
Mezinárodní festival animovaných filmů

ZA FINANČNÍ PODPORY HLAVNÍ PARTNER HOSTITELÉGENERÁLNÍ PARTNER GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER V Ý ZNAMNÍ PARTNEŘI 

PROGRAM ANIFILMU PRO ŠKOLKY, ŠKOLY A DRUŽINY 
v Cinema City, Severočeském muzeu, kině Varšava a na Zámku

10. – 15. května, anifilm.cz
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Cinema City 1
Český obzor - filmy 

pro nejmenší 
4+ / 35´ 

Gorila a já  7+ / 75´ 
Klok, Kloček a 
pes Dingo 4+ / 

42´ 
Zámek - zahradní křídlo Škola animace powered by Nadace PPF |  GAME ZÓNA

Zámek - červené křídlo  iQLANDIA

Kino Varšava Velká sýrová 
loupež 4+ / 50´   

Cinema City 1
Český obzor -  

O čertech a lidech 
6+ / 51´ 

Animace je 
legrace II  

5+ / 49´ 

Cinema City 4
Animace je 

legrace I 
5+ / 49´ 

Severočeské muzeum Zvědavost a zá-
zraky 6+ / 56´ 

Ukrajinská 
animace pro děti 

39´ 

Born in Liberec: Vlasta Burian - Dva 
mrazíci + Byl jednou jeden král...  

6+ / 110´ 

Zámek - festivalový 
stan

Loutky bez hranic: Tři 
medvědi a drzá 
Máša 45´/ 3+ / 

divadlo 
Zámek - zahradní křídlo Škola animace powered by Nadace PPF | GAME ZÓNA

Zámek - červené křídlo  iQLANDIA 

Cinema City 1
Pohádky střižené 

dětem na míru  
4+ /51´ 

Severočeské muzeum ????????
Český obzor - filmy 

pro nejmenší 
4+ / 35´ 

Příhody nezbed-
ných zvířátek 

3+ / 40´       

Zámek - festivalový 
stan

Damúza: Fimfá-
rum 45´ / 3+ /  

divadlo 
Zámek - zahradní křídlo Škola animace powered by Nadace PPF |  GAME ZÓNA

Zámek - červené křídlo  iQLANDIA | Dabingové studio ČT  

Kino Varšava Myši patří do nebe 
87´ / ukrajinsky 

Cinema City 1 Mimi a Líza - Zahrada   
6+ / 65´ 

Severočeské muzeum
Klok, Kloček a 
pes Dingo 4+ / 

42´ 

Dobrodružství 
superhdinů 
 8+ / 52´ 

Zámek - festivalový 
stan

Divadlo Kordula:  
O červené 

karkulce 40´/ 3+ / 
divadlo 

Zámek - zahradní křídlo Škola animace powered by Nadace PPF |  GAME ZÓNA

Zámek - červené křídlo  iQLANDIA | Dabingové studio ČT  
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Mimi a Líza – Zahrada
Slovensko / Česká republika, 2022, 60 minut

6+
Celovečerní snímek navazuje na známý slo-
venský seriál Mimi a Líza o přátelství dvou 
děvčátek, které nijak nekomplikuje, že 
jedna z nich je nevidomá. Snímek má navíc 
silné a jasné ekologické poselství. Jedná 
se o novinku, která vstoupila do distribuce 
teprve nedávno.

Český obzor:  
Filmy pro nejmenší
Pásmo filmů, 35 minut

3+
Současná česká tvorba, která se na Anifil-
mu uchází o cenu v kategorii Český obzor. 
Těšit se můžete na kouzelný snímek Zuza 
v zahradách, vytvořený působivou animací 
malby na sklo, ale i na oblíbeného jezevce 
Chrujdu a na další pohádky pro nejmenší.

Český obzor: O čertech 
a lidech
Pásmo filmů, 51 minut

6+
Česká soutěžní animovaná tvorba, určená 
dětským divákům. Těšit se můžete přede-
vším na novinky z dílny České televize jako 
Mise Špuntix nebo Žeprej, včetně ambici-
ózní, půlhodinové moderní pohádky  
O čertovi. 

Byl jednou jeden král  
s předfilmem Dva mrazíci
Československo 1954, 13 minut + 103 minut

6+
Letos si připomínáme 60 let od smrti 
jednoho z nejslavnějších libereckých rodáků 
– Vlasty Buriana.
Na jeho počest promítáme nestárnoucí 
pohádku Byl jednou jeden král, ve které 
Burian ztvárnil roztržitého králova rádce, 

PROJEKCE

PROGRAM ANIFILMU PRO ŠKOLKY, ŠKOLY A DRUŽINY
Není-li uvedeno jinak, jsou projekce v českém znění nebo bez dialogů. Prosíme, ověřte si vybrané projekce 

před začátkem festivalu v našem online programu na www.anifilm.cz. Změna programu vyhrazena.

Veškerý program uvedený v nabídce je zdarma a je na něj potřeba udělat rezervaci.  
Rezervace je možné učinit na emailu rezervace@anifilm.cz.

Program pro děti pokračuje i o víkendu 14. - 15. května

https://www.anifilm.cz/cs/
mailto:rezervace%40anifilm.cz?subject=


Animace je legrace I
Pásmo filmů, 42 minut

5+
V souvislosti s tématem Animace & humor 
si Anifilm připravil i pásma pro děti. 
V tomto programu uvádíme fenomenální 
filmy ze studia Aardman (ovečka Shaun 
a Wallace a Gromit), ale i české filmy – 
málo známou pohádku Jak se slon bál 
očkování a oblíbené kutily Pata a Mata, 
kteří se pokusí vyrobit vlastní automyčku.

Animace je legrace II
Pásmo filmů, 52 minut

5+
V tomto programu se můžete těšit na oblí-
benou ovečku Shaun, roztržitého vynálezce 
Wallace a jeho nesmírně inteligentního psa 
Gromita, ale také na kultovní české kutily 
Pata a Mata a na Kotě z Kocourkova. Co 
mají tyto pohádky společného? Je s nimi 
přece legrace!

Dobrodružství superhrdinů
Pásmo filmů, 52 minut

8+
To nejlepší ze současné zahraniční seriálo-
vé tvorby (s českým dabingem). Fenome-
nální Sardinka ve vesmíru, jež je adaptací 
úspěšného komiksu, ale třeba i Mokova 
neuvěřitelná dobrodružství či oblíbení 
Superhrdinové.

Příhody nezbedných zvířátek
Pásmo filmů, 40 minut

3+
Pohádky pro ty nejmenší diváky – hravé, 
nemluvené a zcela srozumitelné. V progra-
mu vás čeká finský ptáček Pikkuli, jeho ro-
dina, přátelé a jejich neuvěřitelné zážitky. 
Seriál je adaptací úspěšné knižní předlohy.

Pohádky střižené dětem na 
míru
Pásmo filmů, 51 minut

5+ 
Animované pohádky a večerníčky, jejichž 
střihu se ujala Jiřina Pěčová. Ta letos pře-
bírá od festivalu Cenu za celoživotní přínos 
animovanému filmu. Můžete se těšit na 
Boba a Bobka, vílu Amálku, opičku Žofku 
či Kotě z Kocourkova. Program doplňuje 
svérázný film Vojtěcha Domlátila Kuchyň-
ské pohádky.

Velká sýrová loupež
Československo, 1986, 50 minut

4+
Nestárnoucí středometrážní snímek o třech 
myších, které se rozhodnou, inspirovány 
klasickými kriminálními filmy, zorganizovat 
největší sýrovou loupež všech dob. Stříhala 
Jiřina Pěčová, režíroval Václav Bedřich.



Zvědavost a zázraky
56 minut

6+
Současná evropská animovaná tvorba pro 
děti, kterou vybrali pro naše diváky drama-
turgové ze spřáteleného festivalu Interfilm 
Berlin.

Gorila a já
Švédsko/Norsko/ Dánsko 2021, 76 minut

7+
Milý rodinný film s originálním příběhem, 
který se uchází o cenu festivalu v celo-
večerní kategorii, je natočen podle knihy 
Fridy Nilsson. Vypráví o tom, jak holčičku 
z dětského domova adoptuje gorila.

Myši patří do nebe
Česko / Francie / Polsko / Slovensko 2021, 87 min

6+ 
Cenami ověnčený celovečerní loutkový 
film, který výrazně bodoval i na loňském 
Anifilmu, uvádíme letos speciálně v ukra-
jinštině pro ukrajinské děti a jejich rodiče. 
Snímek natočilo podle úspěšné knižní před-
lohy Ivy Procházkové režijní duo Denisa 
Grimmová a Jan Bubeníček.

Ukrajinské animace pro děti
Pásmo filmů, 39 minut

5+ 
Pásmo krátkých filmů od mladých ukrajin-
ských animátorů jsme připravili ve spo-
lupráci s kyjevským festivalem Linoleum. 
Filmy (všechny bez dialogů) se vyznačují 
specifickou poetikou, různými výtvarnými 
přístupy i odkazy na nelehkou realitu, se 
kterou se naši hrdinové vždy poperou.

Klok, Kloček a pes Dingo
Pásmo filmů, 42 minut

4+
Vtipný, hravý a nemluvený seriál pro děti 
ze vzdálené Austrálie. Dva klokani versus 
pes Dingo. Každý den přinese nová dobro-
družství. Režie se ujal výstřední ostravský 
režisér Ilja Novák.



Tři medvědi a drzá Máša
Loutky bez hranic, 45 minut

3+
Medvědi šli na med, takže chaloupka je 
prázdná, Mášenka se v lese nudí, a tak 
vleze dovnitř oknem, jak to bude dál?

Fimfárum
Damúza, 45 minut

3+
Fimfárum je proutek, který je jen o chlup 
tenčí než ta nejtenčí rákoska, který se ve-
jde do holínky. Pokud se jím jednou švihne, 
všechno v jeho okolí ztuhne a znehybní 
jako na obrázku. Nepohne se, dokud se jím 
nešvihne podruhé. Existoval pouze jeden 
a ten měl čert.

O Červené Karkulce
Divadlo Kordula & Divadlo Bořivoj, 40 minut

3+
Klasické pohádkové představení v maňás-
kovém provedení a dvě herečky prožívají 
příběh Karkulky – každá ovšem trochu 
jinak. A aby to nebylo zase tak napínavé, 
je třeba se i trochu zasmát. Reakce diváků 
(malých i velkých), opětována herečka-
mi, tvoří z tohoto představení jedinečný 
zážitek.

DIVADLA

https://www.anifilm.cz/cs/


w w w . a n i f i l m . c z

Gamezóna
V Game zóně si můžete sami zahrát 15 za-
jímavých indie her, které se účastní letošní 
soutěže Anifilmu. Kromě toho zde potkáte 
i česká herní studia, jako jsou Warhorse, 
známí díky historickému RPG Kingdom 
Come, nebo Hangar 13, tvůrci remaku 
Mafie.

Škola animace powered by 
Nadace PPF
Oblíbené animační workshopy se zkuše-
nými lektory i studenty animace.Děti si 
zde budou moct vyzkoušet vytvořit film 
nejrůznějšími animačními technikami, jako 
například animaci ploškovou, kreslenou, 
počítačovou, animaci písku, plastelíny, 
pixilaci i stop-motion animaci.

iQLANDIA
Návštěvníky čekají samoobslužné expo-
náty na téma humor a speciální science 
show rovněž na téma humor. Poznáte hru 
Superhrdinové periodické tabulky, v níž 
figurují komiksové postavy znázorňující 
prvky periodické tabulky chemických prvků. 
Ta bude převedena i do formy webové 
aplikace.

Dabingové studio ČT
Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik je v 
animovaném filmu zvuků? Třeba šplou-
chání vody, klepání na dveře, zpěv ptáků, 
otevření dveří a samozřejmě řeč. Tohle 
všechno se musí před promítáním filmu vy-
robit. Chtěli byste se naučit jak? Máte chuť 
si vyzkoušet práci herce - dabéra? V naší 
zábavné dílně zvuku vás to naučíme! 

SPECIÁLNÍ AKCE

https://www.anifilm.cz/cs/

