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10. března

Letadla 2: Hasiči a záchranáři		

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už
možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do
světa vzdušného boje s požáry. Prášek spojí své síly se záchranářským a hasičským
veteránem, vrtulníkem Strážcem Břitvou, a s jeho odvážným týmem.

11. března

Tom Sawyer

Tom Sawyer nemá na mysli nic jiného než rošťárny a nezbednosti, kterými velmi trápí
tetu Polly, se kterou žije společně se svým nevlastním bratrem Sidem v St. Petersburghu v Mississippi.Polly si i přes Tomovu tvrdohlavost a svéráznou povahu vytkla
za cíl z něj vychovat spořádaného a váženého člověka. Tom má naštěstí kamaráda
Hucka Finna, sirotka, který nade vše miluje dobrodružství.

12. března

Dům kouzel

Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne

JARNÍ PRÁZDNINY = TÝDEN PLNÝ ZÁBAVY
TŘI PROJEKCE FILMŮ PRO DĚTI A SOUTĚŽ NA CELÝ TÝDEN
O co v soutěži jde?
Hlavně se pobavit...
Prostřednictvím 5 úkolů se seznámíte s 5 filmy/knihami (staršími, ale i moderními, českými i zahraničními,
dobrodružnými i zábavnými) a při plnění úkolů si budete moci vyzkoušet, co postavy z příběhů zažily na
vlastní kůži.
Přihlášení
Přihlásit se může každý, komu v průběhu soutěže bude méně než 16 let. Chceš-li se soutěže zúčastnit,
přihlas se mailem na adresu kino@dobrany.cz předmět „Jarní prázdniny“ (uveď jméno, věk, bydliště
a přezdívku pod kterou budeš na soupisce zveřejněné na webu).
Přihlásit se můžeš i po zahájení soutěže, nebudou se ti však hodnotit již vypršené úkoly.
Průběh
Každý den, počínaje 9. březnem 2015 a 13. březnem 2015 konče, bude v 9:00 ráno (tolerance +- 60 minut)
vyvěšen na www.kacko.cz, facebooku 3D kino Káčko, vstupních dveřích Káčka a na vratech Infocentra
nový úkol. Možnost odeslání řešení či zprávy o plnění je do 24 hodin od vydání úkolu (přesný čas vydání
bude uveden u úkolu). Adresa pro odeslání řešení je kino@dobrany.cz, popřípadě zprávou na facebook
3D kino Káčko a můžeš k tomu využít internetovou stanici v Městském kulturním středisku nebo Městské
knihovně.
Hodnocení
Hodnocení jednotlivých úkolů bude zveřejněno nejpozději do 2 dnů od uzavření úkolu (například úkol vydaný v pondělí v 9:00 je možné plnit do úterý 9:00 a nejpozději ve čtvrtek ráno se dozvíš, na kolik bodů jsi
jej splnil). Body budou zapisovány do tabulky přihlášených účastníků zveřejněné na webu. Konečné pořadí
bude vyhlášeno 18. března 2015.
A o co hrajeme?
Vstupenky do kina, knihy a další věcné ceny. Foto odměn zveřejníme před samotným spuštěním soutěže.

každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou Maggie
udělají všechno proto, aby kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, když kouzelník
skončí v nemocnici a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek
se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády jejich kouzelný dům zachránit.

Začátek promítání v 16:00 hodin. Vstupné: 70 Kč

Podmínka pro účast je návštěva jedné z dětských projekcí od 9. do 13. března 2015
a foto (selfie) v Káčku v ruce se vstupenkou a v pozadí plakát Karla Kryla a zaslání na
kino@dobrany.cz, popřípadě zprávou na facebook 3D kino Káčko (max. velikost přílohy
2 MB). Možno požádat obsluhu kina o vyfocení.

Sledujte nás, bude zábava!

