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Pomocnou ruku najdeš nejspíše na konci svého ramene. 

České přísloví 

Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální 

se je snaží nedělat! 

Neznámý 

Buďme vděčni za existenci hlupáků. Bez nich bychom 

nemohli vyniknout. 

Mark Twain 

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. 

Čínské přísloví 

Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám 

časem přibude něčeho jiného než roky a lenost. 

John Steinbeck 

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu 

než palác, ve kterém lidé pláčí.  

Čínské přísloví 

Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou 

velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro 

změnu chtít a pak už nebudeš moci. 

Jan Werich 

Můžeš mít buď výsledky, nebo výmluvy. Nemůžeš mít 

obojí. 

Arnold Schwarzenegger 

Naučte se pravidlům, abyste je mohli správně 

porušovat. 

Dalajláma 

Buďte na lidi hodní, nebo vám nepůjdou na pohřeb. 

Bohumil Hrabal 



Kdo hodně chce, tomu hodně schází. 

České přísloví 

Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit 

a nasytíš ho na celý život. 

Čínské přísloví 

Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se 

problémy zabývám déle. 

Albert Einstein 

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. 

Jiří Žáček 

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým 

si rozumíš lépe, než se sebou samým. 

Henri Fréderic Amiel 

Odstranění jedné chyby vyvolá alespoň dvě nové. 

Murphyho zákon 

Je pravda, že tvrdá práce ještě nikdy nikoho 

nezabila, ale já si říkám, proč to riskovat? 

Ronald Reagan 

NNaarrooddiill  ssee  jjaakkoo  hhlluuppáákk  aa  vveellmmii  úússppěěššnněě  rroozzvviinnuull  ssvvéé  

vvrroozzeennéé  sscchhooppnnoossttii..  

SSaammuueell  BBuuttlleerr  

Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se 

zakladatelem civilizace. 

Sigmund Freud 

Muž dokáže každou ženu dostat tam, kde ho ona chce 

mít. 

Neznámý 

Doufám, že budu studentem do konce života. 

Anton Pavlovič Čechov 

 

 



     Filmový festival 
29.5. - 4.6.2015 

Jako každý rok se tu představí jedna evropská kinematografie, tentokrát to je sousední 

Německo. Chystá se 40 filmů určených pro všechny generace. V rozsáhlé dětské a 

mládežnické sekci budou uvedeny nejen filmy klasické (Emil a detektivové) ale i ty 

současné (Almanva-Vítejte v Německu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bohatá historie zlínského festivalu 
ZLÍN FILM FESTIVAL patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. To, že takový druh filmové přehlídky 

vznikl právě ve Zlíně není vůbec náhoda. Založení tradice pravidelné filmové přehlídky ve Zlíně bylo logickým 
vyústěním snah zdejších filmařů o prezentaci vlastní tvorby i v domácích podmínkách. První ročník festivalu v 
roce 1961 se konal přesně 20 let od uskutečnění jiné zlínské filmové přehlídky, kterou byly Filmové žně (nebo též 
Zliennale). Ačkoliv se tyto předchůdkyně pozdějších zlínských filmových festivalů konaly ve válečných letech 
1940 – 1941, přitahovaly na sebe značnou pozornost diváků i samotných tvůrců. Filmové žně ozdobila svou 
přítomností většina hvězd tehdejší mezinárodně úspěšné české a slovenské kinematografie. Hlavní program 
hostilo zlínské Velké kino s tehdy největším kinosálem ve střední Evropě. Kapacita budovy byla v té době více 
než 2.500 diváků! Ve Velkém kině se promítá dodnes, pravidelně se v něm koná zahajovací ceremoniál festivalu, 
stejně jako projekce těch nejnavštěvovanějších snímků. 

 
Zlín s filmem spojuje především silná historie filmových ateliérů ve Zlíně, které byly založeny v roce 1936 z 
popudu Jana Antonína Bati jako studio pro tvorbu reklamních snímků obuvnického impéria Baťa. O rozvoj 
umělecké filmové tvorby ve Zlíně se mimo jiných významně zasloužil režisér a scénárista Elmar Klos, který získal 
spolu s Jánem Kadárem za snímek Obchod na korze Oskara za nejlepší cizojazyčný film roku 1965. Dětskému 
filmu se filmové studio ve Zlíně věnovalo již od začátku čtyřicátých let. Postupem doby se ze zlínských atelierů 
stalo nejvýznamnější centrum filmové tvorby pro děti v tehdejším Československu. Byly zde natočeny stovky 
hraných, animovaných i kombinovaných filmů. Mnohé z nich získaly prestižní ocenění či dokonce, jako v případě 
Karla Zemana, světovou proslulost. Vedle Zemana se do dějin světové kinematografie zapsali další ve Zlíně 
působící tvůrci: Hermína Týrlová, další oskarový filmař Alexander Hackenschmied, Břetislav Pojar, Josef Pinkava 
a další. 

A právě spojení filmové a 
filmařské tradice dává zlínskému 
festivalu punc jedinečnosti. Na 
místě s tak jedinečnou historií totiž 
každoročně dochází k propojení 
dvou pólů filmového světa: 
diváckého a tvůrčího. 

 
 
 
 
 
 
 
Cesta do pravěku (1955) 

http://www.zlinfest.cz/wcd/pages/historie/090325_11ap.jpg
http://www.zlinfest.cz/wcd/pages/historie/cestadopraveku1955i..jpg


Poklad ptačího ostrova (1952) 

Ukradená vzducholoď (1966) 

 

 

 

http://www.zlinfest.cz/wcd/pages/historie/pokladptacihoostrova1952ii..jpg
http://www.zlinfest.cz/wcd/pages/historie/ukradenvzducholo1966iv..jpg
http://www.zlinfest.cz/wcd/pages/historie/vnocnsen1945i..jpg


Kinematovlak 2015  

Přes hranice do Rakouska 

V minulém ročníku nastal zásadní zlom, když Kinematovlak historicky poprvé vycestoval za hranice naší 

republiky, do sousedního Polska, kde dětem představil něco z naší tradiční pohádkové tvorby. Pro velký úspěch 
plánujeme i na 55. jubilejním ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU vycestovat k našim sousedům. Zahraničním 
partnerským městem se v tomto roce stane rakouské město Retz. 

Od 30. 5. do 4. 6. 2015 bude Kinematovlak stavět, přinášet zábavu a promítat ve městech Zlínského a 

Moravskoslezského kraje a zvát návštěvníky za námi na ZLÍN FILM FESTIVAL. 

Nebudou chybět ani soutěže o partnerské dárky a také o vstupy na festival. 

  

Do Zlína Kinematovlak přijede 29. 5. 2015 a zahájí promítání ve stanici Zlín-střed. 

V dalších dnech bude Kinematovlak sloužit jako mobilní pozvánka na ZLÍN FILM FESTIVAL a návštěvníci budou 
moct jeho prostřednictvím okusit festivalovou atmosféru. 

Program Kinematovlaku: 

 start promítání v 9.00 hodin 

 promítání probíhá v intervalech po 30 minutách 

 příchozí školka/škola si projde historický vagón s výstavou a výkladem o historii železnice i města 

 následně děti mohou počkat ve Vláčku hráčku na promítání a zkrátit si dlouhou chvíli zábavnými hrami 

 po příchodu do samotného Kinematovlaku jim bude puštěna pohádka dle programu či na přání v délce cca 30 
min. 

 při odchodu dětí z promítacího vozu dostane každé dítě malý dárek 

 promítání končí v 15.30 hodin 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:31.Parn%C3%AD_4343186_-_4342186_Bran%C3%ADk_detail_16.JPG


 

 

Plameňák malý 

-narozeno  13.2.2015 

-ve zlínské zoologické zahradě jsou chování od roku 1984 

-nejmenší a nejrozšířenější druh plameňáka na světě 

-pokud se ho podaří odchovat,bude to 1. odchov v ČR a 2. odchov v Evropě 

 

Dželada hnědá 

-narozeno 12.2.2015 

-rodiče: Moja (6) a Jasper (10) 

-ve zlínské zoologické zahradě jsou chovány od roku 2010 

-žijí pouze v travnatých náhorních plošinách v severní a střední části Etiopské vysočiny 

-ZOO Zlín jako jediná odchovává mláďata v ČR a je jednou z 22 ZOO na světě, kde tyto 

primáty najdeme 

                                                                                                                                                                             

 

Michal Kotas 

 

 

 

 



Které květiny budou kvést? 

 bledule 

 smetánka 

 narcis 

 tulipán 

 sasanka 

 sněženka 

 krokus 

 violka 

 viola 

 jaterník 

 modřenec 

 konvalinka 

 kopretina 

                                                                                                                                                Michal Kotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mgr. Jaroslav Hrubý    Adéla Bezděková 

Rozhovor s panem učitelem: 

 Čím jste chtěl být jako dítě? 

Hasič , policista. 

Jaké předměty jste měl ve škole rád a nerad? 

 Bavilo mě všechno. 

Máte koníčky? 

Fotografování  a hledání pokladů. 

Máte domácího mazlíčka? 

Ne. 

Jakou máte rád hudbu? 

Cokoliv z 90. let. 

Jaké máte oblíbené jídlo? 

Žádné nemám. 

Jak se Vám líbí Zlín? 

Město je pěkné. 

Se kterou známou osobností byste chtěl jít na večeři? 

Nevím. 

Myslíte si, že je chemie oborem budoucnosti?  

Určitě. 

      
 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=chemick%C3%A9+pom%C5%AFcky&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zsvolyne.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=1056&ei=kCAlVZuVCoH0PNnugNgM&bvm=bv.90237346,d.bGg&psig=AFQjCNFI9DwUUB40pq8qT19L4kqcVvzRCw&ust=142858291242515
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=chemick%C3%A9+pom%C5%AFcky&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zsvolyne.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=1056&ei=kCAlVZuVCoH0PNnugNgM&bvm=bv.90237346,d.bGg&psig=AFQjCNFI9DwUUB40pq8qT19L4kqcVvzRCw&ust=142858291242515

