

kino Dukla dětem
sobota 7. a neděle 8. listopadu v 

15.30 hodin (E)
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
Matěj dře u sedláka a miluje jeho 

dceru Majdalenku - česká fi lmová 
pohádka Zdeňka Trošky.

Do listopadu Jihlava
vstoupila s dokumenty

JIHLAVA (jv) - V úterý 27. října za-
čal v Jihlavě 13. ročník Mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních fi lmů 
Jihlava 2009. Akce letos trvala do 1. 
listopadu, Statutární město Jihlava 
bylo tradičně jedním z jejích nejzá-
sadnějších partnerů.

Festival vznikl jako studentský pro-
jekt gymnazistů, postupně dosáhl 
světového rozměru. Je setkáním fi l-
mařů, producentů, distributorů, no-
vinářů i diváků. Programy, „burzy“ 
fi lmů a doprovodné akce se uskuteč-
ňují v DKO, kině Dukla, v aule gra-
fi cké školy a na dalších scénách.

Jako hlavní host letos přijal pozvá-
ní dánský dokumentarista, spisovatel 
a básník Jorgen Leth. Jako netradič-
ní novinka byly připraveny projekce 
v obývácích přihlášených zájemců, 
které v roce dvacátého výročí pádu 
komunismu navázaly na principy 
někdejších undergroundových byto-
vých divadel.

Ve festivalových soutěžích se v Jih-
lavě opět utkaly české, středoevrop-
ské i světové fi lmy, ale např. i odvysí-
lané publicistické reportáže. Festival 
ale např. také ve zvláštní sekci před-
stavil dokumenty z období Protek-
torátu Čechy a Morava a připomněl 
tak sedmdesáté výročí této doby a ve 
třiceti fi lmech se nevyhl ani záběrům 
prokazujícím českou kolaboraci. 
Česká dokumentární tvorba Protek-

MAREK HOVORKA  (vpravo), ředitel 
festivalu dokumentů, lepí plakát jedné 
z největších akcí kulturní sezóny v Jih-
lavě.                         Foto: Jiří Varhaník

CELÝ INTERIÉR DKO Jihlava se proměnil k potřebám festivalu dokumentů a jeho sekcí.                        Foto: Jiří Varhaník

AKREDITACE návštěvníků festivalu 
dokumentů: Do Jihlavy se jich opět sje-
ly stovky a naplnily zdejší sály.    
                                 Foto: Jiří Varhaník

torátu je totiž podle dramaturgů fes-
tivalu často i záměrně zapomínána 
tvůrci a historiky. Proklamovaným 
cílem festivalu nebylo vyvolat skan-
dál, nýbrž uceleně a otevřeně zobra-
zit dokumenty doby.

V šesti blocích se tak promítaly fi l-
my o protektorátní všednodennosti, 
o postavení dělníků, ale i záznam o 
vyhlazení Lidic nebo snímek o „spo-
kojeném“ životě v terezínském ghet-
tu nebo fi lm oslavující nacistickou 
genetiku. Blok Jihlava pod hákovým 
křížem, připravený ve spolupráci s 
autorem stejnojmenné knihy Jiřím 
Vybíhalem, v letošním programu při-
pomněl protektorátní život Jihlavy.

K mnoha zajímavým momentům 
letošního festivalu dokumentů pat-
řila mj. také projekce fi lmu „Občan 
Havel přikuluje“, v němž se režisér 
Novák vrátil k době, kdy vznikala 
hra Václava Havla Audience. V polo-
vině 70. let si tehdy Havel na obranu 
před úřady a STB našel místo jako 
pomocný dělník v v trutnovském pi-
vovaru.

 Podobně osobním snímkem byl ži-
votopisný „Život a fi lm“ o exilovém 
režisérovi Vojtěchu Jasném. Film re-
žiséra A. B. Zalbideho vznikl ve špa-
nělsko-české koprodukci a Jasný byl 
osobně hostem zahájení letošního 
jihlavského festivalu. 

Soutěžní výsledky festivalu byly vy-
hlášeny až po uzávěrce tohoto vydání 
Novin jihlavské radnice.


