
 
 
 
 
 

PROGRAM	  PRO	  DĚTI	  
	  
	  
PÁTEK 3.5. 
 
Kino Světozor 
 
9:00 – 10:00  
Fokus – Počátky animace u nás: filmy pro děti 
Počátky animované tvorby u nás dětem přiblíží první černobílé i barevné snímky. 
 
14:00 – 15:45 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Kozí příběh se sýrem 
Ve svém novém příběhu pro celou rodinu teď Koza namísto pražských pověstí 
představí pestrý svět pohádek. Král v sýrovém království na svém hradě myslí pouze 
na pravidelný přísun voňavých sýrů, Kuba a Máca z prvního Kozího příběhu se vzali 
a vedou spokojený život jako sýraři v chalupě se svými dětmi Zuzankou a Honzíkem 
a samozřejmě s Kozou. Jedné noci ale oba záhadně zmizeli a tak se Koza spolu 
s Honzíkem a Zuzankou vypraví na velké pohádkové dobrodružství po jejich stopách. 
Musí hledat Čertův mlýn a cestu za čerty do samotného pekla. Pomáhat jim bude 
známé trio Dlouhý, Široký a Bystrozraký a na závěr je čeká akční finále přímo na 
královském hradě i jedno překvapení. 
 
Loutkové divadlo 
 
9:00 – 10:45 
Bilance – Madagaskar 3 
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve 
kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si 
užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka 
Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých 
Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků nemají šanci 
vrátit se domů. Zjevení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské 
zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, který dostane za úkol zkrotit kapitánka Chantal 
DuBoisová. Je to elitní agentka organizace na odchyt zvěře, pro kterou je její práce 
posláním. Představa, že svůj životopis vyšperkuje ulovením žirafy, lva, zebry a 
hrošice ji vede až k nadlidskému úsilí a k rozhodnutí dostat se jim na kobylku za 
každou cenu. 
 
Sál České televize 
 
10:00 – 11:00 
Animo TV – Skřítci Písečníci (bez dialogů, vhodné pro nejmenší) 
 
12:00 – 13:00 
Animo TV – Oblíbené Večerníčky 1 



 
 
 
 
 
Program sekce Animo TV vzniká již tradičně ve spolupráci s Českou 
televizí. Dětští diváci se mohou těšit na nejzdařilejší díly z kultovních večerníčků. 
 
14:30 – 17:00 
Animo TV – Čas na dobrodružství 1 (v angl. znění s čs. titulky) 
Americký dobrodružný seriál, pracující také s prvky komedie a fantasy. 
 
Beseda – dvůr 
 
9:00 – 16:00 
Workshop - Dílny animace 
Děti si budou moci pod dohledem zkušených tvůrců a pedagogů v tradičních Dílnách 
animace vyrobit svůj vlastní animovaný film. 
 
Masarykovo náměstí 
 
21:00 – 23:00 
Bilance – Rebelka 
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy 
o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i příběh 
odvážné princezny Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních 
rukou. Se svéhlavou Meridou mají rodiče král Fergus a královna Elinor plné ruce 
práce, protože rusovlasá princezna je odhodlána jít si v životě svou cestou a vzepře se 
starým zvykům i třem váženým lordům: siláckému Lordu MacGuffinovi, mrzutému 
Lordu Macintoshovi a svárlivému Lordu Dingwallovi. Merida svými činy nechtěně 
rozpoutá v království zmatek a požádá o pomoc tajemnou čarodějnici, která její přání 
sice vyplní, bohužel však po svém. Merida tak musí využít všechny své schopnosti i 
pomoc přátel – včetně mazaných a nezbedných bratrů trojčat – aby zlomila děsivou 
kletbu, než bude příliš pozdě. 
 
 
SOBOTA 4.5. 
 
Divadlo J. K. Tyla 
 
9:00 – 10:00 
Animo TV – Nové Večerníčky 
Nejnovější Večerníčky, které jste v televizi ještě neviděli. 
 
Kino Světozor 
 
10:30 – 12:00 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Zarafa (ve fr. znění s čs. titulky) 
Starý muž sedí obklopen dětmi pod baobabem a vypráví jim příběh o věčném 
přátelství malého Makiho a Zarafy, osiřelé žirafy, kterou daroval egyptský paša 
francouzskému králi Karlovi X. Paša nařídí princi pouště Hassanovi, aby Zarafu 
dopravil do Francie. Maki si umane, že udělá vše, co je v jeho silách, aby v tom 
Hassanovi zabránil a aby žirafu vrátil do její rodné země, i kdyby ho to mělo stát 



 
 
 
 
 
život. Chce dostát svému slibu, který dal Zarafině zemřelé matce. Zarafu 
a Makima čeká na cestě ze Súdánu do Paříže nejedno dobrodružství. Projdou 
Alexandrií a Marseille, uvidí zasněžené vrcholky Alp, setkají se s letcem Malaterrem, 
zvláštními kravími dvojčaty Mounh a Sounh a královnou pirátů Bouboulinou. 
 
13:30 – 15:00 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Neuvěřitelná dobrodružství Tadea Stonese 
(v angl. znění s čs. titulky) 
Tad se vždy chtěl stát dobrodruhem a slavným archeologem. Nicméně celé své dny 
tráví sněním mezi jeřáby a cementem na stavbě, kde pracuje. Šance na splnění jeho 
snu se objeví ve chvíli, kdy jeho přítel, slavný archeolog, dostane záhadnou 
kamennou desku, klíč k cestě do Ztraceného města Paititi a jeho legendárního 
pokladu. 
 
15:30 – 17:00 
Retrospektiva B. Pojara – Motýlí čas 
Celovečerní film kombinující hraný film s animací. Motýlí čas je o období, kdy malý 
chlapec ještě věří na pohádky, ale už dokáže pracovat s počítačem. Je to doba, kdy se 
poprvé platonicky zamiluje a všichni jeho kamarádi se mu kvůli tomu vysmívají. 
Motýlí čas je příběh o chlapci a jeho dobrodružství s vílou připomínající malou slečnu 
s motýlími křídly. 
 
Sál České televize 
 
9:00 – 10:15 
Retrospektiva B. Pojara – Zahrada 
Pěti dílný pohádkový seriál na motivy Zahrady Jiřího Trnky. 
 
11:00 – 12:45 
Bilance – Norman a duchové 
Náš neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech a rád 
si povídá s mrtvou babičkou. Norman má totiž jednu zvláštní schopnost, řekněme 
šestý smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout. To se v aktuální, 
velmi prekérní situaci může náramně hodit. Než se ale Norman postaví do čela 
místního odboje proti živým mrtvým, bude muset leccos skousnout, což se stává 
většině dětí s nálepkou podivína a mimořádnými schopnostmi. Rodiče ho nechápou, 
starší sestra jím pohrdá, spolužáci ho šikanují nebo ignorují (v lepším případě) a 
jediný, s kým vychází, je tlusťoch Neil, s nímž taky nikdo jiný nekamarádí. Ještě si 
rozumí s duchy většiny nebožtíků z okolí, ale ti se nedají počítat. Normanův život 
nabere zcela netušený směr, když mu podivínský strýc prozradí, že městečko co 
nevidět stihne pradávná kletba. 
 
15:00 – 16:00 
Animo TV – Oblíbené Večerníčky 2 
Program sekce Animo TV vzniká již tradičně ve spolupráci s Českou televizí. Dětští 
diváci se mohou těšit na nejzdařilejší díly z kultovních večerníčků. 
 
 



 
 
 
 
 
Beseda – dvůr 
 
9:00 – 16:00 
Workshop - Dílny animace 
Děti si budou moci pod dohledem zkušených tvůrců a pedagogů v tradičních Dílnách 
animace vyrobit svůj vlastní animovaný film. 
 
Chill out zóna 
 
9:00 – 10:00 
Divadlo pro děti – Bylo nebo nebylo anebo bylo 
 
Salonek Zlatá hvězda 
 
11:00 – 13:00 
Workshop – Most napříč dějinami / R. Fučíková 
Spolu s autorkou textů a ilustrací ke knize „Historie Evropy. Obrazové putování“ 
postavíte z kartonu evropský hrad a podhradí. Z připravené nabídky siluet si vyberete 
významné postavy z dějin - anebo naopak lidi docela obyčejné. Vybarvíte je, umístíte 
do hradu  a do předkreslených komiksových obláčků jim sami vložíte do úst výrok, 
kterým vstoupíte do dějin. 
 
Masarykovo náměstí 
 
21:00 – 22:30 
Bilance – Piráti! 
Film ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, když 
křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. Tato komedie začíná, když 
Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti svému soupeři Černému 
Bellamymu, aby získal kýženou cenu „Pirát roku“. Jejich cesta vede z Karibiku až do 
viktoriánského Londýna, kde se setkají s všemocným nepřítelem, který je odhodlán 
vymazat piráty z povrchu zemského jednou provždy. Piráti zjišťují, že jejich pátrání 
je vítězství dobrosrdečného optimismu nad nudným násilím zdravého rozumu. 
 
 
NEDĚLE 5.5. 
 
Kino Světozor 
 
9:30 – 11:00 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Den vran (ve fr. znění s čs. titulky) 
Otec žije se svým synem v srdci pralesa. Vedou primitivní, nesnadný život v naprosté 
izolaci. Z chlapce vyroste divoch, který se svého obrovského tyranského otce bojí, ale 
zároveň k němu chová obdiv. Jeho jedinými společníky jsou duchové strašící v lese. 
Jednoho dne chlapec objeví sousední vesnici a seznámí se s mladičkou dívkou 
Manon. Vedle ní si uvědomí existenci lásky. Od této chvíle nikdy nepřestane hledat 
místo, kde se skrývá otcova láska k němu. 
 



 
 
 
 
 
13:00 – 14:45 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Kozí příběh se sýrem 
Ve svém novém příběhu pro celou rodinu teď Koza namísto pražských pověstí 
představí pestrý svět pohádek. Král v sýrovém království na svém hradě myslí pouze 
na pravidelný přísun voňavých sýrů, Kuba a Máca z prvního Kozího příběhu se vzali 
a vedou spokojený život jako sýraři v chalupě se svými dětmi Zuzankou a Honzíkem 
a samozřejmě s Kozou. Jedné noci ale oba záhadně zmizeli a tak se Koza spolu 
s Honzíkem a Zuzankou vypraví na velké pohádkové dobrodružství po jejich stopách. 
Musí hledat Čertův mlýn a cestu za čerty do samotného pekla. Pomáhat jim bude 
známé trio Dlouhý, Široký a Bystrozraký a na závěr je čeká akční finále přímo na 
královském hradě i jedno překvapení. 
 
Sál České televize 
 
9:00 – 10:00 
Animo TV – Oblíbené Večerníčky 1 
Program sekce Animo TV vzniká již tradičně ve spolupráci s Českou televizí. Dětští 
diváci se mohou těšit na nejzdařilejší díly z kultovních večerníčků. 
 
11:00 – 12:00 
Animo TV – Nové Večerníčky  
Nejnovější Večerníčky, které jste v televizi ještě neviděli. 
 
15:30 – 16:45 
Pocta Adolfu Bornovi – Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku 
Celovečerní film podle světoznámé literární předlohy Daniela Defoe. Film se na 
rozdíl od jiných filmových adaptací daleko více zabývá Robinsonovými zážitky před 
a po jeho pobytu na ostrově. Na principu uvádění románových příběhů na pravou 
míru líčí Robinsonovy zážitky s jemnou ironií a pochopením. 
 
 
18:00 – 20:30 
Animo TV – Čas na dobrodružství 2 
Americký dobrodružný seriál, pracující také s prvky komedie a fantasy. 
 
Masarykovo náměstí 
 
21:00 – 22:30 
Bilance – Frankenweenie: Domácí mazlíček 
Frankenweenie: Domácí mazlíček je dojemný příběh chlapce a jeho psa. Když mladý 
Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa Sparkyho a pak, za pomoci vědy, 
přivede svého nejlepšího přítele přivede znovu k životu – jen s několika drobnými 
změnami. Snaží se svůj výtvor ukrývat, ale když se Sparkymu podaří uniknout, zjistí 
Victorovi spolužáci, učitelé i ostatní obyvatelé města, že znovuzrození může mít 
příšerné následky. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Beseda – dvůr 
 
9:00 – 16:00 
Workshop – Dílny animace 
Děti si budou moci pod dohledem zkušených tvůrců a pedagogů v tradičních Dílnách 
animace vyrobit svůj vlastní animovaný film. 
 
Chill out zóna 
 
10:00 – 11:00 
Divadlo pro děti – O Panence a Panáčkovi  
 
 
PONDĚLÍ 6.5. 
 
Divadlo J. K. Tyla 
 
9:00 – 10:45 
Bilance – Madagaskar 3 
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve 
kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si 
užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka 
Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých 
Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků nemají šanci 
vrátit se domů. Zjevení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské 
zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, který dostane za úkol zkrotit kapitánka Chantal 
DuBoisová. Je to elitní agentka organizace na odchyt zvěře, pro kterou je její práce 
posláním. Představa, že svůj životopis vyšperkuje ulovením žirafy, lva, zebry a 
hrošice ji vede až k nadlidskému úsilí a k rozhodnutí dostat se jim na kobylku za 
každou cenu. 
 
Kino Světozor 
 
11:00 – 12:30 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Tarzan bábovka (v angl. znění s čs. titulky) 
Být Ivanem Olsenem není žádná brnkačka. Ve škole ho honí a šikanují velcí kluci a 
když přijde domů, táta na něj křičí, protože není velký a silný jako Tarzan. Možná tak 
Tarzan bábovka, to by se hodilo spíš! Ivan chce svého tatínka potěšit, a tak se snaží 
být jako Tarzan. Potká čarodějnici a získá díky ní na jeden den superschopnosti a jeho 
táta je konečně spokojený. Ba co víc, je celý u vytržení a synem se chlubí, kde může. 
Ivanovi nicméně přičarované superschopnosti zůstanou a chlapec postupně zjišťuje, 
že není vůbec žádná legrace být pořád tak velký a silný. Rozhodne se proto najít 
čarodějnici a stát se znovu sám sebou... 
 
13:00 – 14:00 
Fokus – Počátky animace u nás: filmy pro děti 
Počátky animované tvorby u nás dětem přiblíží první černobílé i barevné snímky. 
 



 
 
 
 
 
14:00 – 15:30 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Zarafa (ve fr. znění s čs. titulky) 
Starý muž sedí obklopen dětmi pod baobabem a vypráví jim příběh o věčném 
přátelství malého Makiho a Zarafy, osiřelé žirafy, kterou daroval egyptský paša 
francouzskému králi Karlovi X. Paša nařídí princi pouště Hassanovi, aby Zarafu 
dopravil do Francie. Maki si umane, že udělá vše, co je v jeho silách, aby v tom 
Hassanovi zabránil a aby žirafu vrátil do její rodné země, i kdyby ho to mělo stát 
život. Chce dostát svému slibu, který dal Zarafině zemřelé matce. Zarafu a Makima 
čeká na cestě ze Súdánu do Paříže nejedno dobrodružství. Projdou Alexandrií a 
Marseille, uvidí zasněžené vrcholky Alp, setkají se s letcem Malaterrem, zvláštními 
kravími dvojčaty Mounh a Sounh a královnou pirátů Bouboulinou. 
 
 
19:30 – 21:00 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Neuvěřitelná dobrodružství Tadea Stonese 
(v angl. znění s čs. titulky) 
Tad se vždy chtěl stát dobrodruhem a slavným archeologem. Nicméně celé své dny 
tráví sněním mezi jeřáby a cementem na stavbě, kde pracuje. Šance na splnění jeho 
snu se objeví ve chvíli, kdy jeho přítel, slavný archeolog, dostane záhadnou 
kamennou desku, klíč k cestě do Ztraceného města Paititi a jeho legendárního 
pokladu. 
 
Sál České televize 
 
9:00 – 10:00 
Animo TV – Oblíbené Večerníčky 2 
Program sekce Animo TV vzniká již tradičně ve spolupráci s Českou televizí. Dětští 
diváci se mohou těšit na nejzdařilejší díly z kultovních večerníčků. 
 
10:30 – 11:45 
Retrospektiva B. Pojara – Zahrada 
Pěti dílný pohádkový seriál na motivy Zahrady Jiřího Trnky. 
 
12:30 – 13:30 
Animo TV – Skřítci Písečníci (bez dialogů, vhodné pro nejmenší) 
 
16:00 – 18:30 
Animo TV – Čas na dobrodružství 1 (v angl. znění s čs. titulky) 
Americký dobrodružný seriál, pracující také s prvky komedie a fantasy. 
 
Masarykovo náměstí 
 
21:00 – 22:45 
Bilance – Norman a duchové 
Náš neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech a rád 
si povídá s mrtvou babičkou. Norman má totiž jednu zvláštní schopnost, řekněme 
šestý smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems dohodnout. To se v aktuální, 
velmi prekérní situaci může náramně hodit. Než se ale Norman postaví do čela 



 
 
 
 
 
místního odboje proti živým mrtvým, bude muset leccos skousnout, což 
se stává většině dětí s nálepkou podivína a mimořádnými schopnostmi. Rodiče ho 
nechápou, starší sestra jím pohrdá, spolužáci ho šikanují nebo ignorují (v lepším 
případě) a jediný, s kým vychází, je tlusťoch Neil, s nímž taky nikdo jiný nekamarádí. 
Ještě si rozumí s duchy většiny nebožtíků z okolí, ale ti se nedají počítat. Normanův 
život nabere zcela netušený směr, když mu podivínský strýc prozradí, že městečko co 
nevidět stihne pradávná kletba. 
 
Beseda – dvůr 
 
9:00 – 16:00 
Workshop – Dílny animace 
Děti si budou moci pod dohledem zkušených tvůrců a pedagogů v tradičních Dílnách 
animace vyrobit svůj vlastní animovaný film. 
 
Chill out zóna 
 
10:00 – 11:00 
Divadlo pro děti – Naše krásná zahrádka 
 
 
ÚTERÝ 7.5. 
 
Kino Světozor 
 
9:00 – 10:30 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Den vran (ve fr. znění s čs. titulky) 
Otec žije se svým synem v srdci pralesa. Vedou primitivní, nesnadný život v naprosté 
izolaci. Z chlapce vyroste divoch, který se svého obrovského tyranského otce bojí, ale 
zároveň k němu chová obdiv. Jeho jedinými společníky jsou duchové strašící v lese. 
Jednoho dne chlapec objeví sousední vesnici a seznámí se s mladičkou dívkou 
Manon. Vedle ní si uvědomí existenci lásky. Od této chvíle nikdy nepřestane hledat 
místo, kde se skrývá otcova láska k němu. 
 
11:00 – 12:30 
Retrospektiva B. Pojara – Motýlí čas 
Celovečerní film kombinující hraný film s animací. Motýlí čas je o období, kdy malý 
chlapec ještě věří na pohádky, ale už dokáže pracovat s počítačem. Je to doba, kdy se 
poprvé platonicky zamiluje a všichni jeho kamarádi se mu kvůli tomu vysmívají. 
Motýlí čas je příběh o chlapci a jeho dobrodružství s vílou připomínající malou slečnu 
s motýlími křídly. 
 
17:30 – 19:00 
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – Tarzan bábovka (v angl. znění s čs. titulky) 
Být Ivanem Olsenem není žádná brnkačka. Ve škole ho honí a šikanují velcí kluci a 
když přijde domů, táta na něj křičí, protože není velký a silný jako Tarzan. Možná tak 
Tarzan bábovka, to by se hodilo spíš! Ivan chce svého tatínka potěšit, a tak se snaží 
být jako Tarzan. Potká čarodějnici a získá díky ní na jeden den superschopnosti a jeho 



 
 
 
 
 
táta je konečně spokojený. Ba co víc, je celý u vytržení a synem se 
chlubí, kde může. Ivanovi nicméně přičarované superschopnosti zůstanou a chlapec 
postupně zjišťuje, že není vůbec žádná legrace být pořád tak velký a silný. Rozhodne 
se proto najít čarodějnici a stát se znovu sám sebou... 
 
19:00 – 20:45 
Bilance – Rebelka 
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy 
o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i příběh 
odvážné princezny Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních 
rukou. Se svéhlavou Meridou mají rodiče král Fergus a královna Elinor plné ruce 
práce, protože rusovlasá princezna je odhodlána jít si v životě svou cestou a vzepře se 
starým zvykům i třem váženým lordům: siláckému Lordu MacGuffinovi, mrzutému 
Lordu Macintoshovi a svárlivému Lordu Dingwallovi. Merida svými činy nechtěně 
rozpoutá v království zmatek a požádá o pomoc tajemnou čarodějnici, která její přání 
sice vyplní, bohužel však po svém. Merida tak musí využít všechny své schopnosti i 
pomoc přátel – včetně mazaných a nezbedných bratrů trojčat – aby zlomila děsivou 
kletbu, než bude příliš pozdě. 
 
Sál České televize 
 
9:00 – 10:00 
Pocta Adolfu Bornovi – Dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku 
Celovečerní film podle světoznámé literární předlohy Daniela Defoe. Film se na 
rozdíl od jiných filmových adaptací daleko více zabývá Robinsonovými zážitky před 
a po jeho pobytu na ostrově. Na principu uvádění románových příběhů na pravou 
míru líčí Robinsonovy zážitky s jemnou ironií a pochopením. 
 
16:30 – 19:00 
Animo TV – Čas na dobrodružství 2 (v angl. znění s čs. titulky) 
Americký dobrodružný seriál, pracující také s prvky komedie a fantasy. 
 
Beseda – dvůr 
 
9:00 – 16:00 
Workshop – Dílny animace 
Děti si budou moci pod dohledem zkušených tvůrců a pedagogů v tradičních Dílnách 
animace vyrobit svůj vlastní animovaný film. 
 
Chill out zóna 
 
10:00 – 11:00 
Divadlo pro děti – Perníková chaloupka 
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Divadlo J. K. Tyla 
 
12:00 – 13:30 
Bilance – Piráti! 
Film ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, když 
křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. Tato komedie začíná, když 
Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti svému soupeři Černému 
Bellamymu, aby získal kýženou cenu „Pirát roku“. Jejich cesta vede z Karibiku až do 
viktoriánského Londýna, kde se setkají s všemocným nepřítelem, který je odhodlán 
vymazat piráty z povrchu zemského jednou provždy. Piráti zjišťují, že jejich pátrání 
je vítězství dobrosrdečného optimismu nad nudným násilím zdravého rozumu. 
 
Kino Světozor 
 
9:00 – 10:30  
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů – vítězný film 
 
14:30 – 16:00 
Bilance – Frankenweenie: Domácí mazlíček 
Frankenweenie: Domácí mazlíček je dojemný příběh chlapce a jeho psa. Když mladý 
Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa Sparkyho a pak, za pomoci vědy, 
přivede svého nejlepšího přítele přivede znovu k životu – jen s několika drobnými 
změnami. Snaží se svůj výtvor ukrývat, ale když se Sparkymu podaří uniknout, zjistí 
Victorovi spolužáci, učitelé i ostatní obyvatelé města, že znovuzrození může mít 
příšerné následky. 
 


