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POPIS HRY 
 
Letošní celotáborová hra nás zanese do světoznámé továrny na sny zvané 

Hollywood. Jednotlivé táborové dny budou inspirovány známými filmovými hity, od 
pohádek pro nejmenší, až po akční velkofilmy pro starší. Každý film je pak námětem 
pro konkrétní hry. V nich táborníci, rozdělení do skupin pojmenovaných po slavných 
filmových studiích, sbírají body do soutěže, na jejímž konci na ně čekají slavné ceny 
Akademie filmového umění – Oskaři (zlaté sošky rytíře držícího meč a stojícího na 
cívce filmového pásu). 

 
Z nám známých studií se našeho klání zúčastnily: 
 

 Columbia 

 Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 

 Paramount Pictures 

 Pixar 

 Tri Star Pictures 

 Universal Studios 

 Walt Disney Studios 

 Warner Bros 
 
 

 
 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryt%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8D
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HISTORIE UDĚLOVÁNÍ CEN - OSCARŮ 
 
Oficiální název ceny je však Cena Akademie za zásluhy (Academy Awardof Merit), 

označení Oscar je přezdívka sošky. Tento název se uchytil podle jedné z pověstí, že 
knihovnice Akademie Margaret Herricková při spatření sošky zvolala „vypadá úplně 
jako strýček Oscar!“. Akademie tuto přezdívku oficiálně uznala až v roce 1939. 

Symbolem ceny je zlatá soška rytíře držícího meč a stojícího na cívce filmového 
pásu s pěti kruhy, které představují pět původních profesních sekcí Akademie (herci, 
režiséři, producenti, technici a scenáristé).  

Sošku stvořili výtvarník Cedric Gibbons a sochař George Stanley. Výška sošky je 
34,5 cm, výška podstavce 7,5 cm a jeho průměr 13,5 cm. Původně byl Oscar z bronzu 
a pozlacený 24-karátovým zlatem. Od roku 1930 je ze slitiny cínu, mědi a antimonu a 
pokrytý leštěnými vrstvami cínu, niklu, stříbra a zlata.  

V průběhu druhé světové války byly sošky kvůli nedostatku kovových materiálů 
vyrobeny ze sádry, po válce pak byly majitelům vyměněny za kovové. Podstavec býval 
z černého mramoru, od roku 1945 je kovový. Oscar váží 3,85 kg.  

Od roku 1949 má na sobě každá soška jedinečné číslo (číslování začíná na 501). 
Od roku 1982 sošky vyrábí chicagská společnost R. S. Owens & Company. Každý rok 
v lednu vyrobí padesát kusů. Trvá to tři až čtyři týdny. Odlití každého kusu zaměstná 
dvanáct pracovníků na pět hodin. Sošky jsou nejdřív odlité, pak vytvarované, 
obroušené a vyleštěné. Výrobní cena je přibližně 150 $, ale ta symbolická je 
nevyčíslitelná.  

 

První ročníkudílení Oscarů se konal roku 1929. Akademie se rozhodla udělit 
speciální ocenění těm, kteří se nevešli do dvanácti kategorií. Cenu získalo studio 
Warner Bros. Druhého Oscara si odnesl Charles Chaplin za produkci, režii, scénář a 
herecký výkon ve svém filmu Cirkus 

Druhý ročník (1930) – Počet kategorií klesl z dvanácti na sedm (ženský a mužský 
herecký výkon, produkce, režie, scénář, kamera a výprava). 

 

Pravidla 
Do soutěže může být přihlášen každý celovečerní (nejméně čtyřicetiminutový) film. 

Film musel být promítán běžným způsobem v některém kině v oblasti Los Angeles 
nejméně 7 dní po sobě, s tím, že premiéra je v době od 1. ledna do 31. prosince 
daného roku. Film nesmí být před svým uvedením do kin uváděn v jiném médiu 
(kabelová televize, Internet apod.). V některých kategoriích jsou z některých pravidel 
povoleny výjimky (např. cizojazyčný film). 

Jednotlivé profesní sekce Akademie nominují ve svém oboru vždy pět kandidátů pro 
finále. Každý člen Akademie (je jich cca 6000) nominuje 5 snímků do kategorie 
„Nejlepší film“. V tajném hlasování opět všichni určí vítěze. Vyhodnocení hlasů 
provedou tři notáři advokátní firmy. Jména vítězů zůstávají tajná až do posledního 
okamžiku. 

 

Členové akademie 
Členy Americké akademie filmového umění a věd se automaticky stávají všichni 

umělci, kteří byli alespoň 1x nominováni na Cenu akademie. Akademie má zhruba 5 až 
6 tisíc členů po celém světě, mezi její členy českého původu patřili nebo doposud patří 
např. Franz Planer, Ivan Jandl, Miloš Forman, Jiří Menzel, Jan Pinkava, Miroslav 
Ondříček, Theodor Pištěk nebo Jan Svěrák. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ezd%C3%ADvka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryt%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cedric_Gibbons&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr#Centimetr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antimon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mramor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/1982
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://cs.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirkus_%28film%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kino
https://cs.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabelov%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fin%C3%A1le
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Planer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Jandl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Menzel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pinkava_%28re%C5%BEis%C3%A9r%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Ond%C5%99%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Ond%C5%99%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Pi%C5%A1t%C4%9Bk_%28v%C3%BDtvarn%C3%ADk%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sv%C4%9Br%C3%A1k
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Současná ocenění 

 nejlepší film (od roku 1929) 

 nejlepší režie (od roku 1929) 

 nejlepší ženský herecký výkon (od roku 1929) 

 nejlepší mužský herecký výkon (od roku 1929) 

 nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli (od roku 1937) 

 nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli (od roku 1937) 

 nejlepší původní scénář (od roku 1941) 

 nejlepší adaptovaný scénář (od roku 1929) 

 nejlepší kamera (od roku 1929) 

 nejlepší střih (od roku 1936) 

 nejlepší výprava a dekorace (od roku 1929) 

 nejlepší návrh kostýmů (od roku 1949) 

 nejlepší hudba (od roku 1935) 

 nejlepší píseň (od roku 1935) 

 nejlepší zvuk (od roku 1931) 

 nejlepší masky (od roku 1982) 

 nejlepší vizuální efekty (od roku 1940) 

 nejlepší střih zvuku (od roku 1964) 

 nejlepší celovečerní animovaný film (od roku 2002) 

 nejlepší cizojazyčný film (od roku 1948) 

 nejlepší krátkometrážní hraný film (od roku 1932) 

 nejlepší krátký animovaný film (od roku 1932) 

 nejlepší celovečerní dokumentární film (od roku 1944) 

 nejlepší krátký dokumentární film (od roku 1942) 
 

Zajímavosti a kuriozity 

 V roce 1929 se Oscar předával poprvé. Hlavním tahounem byl Charlie 
Chaplin s filmem Cirkus. Chaplin však dostal jednoho „souhrnného Oscara“, 
dalšího Chaplin získá za dlouhých 43 let v roce 1972 za celoživotní dílo. 
Doprovázel ho nejdelší potlesk v dějinách udílení. Trval více než 5 minut. 

 První Oscar z roku 1929 vyhrál němý film Wings. V roce 1930 začala éra 
zvukových filmů a žádný němý film již sošku nezískal. Kuriozitou je ovšem 
Umělec, nejlepší film roku 2011, který vzdává hold němému filmu a jako 
takový je též koncipován. 

 Nejvíce Oscarů (11) proměnily tři filmy: Ben-Hur (1960), Titanic (1998) a Pán 
prstenů: Návrat krále (2003). 

 Pán prstenů: Návrat krále měl současně největší úspěšnost, neboť získal 
cenu v každé kategorii, ve které byl nominován. Naopak, největší smolař co 
se proměňování oscarových nominací týče, jsou zvukař Kevin O'Connell (20 
neproměněných nominací) a hudebník Victor Young (21 nominací). 

 Nejvíce nominací (14) měly filmy Allabout Eve (1950), Titanic (1998) a La La 
Land (2017). 

Pouze tři filmy získaly pětici Oscarů v nejuznávanějších kategoriích (též zvanou Big 
Five – nejlepší film, režisér, herec, herečka, scénář). Byly to: Stalo se jedné noci 
(1934), Přelet nad kukaččím hnízdem (1975), Mlčení jehňátek (1991) 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_re%C5%BEii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_%C5%BEensk%C3%BD_hereck%C3%BD_v%C3%BDkon_v_hlavn%C3%AD_roli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_mu%C5%BEsk%C3%BD_hereck%C3%BD_v%C3%BDkon_v_hlavn%C3%AD_roli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_%C5%BEensk%C3%BD_hereck%C3%BD_v%C3%BDkon_ve_vedlej%C5%A1%C3%AD_roli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_mu%C5%BEsk%C3%BD_hereck%C3%BD_v%C3%BDkon_ve_vedlej%C5%A1%C3%AD_roli
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_p%C5%AFvodn%C3%AD_sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_adaptovan%C3%BD_sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_kameru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_st%C5%99ih
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_v%C3%BDpravu_a_dekorace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_n%C3%A1vrh_kost%C3%BDm%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_hudbu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_p%C3%ADse%C5%88&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_zvuk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_masky
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_vizu%C3%A1ln%C3%AD_efekty&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_st%C5%99ih_zvuku&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_celove%C4%8Dern%C3%AD_animovan%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_cizojazy%C4%8Dn%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_kr%C3%A1tkometr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_hran%C3%BD_film&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_kr%C3%A1tk%C3%BD_animovan%C3%BD_film&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_celove%C4%8Dern%C3%AD_dokument%C3%A1rn%C3%AD_film&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_kr%C3%A1tk%C3%BD_dokument%C3%A1rn%C3%AD_film&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potlesk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929_ve_filmu
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukov%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Blec_%28film%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Titanic_%28film,_1997%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_prsten%C5%AF:_N%C3%A1vrat_kr%C3%A1le
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_prsten%C5%AF:_N%C3%A1vrat_kr%C3%A1le
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_Young&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=All_about_Eve&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalo_se_jedn%C3%A9_noci
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elet_nad_kuka%C4%8D%C4%8D%C3%ADm_hn%C3%ADzdem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C4%8Den%C3%AD_jeh%C5%88%C3%A1tek
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 Nejvíce Oscarů získal za své filmy (Sněhurka a sedm trpaslíků, Mickey 
Mouse, …) Walt Disney celkem – 22, z toho mezi lety 1931/1932 až 1939 osm 
sošek v řadě (s ostatními kategoriemi deset), čímž drží další rekord. Mimo to, 
mezi lety 1950 a 1954 získal další čtyři Oscary v řadě za čtyři krátké filmy a v 
letech 1953-1954 dva Oscary dokumentární filmy The Living Desert a The 
Vanishing Prairie. 

 V historii předávání cen byl nejvícekrát nominován právě Walt Disney (59×), z 
žijících osobností pak skladatel filmové hudby John Williams (48×). 

 Dvěma hercům a dvěma herečkám se podařilo získat Oscara za nejlepší 
výkon v hlavní roli dvakrát po sobě. Z hereček to byly Luise Rainerová (1936-
1937) a Katharine Hepburnová (1967-1968), z herců Spencer Tracy (1937-
1938) a Tom Hanks (1993-1994). 

 Žena, která získala nejvíce Oscarů, je kostýmní výtvarnice Edit Head – 
odnesla si jich 8, nominací měla dokonce 35. 

 Nejvíce Oscarů za nejlepší makeup – celkem 7 – získal Rick Baker. 

 V roce 1969 se poprvé a zatím naposled stala remíza, při které Oscara za 
nejlepší herečku získaly Katharine Hepburnová a Barbra Streisandová. 

 Katharine Hepburnová je nejúspěšnější herečka – získala 4 Oscary, všechny 
za nejlepší herečku v hlavní roli. 

 Nejvíce Oscarů za režii získal John Ford – čtyři. 

 Herci černé pleti mají zástupce např. v Hattie McDanielové (Jih proti severu, 
1939), dále Sidney Poitier (Liliesofthe Field, 1963) či Jennifer Hudsonová 
(Dreamgirls, 2006). Za nejlepší výkon v hlavní roli jak v mužské tak v ženské 
kategorii poprvé triumfovali až v roce 2001 – tehdy sošku získali Halle Berry 
(Monster's Ball) a Denzel Washington (Training Day). 

 Meryl Streepová má největší počet nominací na Oscara (18). Proměnila ale 
zatím jen 3. 

 Nejúspěšnějším Čechem je Miloš Forman - získal 2 Oscary (Přelet nad 
kukaččím hnízdem a Amadeus). 

 Alfred Hitchcock nikdy Oscara nezískal, až v roce 1967. Oscar za celoživotní 
dílo. Okomentoval slovy: "Thank you." 

 Steven Spielberg byl 20 let brán jako nejlepší režisér a producent Hollywoodu 
(jen za produkci byl nominován 8×), teprve až v roce 1994 získal Oscara za 
Schindlerův seznam. 

 Martin Scorsese 5× prohrál. Až v roce 2007 Oscara získal za film Skrytá 
identita. 

 Roberto Benigni získal v roce 1997 Oscara za nejlepší cizojazyčný film a také 
za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Benigni to okomentoval "I use up allof 
my English" („Vypotřeboval jsem celou svou angličtinu.“) 

 Naprostá většina oceněných ve své děkovné řeči poděkovala kromě rodiny a 
spolupracovníkům také Bohu. 

 Woody Allen byl za nejlepší scénář nominován 15×, nominaci proměnil pouze 
3×. Zatím žádnému scenáristovi se ale nepodařilo získat Oscara dvakrát za 
sebou. Stejně jako žádné herečce ve vedlejší roli. 

 V historii cen akademie získali dva herci Oscara za nejlepší herecký výkon, 
ztvárňující jednu a tutéž postavu. Byli to Marlon Brando a Robert De Niro – 
Kmotr a Kmotr II. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9Bhurka_a_sedm_trpasl%C3%ADk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Williams
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luise_Rainerov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katharine_Hepburnov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spencer_Tracy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom_Hanks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edit_Head
https://cs.wikipedia.org/wiki/Makeup
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rick_Baker&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katharine_Hepburn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbra_Streisand
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Ford
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hattie_McDaniel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sidney_Poitier
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Hudsonov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halle_Berry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Denzel_Washington
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meryl_Streepov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elet_nad_kuka%C4%8D%C4%8D%C3%ADm_hn%C3%ADzdem
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99elet_nad_kuka%C4%8D%C4%8D%C3%ADm_hn%C3%ADzdem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amadeus_%28film%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://cs.wikipedia.org/wiki/1967
https://cs.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://cs.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schindler%C5%AFv_seznam
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Scorsese
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skryt%C3%A1_identita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skryt%C3%A1_identita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marlon_Brando
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_De_Niro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmotr_%28film%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmotr_II
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REALIZACE 
 

Prostor tábora se změní na filmová studia, čemuž bude odpovídat i značení 
jednotlivých místností – catering, produkce, rekvizitárna, maskérna, střižna, kinosál…  

Vedle hlavního vchodu do budovy – podél tůjí bude umístěn velký nápis 
„HOLLYWOOD“ z polystyrénu. Dále před vchodem na schodech červený koberec 
(popř. červený koberec vedoucí ze Světelné brány), realizován bude i chodník slávy, 
do nějž za každý den hlavní herecké hvězdy budou obtiskávat své ruce (obtisky dlaní 
na papír). 

Připravována realizace „Letního kina“, či „klubových projekcí“ při nepřízni počasí. 
Připraven by měl být i fotokoutek pro zachycení hereckých hvězd dne.  

V úvahách je i výroba příslušných triček – černá trika – savování loga etapové hry. 
 
 
 

ÚVODNÍ DEN 
 

Rozdělení do studií 
Rozdělení dětí do družin – jednotlivých filmových studií – každá družina si pak 

vylosovala logo a název hollywoodského filmového studia. 
 

 
 

Seznámení s EH a podpis smlouvy (23.7.2017 – večer) 
Seznámení s mottem EH a historií udělování cen Akademie – Oscarů. 
Hraná scénka: režisér, kamera, klapka, tanečnice a kočky – zkouška scény, kdy 

režisér není spokojen a žádá produkci o „dodání“ jiných, kvalitnějších herců. Přihlížející 
mají za úkol dle různých indicií uhodnout, která z hereckých hvězd, či postava z filmu 
se objeví ve Světelné bráně. Tyto herecké či pěvecké hvězdy pak po červeném koberci 
předstupují před impresária, s kterým podepisují smlouvu. 

Dále s využitím Světelné brány (prochází bránou) přistupují jednotlivá studia 
k podpisu smlouvy (viz příloha), ve které svým podpisem stvrzují táborový řád i souhlas 
s pravidly EH.  
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průvodní slovo režisér a klapka 

 

   
Herečky a kameraman 

 

   
Režírování filmu „Kočky na střeše“ 
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Sestra v akci 1 i 2 

 

   
Černý jestřáb sestřelen 

 

  
Poklad na Stříbrném jezeře Adams Family 
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Lady GaGa 

 

   
Ledové království Alenka v říši divů 

 

   
Piráti z Karibiku 
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Marilyn Monroe Shrek 

 

   
Hvězdy konkurzu – Shrek s Fionou 

 

 
Herecké a pěvecké hvězdy pohromadě 
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A teď již k vlastním jednotlivým etapám – realizovaným filmům. 
 

SHREK 
(24.7. mladší a střední kategorie, 27.7. starší kategorie) 

 

MOTTO: 
Jako vůbec první film získal v roce 2002 Oscara v kategorii 

nejlepší celovečerní animovaný film. Vznikl ve studiu Dream 
Works. Postavám propůjčily svůj hlas známé filmové hvězdy 
jako Mike Myers, Eddie Murphy a Cameron Diaz. V roce 2008 
ho Americký filmový institut zařadil mezi 10 nejlepších 
animovaných filmů na světě.  

 

POPIS: 
Shrek, zelený obr s tykadly 

mimozemšťanů, žije sice docela sám, 
ale šťastně ve svém domku na samotě 
u lesa až do chvíle, kdy je doslova 
přepaden nekonečným zástupem 
známých i méně známých pohádkových 
postaviček, které byly vyhoštěny z 
království nevzhledného a zakyslého Lorda Farquaada. Ve 
snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku 
Shrek Farquaadovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného 
draka krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala 
jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro 
Shreka udělat cokoli, jen ne zmlknout aspoň na okamžik, obr 

svůj slib splní, jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje, takže je 
všechno nakonec úplně a docela jinak ... 

 
 

HRY 
 

Stavění chýše pro Shreka (mladší a střední) 
Děti mají za úkol postavit chýše pro Shreka. 

Podmínka: do chýše se musí vejít nejvyšší člen družstva. 
Bodování – tříčlenná porota boduje od 1 do 8 bodů – 
originalita, splnění podmínky, využití přírodních 
materiálů. 

 

Zachraň si život (starší kategorie) 
Život každého představuje obyčejný kolíček na prádlo. 

Ve vyznačeném území se pohybují hráči, kteří si usilují o 
život = snaží se sebrat někomu z protihráčů kolíček 
pověšený zezadu na oblečení. Kdo nemá kolíček, končí 
hru a odchází z herního území. Hru lze omezit časově 
nebo hrát do chvíle, kdy v poli zbývá jen několik hráčů. 

Pokud bude potřeba hru bodovat do oddílů, lze kolíčky 
podepsat (označit barvou či jménem oddílu).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_celove%C4%8Dern%C3%AD_animovan%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/DreamWorks
https://cs.wikipedia.org/wiki/DreamWorks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mike_Myers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eddie_Murphy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cameron_Diaz
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Stavění chýše pro Shreka 
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Zachraň si život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 TABULKA VÝSLEDKŮ KE HŘE ZACHRAŇ SI ŽIVOT 
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Kadibudka (mladší a střední) 
Ve vymezeném území je skryta kadibudka s papírky. Úkolem 

hráčů je najít ji a poté získat co nejvíce potvrzených lístečků - 
musí dojít ke kadibudce, vzít jeden lísteček, dojít za 
„hajzlbábou“, která sedí někde na kraji území, nechat si lísteček 
potvrdit a mohou jít znova. Aby to nebylo tak jednoduché, 
pobíhají v území průjmy. Průjmů je asi sedm a mají svá jména 
(cedulky na zádech - např. Řídký, nekonečný, zelený…).  

Každý hráč má na počátku tři toaletní papíry (= životy). Pokud 
hráče chytne průjem, sebere mu jeden toaletní papír. Pokud 
někoho chytne průjem a on nemá toaletní papír, je vyřazen ze 
hry. Průjmy nesmí příliš blízko ke kadibudce ani k hajzlbábě. 

Další postavou je zácpa, která se občas objevuje a zdrhá před 
hráči – pokud hráč chytne zácpu, dostane 1 toaletní papír. 

Hraje se po určitou dobu. Vítězí ten, kdo má nejvíce 
potvrzených papírků. 

Pokud má více lidí stejný počet papírků, vyhrává ten z nich, 
který si zapamatoval více jmen průjmů.  
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Již samozřejmou součástí ukončení každé jednotlivé etapy je vyhodnocení a 
předání diplomů a drobných odměn či Sůváků nejúspěšnějším družinám. 
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MICKEY MOUSE 
(25.7. mladší a střední kategorie) 
 
 

MOTTO: 
Mickey Mouse, někdy myšák Mickey, postavička z dílny 

The Walt Disney Company, která byla vytvořena 15. 
května1928. Poprvé se Mickey Mouse objevil roku 1928 i 
se svou kamarádkou Minnie. Mickey Mouse i Minnie dále 
vystupovali v celé řadě kreslených filmů a příběhů. 

18. listopadu1978, u příležitosti 50. výročí vzniku, získal 
Mickey Mouse jako vůbec první kreslená postava svoji 
hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy. 

 

HRY 
 

Mickeyho štafetový pětiboj 
 

V blízkém okolí 6 stanovišť s Mickeyho úkoly: 
 

 Mickeyho autíčko – štafetová jízda v kolečku 

 Mickeyho botičky – štafetový běh v holinkách 

 Mickeyho rukavičky – sbírání drobných 
předmětů v pracovních rukavicích 

 Mickeyho ocásek – tužka přivázaná v pase na 
provázku, dostat co nejrychleji do lahve 

 Mickeyho puzzle – skládání 3 puzzlí s motivy 
Mickeyho na čas 

 

Každá disciplína se bodovala zvlášť (pozor - musí 
soutěžit vždy stejný počet lidí z každého oddílu!). A 
součet jednotlivých umístění dá celkové pořadí. 

 

       

https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/Minnie_Mouse
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hollywoodsk%C3%BD_chodn%C3%ADk_sl%C3%A1vy
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PÁTÝ ELEMENT 
(26.7. starší kategorie) 

 

MOTTO: 
Kultovní koprodukční film Velké Británie a Francie, 

který v roce 1997 natočil francouzský režisér Luc 
Besson. Hlavní role hráli Bruce Willis a Milla Jovovich. 

New York, dvacáté třetí století. Země má být co 
nevidět zničena obří ohnivou koulí, která se na ni řítí. 
Cornelius, starý mnich, však ví, čím tento hořící kolos 
zastavit: Pátým elementem. Je to Nejvyšší existence, 
propojující čtyři základní Elementy – vzduch, vodu, oheň 
a Zemi, které pouze společně, jako jediná Moc, mohou 
zastavit blížící se Zlo. Cornelius získává jako spojence v 
tomto boji Korbena Dallase, taxikáře a bývalého agenta 
tajné služby a Leeloo, mimozemšťana v podobě krásné 
mladé dívky. Tuto trojici čeká na jejich cestě za 
záchranou lidstva spousta dobrodružství a hlavně boj se 
strašným Zorgem (Gary Oldman) a jeho děsivými 
spojenci Mangalory. 

 

HRY 
 

Stonožka 
Jedná se o týmovou hru, kdy se tým seřadí do zástupu. 

Z každého týmu vyběhne hráč, stojící na první pozici zástupu a 
překoná vytyčenou trať co nejrychleji. Při návratu se k němu 
připojuje druhý hráč (držení za ruku) a trať absolvují spolu. Tímto 
způsobem se pokračuje, dokud neběží celý tým. Poté se jede 
převráceně a místo připojování dalších hráčů se první hráč 
odpojuje, následován druhým atd. Vyhrává tým, který absolvuje 
trať rychleji. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kultovn%C3%AD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997_ve_filmu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luc_Besson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luc_Besson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruce_Willis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milla_Jovovich
http://www.csfd.cz/tvurce/313-gary-oldman/
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HLEDÁ SE NEMO 
(26.7. mladší a střední kategorie) 

 

MOTTO: 
Americký, počítačem animovaný film z roku 2003. 

Film byl vyroben studii Walt Disney Pictures a Pixar 

Animation Studios. 
Vypráví příběh rybího otce Marlina, který s další 

rybkou jménem Dory hledá svého syna Nema. Na 
cestě se Marlin pomalu učí riskovat a uvědomuje si, že 
jeho syn je schopen se v některých věcech postarat 
sám o sebe. 

Film vyhrál cenu akademie pro nejlepší animovaný film. Také se stal nejvíce 
prodávaným filmem na DVD díky 40 milionům prodaných kopií (2006). V roce 2008 ho 
Americký filmový institut zařadil mezi 10 nejlepších animovaných filmů na světě. 

 

HRY 
 

Papája 
Na šesti stanovištích v herním území (oceánu) jsou ukryté 

rybičky, které mají různou bodovou hodnotu (předem ji zná jen 
vedoucí hry). Děti se v rámci družin rozdělí do trojic (čtveřic, 
pětic) a po celou dobu hry se musí držet za ruce. Oceánem slídí 
žraloci (vedoucí), kteří se snaží dotknout prostředního hráče 
(Nema). Před jejich kousnutím se trojice může chránit tak, že se 
chytnou volnýma rukama a utvoří tak malý kroužek. Pokud se 
žralok dotkne nebo zjistí, že se trojice rozpojila, vezme jim jednu 
z ulovených rybiček. Na každém stanovišti smí trojice ulovit jen 
jednu rybku (má jich tedy max. 6). Po uplynutí časového limitu 
se sečte bodová hodnota všech získaných rybek. 

 

Adresa 2 (roztroušená zpráva) 
Na louce jsou rozházené kartičky, které obsahují 

číslo a písmeno. Družstva běhají po louce a snaží se 
co nejdříve najít všechna písmena (kartičky zůstávají 
ležet - nikdo je nebere, jen se podívají a běží říct 
zapisovateli, co našli). Jeden z týmu je vždy na startu a 
zapisuje to, co ostatní najdou. Určující je pořadí, ve 
kterém se družstvům podaří vyluštit celou tajenku.  

Tajenka: „Merlin najde Nema na adrese zubař pan Sherman Sydney Austrálie.“ 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_animace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Animovan%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pixar
https://cs.wikipedia.org/wiki/DVD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Americk%C3%BD_filmov%C3%BD_institut&action=edit&redlink=1
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Papája 
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Adresa 2 (roztroušená zpráva) 
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AVENGERS 
(27.7. mladší a střední kategorie + 2.8. starší kategorie) 

 

MOTTO: 
Marvel Studios uvedl v roce 2012 na filmová plátna 

super hrdinský tým všech dob - Avengers, ve kterém se 
přestavili super hrdinové – Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, 
Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow.  

Když se objeví nečekaný nepřítel, Asgarďan Loki, 
který chce ovládnout Zemi a který ohrožuje světovou 
bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové 
agentury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že 
potřebuje tým, aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná 
provádět nábor po celém světě. 

Předlohou pro film byla komiksová předloha. 
Dosáhl také značného komerčního úspěchu. 

Celosvětově se stal pátým nejvýdělečnějším filmem 
všech dob a celkově nejvýdělečnější filmovou adaptací 
komiksu. 

Film Avengers byl nominován na Oscara v kategorii 
Nejlepší vizuální efekty, na cenu BAFTA v kategorii 
Nejlepší speciální vizuální efekty a na tři ceny Critics' Choice Movie Awards. Mimo jiné 
získal několik cen People's Choice Awards, Teen Choice Awards a MTV Movie 
Awards. V žánrových oceněních získal čtyři ceny Saturn (včetně kategorie Nejlepší sci-
fi film), cenu Hugo pro nejlepší dlouhé hrané představen a nominaci na cenu Nebula 
pro nejlepší hrané představení. 

 

HRY 
 

Najdi svého Avengera (mladší a střední kategorie) 
Nejdříve každé družstvo musí rozluštit šifru – abeceda (1 = A, 2 = B, 3= C atd.). 
Šifra: „Najdi všechny Avengery a zachraň svět před nepřáteli z vesmíru.“.  
Po vyluštění šifry, dostanou instrukce, kde se ukrývá mapa, na níž je zaznamenáno, 

kde najdou všechny Avengery.  
Uprostřed tábora je vyvěšena 1 mapa pro všechny. Družstva se musí zorientovat a 

najít na mapě (následně po táboře) obálky, kde je schován vždy 1 Avenger (jeho 
obrázek). Jakmile se jim podařilo najít všech 6 Avengerů, běží do cíle, kde lze ještě 
získat bonusové body, pokud se jim povede pojmenovat co nejvíce Avengerů. 
Rozhoduje pořadí a bonusové body. 

 

Utíkej a nenech se polít (starší kategorie) 
Udělají se dvě skupinky o stejném počtu hráčů. Postaví se proti sobě ve vzdálenosti 

pár desítek metrů a rozdělí si čísla - jedno číslo má vždy jeden hráč z každého 
družstva. Vedoucí říká čísla. Když hráči uslyší své číslo, vyběhnou uprostřed, kde je 
míček a kelímek s vodou. První bere balónek a utíká ke svému týmu. Ten druhý má 
taky šanci - je tam ještě kelímek s vodou. Pokud se mu podaří polít toho, kdo odnáší 
míček, nikdo nemá bod. V opačném případě bod získá družstvo, které přineslo 
balónek. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A1_cena_Britsk%C3%A9_akademie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Critics%27_Choice_Movie_Awards
https://cs.wikipedia.org/wiki/People%27s_Choice_Awards
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teen_Choice_Awards
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A9_ceny_MTV
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A9_ceny_MTV
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Saturn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Hugo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Nebula
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Najdi svého Avengera 
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Utíkej a nenech se polít 
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ROBOTI 
(28.7. mladší a střední kategorie, 25.7. starší kategorie) 

 
MOTTO: 
Americký počítačově animovaný film z roku 2005. 

Příběh filmu vytvořili autoři knih pro děti Chris Wedge 
a William Joyce. 

 
Robot Rodney, mladý geniální vynálezce, sní o 

tom, že svými vynálezy zlepší život robotí populace. 
Po své plechové uši se zamiluje do Cappy, krásné, 
odvážné a chytré robotky. Také se ale pustí do křížku 
s robotickým superzáporákem Ratchetem. Do děje 
zasahuje i skupina robotických budižkničemů, 
přezdívaných Rusties, které vedou sourozenci Fender 
a Piper. Rodney se s Fenderem velmi snadno 
spřátelí, protože robot, kterému vždy v tom 
nejnevhodnějším okamžiku upadnou hlava, ruce a 
nohy, společnost schopného mechanika určitě ocení.  

 
 
 
 

HRY 
 
 

Sestrojení robota (všechny kategorie) 
Během dopoledne mají oddíly za úkol přeměnit 

pomocí čehokoli jednoho člena na robota. Mohou k 
tomu použít nebo sehnat cokoli. Jednotliví roboti se 
pak představí ostatním a předvedou své jedinečné 
schopnosti, které přednáší další z členů družiny. 

Porota z řad oddílků hodnotí originalitu, funkce 
robota a také prezentaci. 

 
 

Elektronická paměť (starší kategorie) 
Robot je stroj, a tak má místo mysli úložný disk, 

díky němuž si vše pamatuje. Po lese budou na 
stromech viset papírky s útržky písně a děti se budou 
po jednom vydávat do lesa, aby našly tyto kousky, 
zapamatovaly si je a následně je sdělily svému 
družstvu. Vyhrává družstvo, které jako první najde 
všechny útržky a poskládá co nejpřesněji celou píseň. 
Další možností je pak prezentace písně – v našem 
případě jsme zvolili možnost píseň rapovat případně 
upravit do některého z moderních hudebních žánrů. 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005_ve_filmu
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_Wedge&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Joyce
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Tady je text k písničce od Jana Jirouška – Robot: 

• Železa kus, no to je hnus, vypadá na šedesát 

• Kabelů pár, no to je zmar, neumí citově vzplát 

• Dívky se ptají, proč je tak netečný, odolává polibkům, je hloupě statečný 

• My moudří víme, tohle ho nebaví, pořád jen maká a občas pozdravím 

• Vždyť je jen robot ou ouou - jenom robot ou ouou (opakovat) 

• Tak hochu dost, chceš zbalit kost? Musíš se změnit a hned! 

• Obvod nech spát a zahoď drát, duše je tvá budoucnost 

• Teď holky uvidí, že potenciál máš, až na ně zavoláš tak už se neschováš 

• Ty tam jsou doby, kdy jsi hnusným kovem byl, teďka ses nám už pochlapil! 

• Už nejsi robot ou ouou žádný robot ou ouou (opakovat) 

 

Sestrojení robota (starší kategorie) 
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Sestrojení robota (střední kategorie) 
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Sestrojení robota (mladší kategorie) 
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HANNAH MONTANA 
(29.7. mladší a střední kategorie, 24.7. starší kategorie) 

 

MOTTO: 
Hannah Montana je americký televizní seriál nominovaný na 

cenu Emmy, který se začal vysílat 24. března 2006 na Disney 
Channel. 

Seriál se zaměřuje na život dívky žijící dvojím životem: přes 
den je průměrnou dospívající dívkou Miley Stewart (hraje ji Miley 
Cyrus), která chodí do školy se spolužáky a s nimi prožívá 
obyčejný život. V noci je pak mladou popovou hvězdou Hannah 
Montana. Svou identitu musí ukrývat před veřejností a o jejím 
dvojím životě ví pouze její otec, který ji v tom pomáhá. 

 
 

HRY 
 
Zmatek v převlékání (mladší a střední kategorie) 
Na 6ti stanovištích se budou děti postupně plnit úkoly a na 

některých se převlékat ve stanoveném čase do stanoveného 
oblečení a k tomu ještě plnit další úkol.  

• Hod gumovkou na cíl 
• Co nejvíce oblečení v růžové barvě + překážkový běh s 

kufrem; 
• sněžná slepota - cesta oddílu poslepu, jeden vidoucí převádí 

oddíl trasou s překážkami; 
• Šátek nebo čepice na hlavě – ochutnávka jídla a určování 

druhu jídla 

• V ručníku – přelézt lanovou lávku tak, aby nespadl ručník; 

• Přenášení vody v děravém kelímku – štafetově 

 
 
 

Casting (starší kategorie) 
Družiny - kapely - vytvoří hudební program minimálně na 2 

minuty. Bude se hodnotit zpěv, kapela, stylové oblečení, pohyb na 
pódiu - tanec. Zároveň mají za úkol vyrobit plakát jako upoutávku 
na jejich koncert. 

Casting bude hodnotit porota složená z nestranných dospěláků 
(oddíláci, zdravotnice, hlavní vedoucí atd.). 

Vyberou nejlépe sehranou kapelu. 

 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_seri%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Emmy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Disney_Channel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Disney_Channel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus


39 

Casting (starší kategorie) 
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Zmatek v převlékání (střední kategorie) 
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Zmatek v převlékání (mladší kategorie) 
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STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY 
(28.7. starší kategorie) 

 
MOTTO: 
Počítačově animovaný snímek ze světa Star Wars 

odehrávající se za Klonových válek od producenta a 
režiséra George Lucase. 

Klonové války začaly odtržením tisíců planetárních 
soustav od Republiky, které následně utvořily Konfederaci 
nezávislých systémů (CIS). Na straně Republiky bojovala 
klonová armáda proti armádě droidů CIS.  

Konflikt se rychle rozšířil do celé známé galaxie a 
nevyhnul se ani hlavní republikové planetě Coruscant.  

Válka skončila s vyhlazením rytířů Jedi, vyhlazením 
vedení CIS na Mustafaru a inaugurací Galaktického 
impéria, jež nahradilo Republiku. 

 
 

HRY 
 

Vesmírné lodě (starší kategorie) 
Svážou se dva pruty dlouhé asi 

1,5–2 metry a do středu se přiváže 
vzpěra (klacek dlouhý asi 50 cm), 
čímž vznikne „loď“.  

Trasa vytýčena v prostoru 
tábora a mezi chatičkami s 
nejrůznějšími překážkami. Soutěží 
vždy družina a snaží se překonat 
trasu v co nejkratším čase a s 
minimem trestných bodů. 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Republika_%28Star_Wars%29
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konfederace_nez%C3%A1visl%C3%BDch_syst%C3%A9m%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konfederace_nez%C3%A1visl%C3%BDch_syst%C3%A9m%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Droid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Coruscant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mustafar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaktick%C3%A9_imp%C3%A9rium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaktick%C3%A9_imp%C3%A9rium
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ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN 
(29.7. starší kategorie) 

 
 

MOTTO: 
Americký válečný snímek, který v roce 

2001 natočil režisér Ridley Scott. 
Část elitní jednotky armády USA je v 

roce 1993 poslána do somálského 
Mogadishu, aby se stala součástí mírové 
operace Spojených národů. Úkolem mise 
je unést několik vysokých důstojníků 
somálského diktátora. Jde o součást 
strategického plánu na potlačení 
občanské války, která zuří po celé zemi. 
Rangers i veteráni musí bok po boku bojovat proti zdrcující přesile a prchat za 
nepřátelskými liniemi, dokud se záchrannému konvoji nepodaří vyrazit k jejich 
záchraně.  

 

 
 

HRY 
 

Výcvik – branný závod 
 
Etapa je věnována vojenskému výcviku ve formě 

branného závodu. 
 
Vlastní závod obsahoval určování azimutu, 

šifrování, poznávání rostlin, hod na čísla, poznávání 
oscarového filmu. 

 
 
 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/2001_ve_filmu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott
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ŠMOULOVÉ 
(30.7. všichni dohromady – stejná studia ze všech kategorií se spojí do jednoho družstva) 

 

MOTTO: 
Šmoulové je americká rodinná komedie -

3Dfantasy film z roku 2011. Jde o první film 
kombinovaný s animovanými postavami a herci, 
který byl produkován Sony Pictures Animation.  

Uvádí na plátna kin všem dobře známé modré 
hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene 
Šmouly z jejich vesničky a během následného 
pronásledování všichni společně projdou kouzelným 
portálem, který je zavede do našeho světa, přímo 
doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří 
Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít 
způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky 
dříve, než je Gargamel znovu vystopuje. 

 

HRY 
 

Rozcvička na píseň „Brannej den!“ a další Šmoulí hity 
Celý den mít na sobě oblečeno něco modrého! 
Co nejvíce nahrazovat slovesa výrazem „šmoulit“! 
 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/3D
https://cs.wikipedia.org/wiki/3D
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011_ve_filmu
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Filmov%C3%A1_postava&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures_Animation
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Branný den Šmoulů - Netradiční olympiáda - různá stanoviště: 

 Koumák - hod frisbee do otvoru v krabici (1/2 hází z kratší vzdálenosti a zbytek 
z větší vzdálenosti – jakou zvolíš taktiku? Odkud budou házet prckové?. 

 Azrael - překážkový běh,  

 Gargamel - hod nafouknutými kruhy na živou postavu,  

 Šikula - hod sovičkou na otočené frisbee (10 – 50 bodů),  

 Mrzoutova štafeta - skákání s míčem mezi nohama,  

 Hopsinky - přeskok přes lano družstev,  

 Sašetka a Filuta - dvojice mají mezi zády nafukovací míč 
a musí se trefit do prádelního koše,  

 Štafeta Taťky Šmouly – štafetové předávání vody 
v kelímku nad hlavou, 

 
 

KOUMÁK – HOD FRISBEE 
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AZRAEL - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH 
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GARGAMEL - HOD NAFOUKNUTÝMI KRUHY NA ŽIVOU POSTAVU 
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ŠIKULA - HOD SOVIČKOU NA OTOČENÉ FRISBEE (10 – 50 BODŮ),  
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MRZOUTOVA ŠTAFETA 
 

 
 

..      
 
 

HOPSINKY - PŘESKOK PŘES LANO DRUŽSTEV,  
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SAŠETKA A FILUTA 
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ŠTAFETA TAŤKY ŠMOULY 
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VYHODNOCENÍ NETRADIČNÍ OLYMPIÁDY 
 

   
 

    
 

Šmoulí diskotéka  
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LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ - FROZEN 
(1.8. mladší a střední kategorie) 

 
 

MOTTO: 
Ledové království (v originále Frozen) je 

americký animovaný hudebně fantastický film z 
roku 2013, inspirovaný pohádkou Sněhová 
královna od Hanse Christiana Andersena.  

Film vypráví příběh nebojácné a věčně 
optimistické princezny Anny, která se vydává na 
velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala 
Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla 
svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila 
království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti 
se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které 
si nezadají s nejvyššími velehorami světa, 
mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, 
a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí 
dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela 
pozdě. 

Film obsahuje nejnovější 3D efekty. Byl dobře přijat kritiky i širokou veřejností. 
Ledové království vyhrálo dva Oscary za nejlepší celovečerní animovaný film a za 
nejlepší originální píseň ("Let It Go"), Zlatý glóbus za nejlepší celovečerní animovaný 
film, Filmovou cenu Britské akademie za nejlepší animovaný film, pět cen Annie Award 
a dvě ceny "Critics' Choic emoce Award". 

Film také zaznamenal výrazný komerční úspěch s rozpočtem 150 milionů 
amerických dolarůvydělal celosvětově 1,274 miliardy dolarů, čímž se z něj stal k datu 
uvedení pátý nejvýdělečnější film na světě, nejvýdělečnější animovaný film na světě a 
nejvýdělečnější film studia Walt Disney Pictures. 

 
 

HRY 
 

Ledové koule 
Štafetový běh pro ledové koule – na cestě stojí semafor (zelená = pokračuješ dál, 

oranžová = 3 dřepy, červená= 5 dřepů) – děti vezmou 1 kouli a běží zpět. Dán časový 
limit 3 minuty. 

 

Velká zima 
V časovém limitu 10 minut obléct jednoho člena do co nejvíce kusů oblečení. Do 

limitu se počítá i doběhnutí pro oblečení na chatky a pokoje. 
 

Severní pól 
Děti se mají obléci na cestu na severní pól s tím, že už se trošku oteplilo. Nyní mají 

za úkol z oblečení, které mají na sobě, svázat co nejdelší řetěz. Mohou však použít 
pouze věci, které mají na sobě – ostatní oblečení zabavit. Časový limit cca 20 minut. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A1_cena_Britsk%C3%A9_akademie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Annie_Award
https://cs.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%BD_dolar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C3%BDd%C4%9Ble%C4%8Dn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_film%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Animovan%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
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Ledové koule - střední 
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Velká zima - mladší 
 

     
 

   
 

Velká zima - střední 
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Severní pól - mladší 
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Severní pól - střední 
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ADDAMSOVA RODINA 
(1.8. mladší a střední kategorie + 2.8. starší kategorie) 

 
 

MOTTO: 
Morticia a Gomez Addamsovi žijí spokojeně ve 

svém rozlehlém sídle s dvěma dětmi a věrným 
služebnictvem, které tvoří frankensteinovský 
hromotluk a uťatá ruka, zvaná Věc. Gomez se čas 
od času trápí roztržkou se svým starším bratrem 
Festerem, který před 25 lety odešel z domu. Gomez 
proto každoročně pořádá spiritistickou seanci, aby 
ztraceného sourozence kontaktoval. Zkorumpovaný 
Addamsův právník Tully se domluví s Abigail 
Cravenovou na ďábelském plánu, jak získat 
Gomezův majetek včetně všech pokladů, ukrytých v 
domě. Rozhodnou se vydávat Abigailina syna 
Gordona za zmizelého Festera. Addamsovi přijmou 
Gordona okamžitě za svého, jenom děti jsou trochu 
podezřívavé. Na uvítanou uspořádají večírek, kde 
se sejde celé Addamsovo podivné příbuzenstvo. 
Gordon je nadšen do takové míry, až si o sobě 
začne myslet, že by mohl být Fester. Tully dosáhne 
toho, že Addamsovi jsou soudně vystěhováni a celá 
rodina se snaží uplatnit se v reálném světě. Tully marně hledá Addamsovy poklady. 
Gordon odmítá s právníkem i svojí matkou nadále spolupracovat. Za vydatné pomoci 
Věci se Gomezovi podaří nad zlosyny zvítězit. Gordon je přijat do rodiny jako skutečný 
Fester a život Addamsových se vrací do normálních kolejí. 

 
 

HRY 
 

NOČNÍ HRA (mladší a střední kategorie): 
Družstva absolvují noční cestu po (ta je vyznačena odrazkami, proto si sebou musí 

vzít baterky) a plní úkoly na stanovištích. Každý dostane účast za diplom – tato etapa 
se nehodnotí a nepočítá se do hodnocení. 

Stanoviště: 

 vyjmenovat co nejvíce názvů pohádek s princeznou 

 zazpívat písničku 

 hledat ukryté názvy ryb ve větách 

 vyjmenovat co nejvíce postaviček Šmoulů 

 lovení gumových zvířátek z lahve naplněné gelovými kuličkami (Shrekova 
mlska) 

 Mickeyho hádanky 
 

STEZKA ODVAHY (starší kategorie) 
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ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
(2.8. mladší a střední kategorie) 

 

MOTTO: 
Autorem knihy je anglický matematik a logik Lewis Carroll. 
Vrhneme se s Alenkou králičí norou dolů, vstříc 

neuvěřitelnému dobrodružství z dílny Tima Burtona. 
Tentokrát je však Alence už devatenáct let a znovu se 

vrací do podivuhodného světa, který poprvé navštívila jako 
dítě. Poté, co si zkusí lahvičku s nápisem „Vypij mě“, jejíž 
obsah způsobí, že se zmenší, a koláčem, na kterém je 
zdobeně napsáno „Sněz mě“, a po kterém se zase zvětší, se 
jí nakonec podaří projít do ohromujícího a fantastického 
světa. Tato říše divů je podivnější, než byste si dokázali 
představit, a nepodobá se ničemu, co jste kdy viděli. Čeká 
vás potrhlý Kloboučník, Bílá královna a její zlá starší sestra 
Srdcová královna, Bílý králík a další. 

 

HRY 
 

Alenčin kvíz (Cesta po stopách králíka) 
Cestou jdou děti po králičích stopách a v označených 

místech (králičích norách) hledají testové otázky nebo plní 
různé úkoly. 

 

1. naučit se část básničky z Alenky a v cíli ji odrecitovat 
(„Střez se, střez Tlachapouda, milý synu, má tlamu 
zubatou a ostrý dráp.“) 

 

2. Který herec hrál Kloboučníka? 
A) Johny Depp. 
B) Leonardo DiCaprio. 
C) Jiří Mádl. 

 

3. Jak se Alenka dostala do říše divů? 
A) snědla jedovatou houbu a ta jí tam přenesla. 
B) při sledování králíka spadla do jámy u stromu. 
C) podlomil se pod ní led. 
 

4. Co se stalo, když Alenka snědla kouzelný koláček? 
A) ztloustla. 
B) zmenšila se. 
C) zvětšila se. 
 

5. Jak vypadalo vojsko Srdcové královny? 
A) šachové figurky. 
B) zvířata. 
C) hrací karty. 

 

6) složit puzzle s obrázkem Kloboučníka 
 

7) zahrát si karty – vyšší bere 
 

8) v cíli říct básničku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Logik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
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Cesta po stopách králíka 
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PIRÁTI Z KARIBIKU 
(1.8. starší kategorie + 3.8. všechny kategorie) 

 

MOTTO: 
Třpytivé vody Karibiku jsou pro darebáckého, ale 

šarmantního kapitána Jacka Sparrowa (Johnny 
Depp) nevyčerpatelným zdrojem tajemných a 
vzrušujících dobrodružství. Jeho idylický život se 
však razantně změní ve chvíli, kdy se lstivý kapitán 
Barbossa zmocní jeho lodi Černá perla a napadne 
město Port Royal, odkud unese guvernérovu 
okouzlující dceru Elizabeth Swann (Keira Knightley). 
Její kamarád z dětství Will Turner (Orlando 
Bloom)se spolu s Jackem vydává na palubě 
nejrychlejší lodi britské flotily na odvážnou výpravu 
za záchranou Elizabeth a ukradené Černé perly.Will 
ale netuší, že je Barbossa i s celou svou pirátskou 
posádkou pod vlivem prokletí, které jej odsuzuje k 
věčnému životu ve světě nemrtvých a každou noc 
jej proměňuje v živého kostlivce. Kletbu může zlomit 
pouze vrácení ukradené části prokletého pokladu na 
jeho původní místo. 

 

VODNÍ ETAPA (starší kategorie 1. 8.): 
Na čas vylovit z hladiny koupaliště 30 různobarevných víček od PET lahví. 

Podmínkou je nosit do cíle na břeh pouze po jednom víčku. 
 

POKLAD (všechny kategorie – 3. 8.) 
Uvedeno hranou scénkou, kdy se Jack Sparrow chlubí mapou k uschovanému 

pokladu. Rum ho však brzy zmůže, a nám se podaří se nepozorovaně zmocnit mapy – 
a již hurá hledat poklad. (družiny starší kategorie to měly trochu ztížené, a dostávaly od 
Jacka různé úkoly, aby si mapu zasloužily. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Johnny_Depp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johnny_Depp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keira_Knightley
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlando_Bloom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlando_Bloom
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PIRÁTI Z KARIBIKU – POKLAD - starší 
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PIRÁTI Z KARIBIKU – POKLAD – mladší a střední 
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Závěrečný ceremoniál 
Závěrečný ceremoniál se ponese v duchu udílení cen americké filmové akademie – 

Oskarů. Všichni obdrželi diplom a věcné ceny včetně perníkového Oscara.  
Samozřejmě byla vyhlášena i hlavní cena – nejlepší studio roku 2017 (vítězové 

etapové hry v mladší, střední a starší kategorii), kteří obdrželi mj. táborová trika. 
 

Oceněni byli i nejmenší herci, nejlepší herci v jednotlivých kategoriích a také tzv. 
zasloužilí herci. 

 

Zároveň bylo vyhodnoceno i bodování pořádku. 
 

   
 

vítězové mladší kategorie vítězové starší kategorie 
 
 

 
 

vítězové střední kategorie 
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nejmladší herecká generace 
 

 
 

nejlepší herci z jednotlivých kategorií 
 

 
 

zasloužilí herci 
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potisk na hrnečku 
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PŘÍLOHA č. 1 
 

PRACOVNÍ SMLOUVA 
 
 

Letní táborová Akademie filmového umění v Chřibské 

uzavírá s níže uvedenými smlouvu  

na dobu určitou, a to od 22. 7. do 4. 8. 2017 

 
 

Svým podpisem stvrzujeme, že se plně budeme řídit pokyny režiséra a celého 
filmového štábu a ostatních pracovníků filmových společností. 

Svým chováním a jednáním se budeme snažit důstojně podílet na všech 
natáčecích dnech. 

Budeme se pohybovat v prostorech, které nám budou pro příslušné činnosti 
vyhrazeny, nebudeme bez dovolení opouštět svou filmovou společnost ani 

odcházet za hranice Hollywoodu. 

Budeme ctít zásady slušného chování a v žádném případě nebudeme 
prozrazovat špehům obsah jednotlivých filmů ani odhalovat výrobní postupy a 

triky, které jsou chráněny dle zákona naší ochrannou značkou. 

K filmovým hvězdám se budeme chovat s úctou a budeme jim projevovat 
pocty, které jim přísluší. 

Budeme se snažit, aby právě naše společnost získala nejvyšší cenu 
Akademie, a uděláme pro to vše, co je v našich silách. 
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PŘÍLOHA č. 2 

SŮVÁCKÝ HOLLYWOOD 
 

1) Přijeli jsme autobusem, 
 Vybalit si každý musel. 
 Máme tady kamarády 
 Sůváci se mají rádi. 
 

2) Pro každého je tu role, 
 U Jasanu jde to skvěle. 
 Táborníci velcí malí 
 14 dní tu spolu řádí 
 

Ref: Hollywood, sůvácký Hollywood 
 

3) Hlásila televize Nova, 
 že tu hraje banda Sůvákova.  
 Nějaké nové české dráma  
 proložené písničkama. 
 

4) To Gejza kdyby se tu teď slík, 
 To by byl teprve filmový trik, 
 Holky by brečely, kluci by seděli ztuhle, 
 A všem v kině zaskočil by popkorn v hrdle. 
 

Ref: Hollywood, sůvácký Hollywood 
 

5) Sto procent chvály od kritiky, 
 Šílela by půlka republiky. 
 Ta nejlíp ví, jakej v trenkách je kus 
 A říkají mu, ty seš celej Brjůs – Willis. 
 

6) Z Hollywoodu celebrity 
 Zahrát si v něm můžeš i ty. 
 My už nyní dobře víme, 
 že slzami se rozloučíme. 
 

Ref: Hollywood, sůvácký Hollywood 
 


