
Hobby závůdky a sraz krysaříků v Litoboři

V neděli 5. června 2011 po-
řádala Jízdárna Litoboř v Li-
toboři u Hořiček hobby zá-
vůdky pro malé i velké.

Do krásného nedělního do-
poledne se sjela poměrně po-
četná skupina jezdců a to
nejen „dospěláků“, ale i juni-
orů.

Pro návštěvníky to byla ur-
čitě zajímavá podívaná, neboť
zde byli viděny nejen jezdečtí
koně, ale i poníčci. Program
byl sestaven tak, aby si na své
přišli zúčastnění závodníci,

ale i přihlížející, jezdci i „ne-
jezdi“ a také rodiny s dětmi.

Děti a nezkušení jezdci
mohli mít ke koni svého vodi-
če. A protože u všech soutěží
byl měřen čas, tak bylo
opravdu důležité, aby byl vo-
dič šikovný a dokázal s koní-
kem rychle mezi překážkami
proběhnout.

Oblíbená je také soutěž
jízdy s papírovým koněm. Za-
závodit si tak může i „nejez-
dec“ a sám si vyzkoušet jaké
to je běžet na pískové jízdárně

přes překážky s papírovým
koněm.

Během dopoledne bylo
možné vidět tyto soutěže:

Opičí dráha s vodičem pro děti i
dospělé – 1. místo: Adélka Šul-
cová a koník Jessie, 2. Kris-
týnka Rydlová a koník Dája,
3. Áda Kočí a koník Julián

Opičí dráha pro děti i dospělé
bez vodiče – 1. místo: Katka
Gregová a koník Jessie, 2. Mi-
chaela Prouzová a koník
Markyze, 3. Eliška Vaňková a
koník Sherly.

Parkurek (překážky, křížky):
Děti: 1. Simona Kubíková a
koník Slávka, 2. Eliška Vaň-
ková a koník Ejmi, 3. Katka
Gregová a koník Jessie.

Dospělí: 1. Zdeňka Bedná-
řová a koník Anatole, 2. Aneta
Nehybová a koník Gerta, 3.
Petra Vojtovičová a koník
Karmin.

Odpoledne stejného dne se
konal v Litoboři sraz krysaří-
ků.

Tímto bychom Vás rádi po-
zvali opět k nám do Litoboře
24. září 2011 na Hubertovu
jízdu.

Přehled všech akcí nalez-
nete na webových stránkách
jízdárny: http://www.jizdarn
alitobor.wbs.cz/Akce-2011.ht
ml V Litoboři opět na některé
z akcích na viděnou. Těšíme
se na vás. Jízdárna Litoboř

Fimfárum: tři pohádky, tři režiséři, třetí rozměr
Na Novoměstském hrnci smíchu se uskutečnilo i soutěžní promítání pro školy a školky s názvem „Fimfárum do třetice všeho dobrého“.
Na otázky ke snímku „Fimfá-
rum III“ odpovídal producent
Martin Vandas:
V čem, podle Vás, spočívá dlouho-
dobá obliba projektu Fimfárum.
Myslím, že vize podtitulu „Do třetice
všeho dobrého“, byla i z hlediska
úspěšnosti projektu naplněna až po
pomyslný okraj?

Dotřeticevšehodobréhoby-
lovlastnězaklínadlo,kterým
jsmedokončeníceléhopro-
jektuzačarovali.Třipohádky,
tři režiséři, třetí rozměr….Ta
magickátrojkananásvyku-
kovalazpozakaždéhorohu.A
jestli senaplnila? Celá fimfá-
rovskátrilogiesivčeských
kinechzískalahodněpřes
čtvrtmilionudiváků–amož-
ná, žekdybychommělimož-

nost spočítat festivalovépub-
likumadivákypocelémsvětě,
určitěbychomsepřiblížili i té
magické trojcevestovkách…
Fimfárum III používá řadu moder-
ních technologií a cílí tak na maxi-
mální divácký zážitek. Není v těchto
high – technologiích skryto riziko, že
se vytratí tradiční pohádková poe-
tika?

Fimfárum mělo vždycky
punc inovativnosti, novosti.
První Fimfárum byl vůbec
první český animovaný film v
českých kinech. Druhé Fim-
fárum bylo první natáčené s
pomocí počítačů a digitálních
fotoaparátů, které dnes vyu-
žívají všechny animační stu-
dia. A trojka byla natáčena
poprvé ve třetím rozměru.

Přesto si myslím, že jsme na-
točili tradiční českou pohád-
ku, plnou hravosti, humoru i
české – resp. Werichovské
ironie i sebeironie, navíc s
krásnou písničkou od pánu
Uhlíře a Svěráka. Pohádku,
kterou si v kinech užívají děti
i jejich rodiče a ani jedni z
nich nemají pocit ztraceného
času nebo zbytečně utrace-
ných peněz. A nakonec ty
technologie nám naopak
umožňují zachovávat tradič-
ní hodnoty a tradiční animaci
a přitom neztrácet kontakt se
světovým děním.
Byly při realizaci filmu nějaké etapy,
které bylo těžké a složité překoná-
vat – řešit?

Jako u každého filmu. Vy-

mýšleli jsme vlastní techno-
logii pro natáčení ve stereo-
skopii, nabrali skluz. Obři
jsou kombinovaní s počítačo-
vou animací a natočeného
materiálu bylo o trochu víc,
než jsme čekali…Vůbec třeba
natočený materiál jsme plá-
novali na dvojnásobek dat než
má běžný celovečerní film a
skončili jsme na pětinásobku
– 100 Terabytů…a jen vyznat
se a uspořádat takové množ-
ství dat je slušný oříšek…
Bude Fimfárum III uplatněno i na
zahraničních trzích – distribuce i v
jiných zemích?

Fimfárum v tuto chvíli začí-
ná putování po zahraničních
festivalech, v tuto chvíli asi v
11 zemích světa. A před pár

dny jsem se vrátil ze zahrani-
čí, kde jsem se mimo jiné sešel
i se zahraničními distributo-
ry a je pravda, že to je opravdu
na dobré cestě….
Projekt Fimfárum se již stává klasi-
kou a klasické je vždy složité posu-
novat a rozvíjet někam dále …Jaká
je vize do budoucna? Je to opravdu
poslední část? Nebude z trilogie,
tetralogie, pentalogie… Diváci by to
jistě ocenili.

Za sebe jsem strávil s Fimfá-
rem přes 10 let života a je
pravda, že bychom se chtěli
posouvat dál, k dalším lát-
kám. Takže pracujeme inten-
zivně na nových filmech i
scénářích. Určitě chceme zů-
stat na poli animovaného fil-
mu, byť třeba ne vždy jen u

loutky – i když záleží vždy na
projektu, takže nejblíže je
právě nový animovaný muzi-
kál na motivy jedné známé
knížky….Abych nebyl tak ta-
jemný, mluvíme o knížce o
jednom fenomenálním fotba-
lovém týmu…ale v našem
případě jsme ho trochu víc
posunuli k pohádce a k muzi-
kálu. Ale stejně se tu bavíme o
roce 2014 – 2015…A pokud jde
o zbývající fimfárovské po-
hádky, třeba to ještě bude vý-
zva pro nějaké pokračovate-
le... ale budou mít těžké vybí-
rání, některé pohádky už byly
natočeny jako hrané a překo-
nat nebo se i jen přiblížit třeba
třem veteránům je asi hodně
těžké...
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www.denik.cz
...vše, co potřebujete vědětCelý svět pod lupou...

Soutěžní otázka:

Kolik celkem měst 
a obcí bude pokry-
to sítí 3G od O2 do 
začátku prázdnin, 
tedy k 30. 6. 2011?
a/ 600
b/ 350
c/ 760

o chytrý telefon
Největší pokrytí 3G sítí a rychlý 

mobilní internet najdete u O2
Největší pokrytí 3G sítí a dlouhodobě stabilní rychlost 

stahování dat nabízí O2. Do konce června bude kvalitní mobilní 
internetový signál dostupný 55 % populace. Internet tak 

využijete naplno. Používáte jej ke čtení zpráv, prohlížení videí na 
Youtube nebo sledování novinek na sociálních sítích? Stačí vám 

jen zvolit si podle toho ze široké nabídky vhodný datový tarif. 
K připojení potřebujete chytrý telefon nebo notebook a malý 

USB modem o velikosti běžné fl ashky. Surfovat naplno můžete 
okamžitě, ať už jste v parku, kavárně nebo zrovna čekáte na 

autobus.
Správnou odpověď hledejte na www.o2.cz. 

SMS ve tvaru 
DEN O2 AneboBneboC JMENO PRIJMENI 

ADRESA PSC zašlete na číslo 900 11 07 
od 18. června 0:00 do 19. června 23:59. 

Technicky zajišťuje ATS. 
Cena 1 SMS 7 Kč včetně DPH. 

www.platmobilem.cz
Ze všech zaslaných správných 

odpovědí vybereme 50., 100. 
a 150. správnou SMS, 

která získá chytrý telefon.

Soutěžte s Deníkem
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