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VysÃ-laly jsem na 50.dÄ›tskÃ©m filmovÃ©m a televiznÃ-m festivalu Oty Hofmana

12. 10. 2018
Tým rádia Kulí&scaron;ek,Tereza Fligrová, Lucie Pazderová, Linda PtáÄ•níková a Jana Tauchmanová se vydal na 50.
dÄ›tský filmový a televizní festival Oty Hofmana v OstrovÄ› nad OhÅ™í. Mladé redaktorky zde sbíraly podklady k festivalovému
vysílání, které si mÅ¯Å¾ete poslechnout na webu www.festivalostrov.cz.

V nedÄ›li nás Ä•ekal prÅ¯vod dÄ›tí s lampiony, poté následovala laser show a nakonec ohÅˆostroj doprovázený hubou. Bylo
to opravdu kouzelné. Den poté bylo oficiální zahájení festivalu v kinosále, které uvádÄ›l herec a moderátor Petr
Vacek. Vystoupily gymnastky z domu dÄ›tí a mládeÅ¾e v OstrovÄ›. Sly&scaron;eli jsme tam známé písniÄ•ky z pohádek: AÅ¥
Å¾ijí duchové, Rebelové, TÅ™i bratÅ™i, Princezna ze mlejna a S Ä•erty nejsou Å¾erty. Následoval jeden ze soutÄ›Å¾ních film
ÄŒertoviny, který reÅ¾íroval ZdenÄ›k Tro&scaron;ka. Byla to opravdu Ä•ertovská pohádka. Dal&scaron;ím soutÄ›Å¾ním filmem
napÅ™.Jan Palach, který nás doslova dojal. Potkaly jsme se tam se spoustou známých a pro nás i nových lidí.
V&scaron;ichni byli opravdu pÅ™átel&scaron;tí a dobÅ™e se s nimi povídalo. NÄ›které jsme si pozvaly k mikrofonu. Dostaly
jsme pozvání na VIP veÄ•írek s rautem. Vystoupila taneÄ•ní skupina Mirákl a stÅ™íbrná superstar 2018 Eli&scaron;ka
Rusková. V úterý 9.10. se probÄ›hl Youtube sej&scaron;n. PÅ™ijeli za námi youtubeÅ™i The insidia project, Datel
s mlad&scaron;ím bratrem MatÄ›jem a rapper Denis Kubík známý jako EARTH. KaÅ¾dý z nich si pÅ™ipravil vystoupení v podob
kvízu, soutÄ›Å¾í Ä•i her. Program zakonÄ•ila autogramiáda a focení. ÚÄ•astnily jsme se rÅ¯zných workshopÅ¯ a semináÅ™Å¯,
napÅ™íklad o médiích nebo reklamách na youtube. PÅ™i vystoupení Michala Nesvadby z Kouzelné &scaron;kolky jsem se
vrátily zpÄ›t do pÅ™ed&scaron;kolních let. Festival se nám moc líbil. Program byl bohatý a stále bylo co dÄ›lat. RozhodnÄ›
bychom se tam rády pÅ™í&scaron;tí rok vrátily. Byla to skvÄ›lá zku&scaron;enost. DÄ›kujeme v&scaron;em poÅ™adatelÅ¯m a
zúÄ•astnÄ›ným. Tereza Fligrová a Lucie Pazderová &ndash; radio Kulí&scaron;ek
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