ETAPOVÉ HRY

HOLLYWOOD
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 zúčastní např.:
• DreamWorks
• Pixar
• Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
• Universal Studios
• Warner Bros
• Paramount Pictures
• Barrandov
• Walt Disney Studios
• TriStar Pictures
• Marvel Studios
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Škála filmů, které byly nominovány do výběru, je opravdu široká – od kreslených
pohádek typu Šmoulů, až po takové hollywoodské trháky, jakými jsou například
Hvězdné války.

Z těchto nominovaných pak vzejde 9 finalistů, kteří budou mít tu čest bojovat o
vysněnou sošku.
Táborníci budou dle věku rozděleni na mladší a starší kategorii a každá kategorie
bude mít své „finálové“ filmy.
A teď již k vlastním nominovaným filmům.

SHREK
Jako vůbec první film získal v roce 2002 Oscara v
kategorii nejlepší celovečerní animovaný film. Vznikl ve
studiu DreamWorks. 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.
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...
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MICKEY MOUSE
Mickey Mouse, někdy myšák Mickey, postavička z
dílny The Walt Disney Company, která byla vytvořena
15. května 1928. 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. listopadu 1978, u příležitosti 50. výročí vzniku,
získal Mickey Mouse jako vůbec první kreslená postava
svoji hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

HANNAH MONTANA
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) a v noci je mladou popovou hvězdou
Hannah Montana. Svou identitu musí ukrývat před
veřejností, kromě jejích nejbližších přátel a rodiny.

ROBOTI
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.
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HLEDÁ SE NEMO
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.

ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN
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.

PÁTÝ ELEMENT
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.
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STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
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.

ŠMOULOVÉ
Šmoulové je americká rodinná komedie - 3D
fantasy 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.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
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.
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ZLATÉ OPOJENÍ
Americký černobílý, němý film z roku 1925,
režírovaný Charlie Chaplinem. Chaplin také
film produkoval, napsal scénář a ztvárnil hlavní
roli. Byl jedním z prvních filmů, které tento
talentovaný umělec později oživil přidáním
zvuku.
Nápad na tento film dostal Chaplin, když si
prohlížel obrázky Zlaté horečky na Klondiku z
roku 1896.
V době zlaté horečky se tulák Charlie, stejně
jako tisíce dalších mužů, vydává na Aljašku k
cestě za zbohatnutím. Ve sněhové vánici
narazí na dřevěnou boudu, kde se rozhodne
ukrýt. Uvnitř se shledá krom psa také s
podivným chlapíkem, který jej s puškou v ruce
odmítá přijmout a hladového zlatokopa Big
Jima. Zanedlouho se jejich cesty rozdělí.
Charlie přichází do města, kde potká místní
tanečnici Georgii, do níž se na první pohled
zamiluje. Musí také čelit všem nástrahám spojeným s hledáním zlata, jako jsou
nemoci, hlad, samota, či možnost, že je může kdykoli napadnout grizzly. ...

PRVNÍ RYTÍŘ
Ozdobami tohoto filmu jsou především
hvězdní herci - Sean Connery (král Artuš),
Richard Gere (Lancelot) a Julia Ormond
(Guinevere)
Král Artuš je rozvážný vládce, kterého si lady
Guinevera z Leonessu bere nejen z lásky, ale
také proto, aby ochránila svůj kraj před nájezdy
zrádného a bezcitného rytíře Malaganta, kdysi
jednoho z rytířů Kulatého stolu.
Lancelot je potulný šermíř, který jednoho dne
zachrání Guineveru před Malagantovými muži a
stane se rytířem Kulatého stolu.
Artuš oběma tak otevře brány do svého města
Camelotu i do svého srdce, aniž by tušil, že mu
láska a důvěra přinese zradu.
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TITANIC
Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své
pýše říkali, že je nepotopitelný. Když vyplouval
Titanic na svou první plavbu, byli na jeho palubě
také chudý Jack (Leonardo DiCaprio) a bohatá
Rose (Kate Winslet). Prožili spolu nejkrásnější
chvíle života a slíbili si, že už se nikdy
nerozejdou - až do oné osudné noci, kdy pýcha
lidstva narazila v Severním moři do ledovce,
který Titanic neúprosně poslal ke dnu. Krásná
romance se změnila ve zběsilý a tragický boj o
záchranu. Kolik jim zbývá? Hodina, možná dvě...
Americký velkofilm, který v roce 1997 natočil
režisér James Cameron a získal řadu ocenění
(zejména 11 Oscarů včetně Oscara za nejlepší
film roku), patří mezi nejnákladnější filmy v
historii světové kinematografie. Drží zároveň titul
druhého nejúspěšnějšího filmu všech dob.

PIRÁTI Z KARIBIKU
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.
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STATEČNÉ SRDCE
Americký historický film, který v roce 1995
natočil režisér Mel Gibson a také si v něm zahrál
hlavní roli. Film získal 5 Oscarů, včetně ocenění
za nejlepší film.
Film je inspirovaný skutečnou historickou
postavou Williama Wallace, který se v 13. století
postavil do čela odporu Skotů proti Angličanům a
jejich králi Eduardovi I. a získává spojence v
princezně Isabelle, díky které se vyhne většině
králových nástrah.
Nakonec je Wallace kvůli zradě ve vlastních
řadách zajat královskými vojsky a popraven.
Jeho odkaz však Skotové uctí a naplní v bitvě
u Bannockburnu, v níž pod vedením Roberta
Bruce vybojují nezávislost své země na
Angličanech.

POKLAD NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE
Německo-italsko-jugoslávský dobrodružný film
režiséra Haralda Reinla dle předlohy Karla Maye,
který byl promítán ve více než šedesáti státech
světa.
Kdesi vysoko v horách je ukryto pohádkové
bohatství - zlatý poklad, který po staletí střeží
Tonkawové před chamtivými bělochy. Takový je i
Cornel a jeho banda trampů. Ale včas objeví
Vinnetou, Old Shatterhand a skupinka jejich přátel,
takže je jasné, že na cestě za pokladem čeká
všechny
hodně
dobrodružství,
romantiky,
nebezpečí a motýlů.
Hlavní hvězdou byl americký herec Lex Barker
v úloze Old Shatterhanda. Druhou hvězdu filmu
vytvořil česko-britský herec Herbert Lom, obsazený
do úlohy vůdce banditů Cornella. Pierra Brice
objevili filmaři pro roli Vinnetoua těsně před
začátkem natáčení, kdy se teprve učil jezdit na
koni.
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FROZEN – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
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").
Film také zaznamenal výrazný komerční úspěch – stal se nejvýdělečnějším
animovaným filmem na světě a nejvýdělečnějším filmem studia Walt Disney Pictures.

AVENGERS
Marvel Studios uvedl v roce 2012 na filmová plátna
super hrdinský tým všech dob - Avengers, ve kterém
se přestaví super hrdinové – Iron Man, Neuvěřitelný
Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black
Widow.
Když se objeví nečekaný nepřítel, Asgarďani 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.
Film Avengers byl nominován na Oscara v kategorii
Nejlepší vizuální efekty.
Dosáhl také značného komerčního úspěchu.
Celosvětově se stal pátým nejvýdělečnějším filmem
všech dob a celkově nejvýdělečnější filmovou
adaptací komiksu.
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ADDAMSOVA RODINA
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 jsou
soudně vystěhováni a celá rodina se snaží uplatnit se
v reálném světě. Vrátí se život Addamsových do
normálních kolejí?

ANDĚL PÁNĚ
Anděl Páně je filmová pohádková komedie
(dle knihy Boženy Němcové) režiséra Jiřího
Stracha z roku 2005.
Celé nebe se chystá na velkolepé oslavy
Ježíškových narozenin. Panna Marie peče hory
cukroví, Tři králové chystají dort a sbor andílků
nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jakoby tu byl
navíc a každému se jen pletl pod nohy Petronel, paličatý nešika a přetrhdílo. Na co
sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji
chybu. Zakrátko si proti sobě poštve všechny
svaté. Za trest je poslán na pozemský svět, aby
napravil jediného hříšníka, jinak na Štědrý den
skončí jako padlý anděl v pekle. Petronel,
proměněný v žebráka, odchází mezi smrtelníky.
Průvodcem je mu poťouchlý čert Uriáš, který se
náramně dobře baví na Petronelův účet.
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Tak to jsme představili všechny nominované filmy. Které z nich nakonec postoupí
do finálového boje, se dozvíme až v táborovém Hollywoodu.
Bojovat se bude o ceněné Oscary v těchto kategoriích: ženský a mužský herecký
výkon, produkce, režie, scénář, kamera a výprava a možná ještě nějaké kategorie
přidáme.
Kdo se tedy stane nejlepším hercem, herečkou …?
A které studio nakonec získá nejvíce sošek Oscarů, a stane se celkovým vítězem?
Nechme se překvapit – Sůvácký HOLLYWOOD už na nás čeká …
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