
 
 

Filmové projekce, dílny, 
výstavy a divadelní 

představení  
pro školy a školky, 

mládež, d ěti  
a jejich rodi če 

 
3. 5. až 8. 5. 2011, Třeboň  

 
 
 

 
ÚTERÝ 3. 5. 
 
Divadlo J. K. Tyla  
 

9:00 Česká televize uvádí: Dějiny udatného českého národa   
Nové, ještě neodvysílané díly úspěšného seriálu o českých dějinách. 

 
Kino Sv ětozor  
 

9:00 Toy Story 3: P říběh hraček 
Film z dílny studia Pixar oceněný Oscarem za rok 2010. 

 

11:00 Shrek: Zvonec a konec  
 Třetí a zatím poslední film o zeleném zlobrovi z dílny studia DreamWorks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STŘEDA 4. 5. 
 
Divadlo J. K. Tyla  
 

9:00 Večerníčky  
Nové, často neodvysílané populární Večerníčky z produkce České televize. 

 

10:00  Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka  (v p ůvodní zn ění s českými titulky)  
Celovečerní film o dobrodružství populárního psa a jeho pána z dílny britského studia 
Aardman Animation. 

 
Kino Sv ětozor  
 

9:00 British Animation Awards: Chu ťovky pro d ěti 1   
Ty nejlepší krátké filmy pro děti oceněné British Animation Awards. 

 

10:00 Fimfárum: do t řetice všeho dobrého  
Známý český loutkový film v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti. 

 

11:30  British Animation Awards: Top 15  (vhodné spíše pro  středoškoláky)  
Ty nejlepší krátké filmy a hudební klipy oceněné British Animation Awards. 

 

13:00  Metropie (v p ův. znění s českými titulky, vhodný spíše pro st ředoškoláky) 
Celovečerní švédský film v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů. 

 

15:00 Skřítek a ztracený písek sn ů  (v původním zn ění s českými titulky)  
Celovečerní německo-francouzský film podle známé německé postavičky v 
Mezinárodní soutěži celovečerních filmů (aneb Skřítku, milý skřítku ….) 

 
 
Dílny animace:  
 

Od 9:00 do 17:00 ve Výstavním sále Pod v ěží na náměstí  
(vstup v průchodu divadla J.K.Tyla, maximální okamžitá kapacita 40-50 dětí) 
 

Lektorské skupiny:  Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Ultrafun o.s., Vyšší 
odborná škola grafická Jihlava, Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové, 
Animánie Plzeň, Česká televize. 
 

Co si m ůžete vyzkoušet:  workshopy jsou založené na tradičních technikách a principech 
animovaného filmu: plošková, kreslená a loutková animaci, pixilace, počítačová 2D i 3D 
animace. Účastníci všeho věku si mohou vytvořit vlastní krátký film, bude zde probíhat 
interaktivní animační performance a dílna kreslené a plastelínové animace včetně jejího 
ozvučení. 
 

Pro koho:  pro školy základní i střední, pro nadšence, jednotlivé děti, mládež i rodiče (pokud 
do toho dětem nebudou mluvit) - maximální okamžitá kapacita workshopů je 40 - 50 osob, 
proto prosíme o rezervaci nebo trpělivost. 
 
 



ČTVRTEK 5. 5. 
 
Divadlo J. K. Tyla  
 

9:00  České pexeso  
Seriál České televize navazující na úspěšné Evropské pexeso – nyní věnovaný 
jednotlivým českým krajům, osobně jej uvede jeho autorka Maria Procházková.  

 

10:30  British Animation Awards: Chu ťovky pro d ěti 2   
Druhá série krátkých filmů pro děti oceněných British Animation Awards. 

 
Kino Sv ětozor  
 

10:00 Ošklivé ká čátko (v p ůvodním zn ění s českými titulky) 
 Celovečerní film podle známé předlohy v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů. 
 

11:30 Česká televize uvádí: Dějiny udatného českého národa   
Nové, ještě neodvysílané díly úspěšného seriálu o českých dějinách 

 

13:00  Iluzionista  (film bez dialog ů, vhodný spíše pro st ředoškoláky)  
Celovečerní francouzský film v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů. 

 
Roháč 
 

9:00  Legenda o sovích strážcích  
 Dobrodružný fantasy film pro děti od studia Warner Bros. 
 

11:00   Megamysl 
 Komedie na téma superhrdinství a superpadoušství od studia DreamWorks 
 

14:00   Wallace & Gromit: Cesta na m ěsíc, Nesprávné kalhoty, O chloupek, Otázka 
bochníku a smrti  
Krátké filmy – tentokráte již v českém znění - o dalších dobrodružstvích Wallace a 
Gromita z dílny britského studia Aardman Animation. 

 
Dílny animace:  
 

Od 9:00 do 17:00 ve Výstavním sále Pod v ěží na náměstí  
(vstup v průchodu divadla J.K.Tyla, maximální okamžitá kapacita 40-50 dětí) 
 

Lektorské skupiny:  Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Ultrafun o.s., Vyšší 
odborná škola grafická Jihlava, Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové, 
Animánie Plzeň, Česká televize. 
 

Co si m ůžete vyzkoušet:  workshopy jsou založené na tradičních technikách a principech 
animovaného filmu: plošková, kreslená a loutková animaci, pixilace, počítačová 2D i 3D 
animace. Účastníci všeho věku si mohou vytvořit vlastní krátký film, bude zde probíhat 
interaktivní animační performance a dílna kreslené a plastelínové animace včetně jejího 
ozvučení. 
 

Pro koho:  pro školy základní i střední, pro nadšence, jednotlivé děti, mládež i rodiče (pokud 
do toho dětem nebudou mluvit) - maximální okamžitá kapacita workshopů je 40 - 50 osob, 
proto prosíme o rezervaci nebo trpělivost. 
 
 



PÁTEK 6. 5.  
 
Divadlo J. K. Tyla  
 

9:00  British Animation Awards: Chu ťovky pro d ěti 1   
Ty nejlepší krátké filmy pro děti oceněné British Animation Awards. 

 

10:30  České pexeso  
Seriál České televize navazující na úspěšné Evropské pexeso – nyní věnovaný 
jednotlivým českým krajům, i podruhé jej osobně uvede jeho autorka Maria 
Procházková.  

 

12:00  British Animation Awards: Top 15  (vhodné spíše pro  středoškoláky)  
Ty nejlepší krátké filmy a hudební klipy oceněné British Animation Awards  

 
Kino Sv ětozor  
10:00  Skřítek a ztracený písek sn ů  (v původním zn ění s českými titulky)  

Celovečerní německo-francouzský film podle známé postavičky z německých 
večerníčků v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů (aneb Skřítku, milý skřítku ….) 

 
Roháč 
 

9:00 Já, padouch  
 Celovečerní film pro děti o zloduchovi, který chtěl ukrást Měsíc od studia Universal. 
 

11:00  Shrek: Zvonec a konec  
 Třetí a zatím poslední film o zeleném zlobrovi z dílny studia DreamWorks 
 

13:00  Večerníčky  
Nové, často neodvysílané populární Večerníčky z produkce České televize. 

 
Zámecký park  
 

10:00 Tajná pohádka (divadlo pro děti) 
 Představení pro děti uspořádá Divadlo dobré kávy 
 
Dílny animace:  
 

Od 9:00 do 17:00 ve Výstavním sále Pod v ěží na náměstí  
(vstup v průchodu divadla J.K.Tyla, maximální okamžitá kapacita 40-50 dětí) 
 

Lektorské skupiny:  VŠUP Praha – Ultrafun o.s., Vyšší odborná škola grafická Jihlava,  
Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové, Animánie Plzeň, Česká televize. 
 

Co si m ůžete vyzkoušet:  workshopy jsou založené na tradičních technikách a principech 
animovaného filmu: plošková, kreslená a loutková animaci, pixilace, počítačová 2D i 3D 
animace. Účastníci všeho věku si mohou vytvořit vlastní krátký film, bude zde probíhat 
interaktivní animační performance a dílna kreslené a plastelínové animace včetně jejího 
ozvučení. 
 

Pro koho:  pro školy základní i střední, pro nadšence, jednotlivé děti, mládež i rodiče (pokud 
do toho dětem nebudou mluvit) - maximální okamžitá kapacita workshopů je 40 - 50 osob, 
proto prosíme o rezervaci nebo trpělivost. 
 
 



SOBOTA 7. 5.  
 
Divadlo J. K. Tyla  
 

10:00  British Animation Awards: Chu ťovky pro d ěti 2   
Druhá série krátkých filmů pro děti oceněných British Animation Awards. 

 
Kino Sv ětozor  
 

9:00  Ošklivé ká čátko (v p ůvodním zn ění s českými titulky) 
Celovečerní film podle známé předlohy v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů 

 

10:30  Fimfárum: do t řetice všeho dobrého  
Známý český loutkový film v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti. 

 
Roháč 
 

10:00 Wallace & Gromit: Cesta na m ěsíc, Nesprávné kalhoty  
Krátké filmy – i tentokráte v českém znění - o dalších dobrodružstvích Wallace a 
Gromita z dílny britského studia Aardman Animation. 

 

13:00 Legenda o sovích strážcích  
 Dobrodružný fantasy film pro děti od studia Warner Bros. 
 

15:00 Megamysl  
 Komedie na téma superhrdinství a superpadoušství od studia DreamWorks. 
 

17:00 Rango 
 Animovaný western a drsný chameleón ze studia DreamWorks. 
 
Zámecký park  
 

10:00  O rackovi a ko čce, která ho nau čila létat  (divadlo pro děti) 
 Loutkové představení podle knihy Luise Sepúlvedy v podání divadla Serpens. 
 
Dílny animace:  
 

Od 9:00 do 17:00 ve Výstavním sále Pod v ěží na náměstí  
(vstup v průchodu divadla J.K.Tyla, maximální okamžitá kapacita 40-50 dětí) 
 

Lektorské skupiny:  Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Ultrafun o.s., Vyšší 
odborná škola grafická Jihlava, Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové, 
Animánie Plzeň, Česká televize. 
 

Co si m ůžete vyzkoušet:  workshopy jsou založené na tradičních technikách a principech 
animovaného filmu: plošková, kreslená a loutková animaci, pixilace, počítačová 2D i 3D 
animace. Účastníci všeho věku si mohou vytvořit vlastní krátký film, bude zde probíhat 
interaktivní animační performance a dílna kreslené a plastelínové animace včetně jejího 
ozvučení. 
 

Pro koho:  pro školy základní i střední, pro nadšence, jednotlivé děti, mládež i rodiče (pokud 
do toho dětem nebudou mluvit) - maximální okamžitá kapacita workshopů je 40 - 50 osob, 
proto prosíme o rezervaci nebo trpělivost. 
 
 



NEDĚLE 8. 5. 
 
Divadlo J. K. Tyla  
 

15:00 Já, padouch  
 Celovečerní film pro děti o zloduchovi, který chtěl ukrást Měsíc od studia Universal 
 
Kino Sv ětozor  
 

13:00  Oceněné filmy: 
Mezinárodní sout ěž celove černích film ů – celove černí film pro d ěti  

 
Zámecký park  
 

10:00  Krejčí, švec a duchové (divadlo pro děti) 
Pohádka neznámého lidového loutkáře přepracovaná Ivanem Anthonem, v podání 
třeboňský loutkářů 

 
 
 
 


