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   Distribuční list 2015 

Ovečka Shaun ve filmu (Shaun the Sheep)  
OVEČKA SHAUN – příběh o tom, jak si neumíme vážit důležitých věcí, které v životě máme, a někdy i zapomínáme na lidi a 

přátele kteří nás milují. 

Život na farmě je nekonečna nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen 

mít jeden, jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít se jeden odpočinkový den.   

Ale i plánovat se musí umět a každý plán se může zvrtnout! 

Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem jak farmáře uspat. Skáčou stále dokolečka přes ohradu, farmář počítá, počítá a 

počítá své ovečky, až nakonec usne. Ovce potom farmáře opatrně uloží do starého karavanu v rohu hřiště a předstírají, že je 

noc. Když farmářův věrný pes Bitzer zjistí, co ovce udělaly, celý plán končí. Blitzer se snaží farmáře dostat z karavanu, ale 

karavan se uvolní a přes všechny překážky vyjede ven na silnici i se spícím farmářem uvnitř. Bitzer vyrazí za karavanem, který 

ujíždí přímo do velkoměsta. 

Shaun a ovčí stádo zatím hospodaří na farmě. Farmář a pes se z města stále nevracejí a na farmě zavládne chaos.  

Stádo se Shaun v čele se rozhode napravit svoji chybu a vydá se do velkoměsta najít farmáře a jeho věrného Bitzera. Na této 

záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství. 

Budou Shaun a kamarádi schopni najít svého farmáře dřív, než se ztratí navždy? 
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Premiéra:  2.4.2015 

Počet kopií:  DCP        

Země:  Velká Británie 

Rok:  2015         

Světová práva:     Studio Canal 

Délka filmu:  85 min 

Zvuk/formát:  DD/2D 

Verze:                   CZ 
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