O AUTOROCH

ÏALEJ SPOLUPRACOVALI

Výtvarné návrhy a réia Jaroslav Baran
„Som ve¾mi vïaèný, e som dostal monos pracova na tomto seriáli.
Originálny námet, skvelé scenáre, aktuálnos tém, široká distribúcia ale aj
európsky rozmer robí z týchto rozprávok jedineèný projekt. Som otec
7 detí a viem, èo pre nich znamená internet. Namiesto zákazov
a pouèovania volím radšej otvorený dialóg za monitorom poèítaèa.
Dúfam, e aj iným rodièom náš seriál pomôe pri výchove a ochrane svojich
detí. Celý môj tím aj preto pracuje na seriáli s myšlienkou, e mono
vytvárame najlepšie dielo našich profesných ivotopisov.“
Námet, scenár a produkcia Miroslav Drobný
„Pri písaní scenára zachovávam klasický príbeh boja dobra a zla
so závereèným ponauèením. Vyuívam archetypové postavy (múdry
starec-Baèa, neskúsený puberák-Jano, ochranca poriadku-Horár, naivné
ovce a barany, zlý vlk). Zámerne som vybral vidiecke prostredie a jeho
jazyk, ¾udové zvyky, obyèaje a srdeènos spolunaívania. Ostro
to kontrastuje so súèasným svetom modernej techniky, globalizácie
a komplikovaných ¾udských vzahoch. Cez tento poh¾ad do minulosti sa
vtipne zvýrazòuje súèasná kultúra detí a ich (náš) ivotný štýl. Otváram
rozprávkovo netradièné a citlivé témy ako sexuálne zneuitie detí,
rasistické prejavy na internete, anorexia, virtuálne prenasledovanie atï.
Najväèšou výzvou pre mòa je písa tieto aké odborné témy ¾ahko
a vtipne. Snaím sa tie aby seriál bol pútavý nie len pre najmenšie deti
ale aj pre mláde a dospelých. Èi sa mi to darí posúïte sami. Rád si
preèítam vaše postrehy a pripomienky: miroslav@drobny.sk.“
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O PROJEKTE
Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) vznikol z iniciatívy eSlovensko
o.z. ako súèas projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Projektovými
partnermi sú ïalej Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky a Slovenský výbor
pre Unicef. Hlavným cie¾om projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný
internetový portál. Projekt sa zameriava na bezpeènos detí a mládee, najmä na
riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre nišiu vekovú kategóriu detí
projekt pôsobí ako prevencia, mládei vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného
správania sa a dospelých chce projekt pouèi.
Detský animovaný seriál sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti
a mláde v Èesko-Slovensku. Rozprávky vznikli s finanènou podporou EÚ programu
Bezpeèný internet. Prvé 4 pilotné èasti mali na Slovensku premiéru 8. októbra
2009 a zaoberajú sa témami:
+ Bez koušteka (Zverejòovanie fotografií a videí s odhalenými èasami tela.)
+ Netancuj s vlkom (Zneuitie fotografií a videí.)
+ Zatajovaný kamarát (Nadväzovanie kontaktov za úèelom sexuálneho
zneuitia - Grooming.)
+ Biele ovce (Diskriminácia a rasizmus na internete)
Ïalších 5 èastí mali slovenskú premiéru 8. februára 2011. V spolupráci
s Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation - ÖIAT (Rakúsko)
a Univerza v Ljubljani (Slovinsko). Za podpory EÚ programu Základné práva
a obèianstvo.
+
+
+
+
+

Devädesiatdevä (Reazové listy šastia?)
Ogrge¾ (Internet si vdy pamätá tvoje chyby z minulosti.)
Korunka krásy (Anorexia, recepty „krásy“ na internete.)
Pomsta (Virtuálne prenasledovanie - Cyberstalking.)
Hlásna trúba (Prezradenie údajov a majetkových pomerov - Phishing.)

OCENENIA
V roku 2011 a 2012 sa plánuje premiéra ïalších 12 èastí. Rozprávky vzniknú
s finanènou podporou EÚ programu Bezpeèný internet.

+ 2011 Špeciálne uznanie v rámci Európskej ceny kvality v súai City for
Children (Mesto pre deti), Stuttgart, Nemecko

+ Fašiangová maska (Napodobòovanie mediálnych vzorov v nebezpeèných
scénach.)
+ 1 000 priate¾ov (Virtuálne priate¾stvá.)
+ Maškarný ples (Nikdy nevieš, kto je na druhej strane internetu alebo mobilu.)
+ Ruky hore (Vulgárny jazyk a gestá.)
+ Druhý breh (Sociálna rovnos.)
+ Medovník (Rešpektujte súkromie svojho priate¾a. Etiketa mobilnej komunikácie.)
+ Ohòostroj (Nebezpeèenstvo výroby a pouitia výbušnín.)
+ Hrubokrk (Virtuálne prenasledovanie - Cyberbullying.)
+ Mobilmánia (Závislos na mobile, etiketa mobilnej komunikácie.)
+ Darèeky (Nakupovanie cez internet. Nakupujte len to, na èo máte.)
+ Gu¾ovaèka (Natáèanie násilných a poniujúcich scén - Happy slapping.)
+ Pomútené hlavy (Závislos na poèítaèových hrách.)

+ 2011 Cena za najlepší film na Európskom filmovom festivale prevencii
za projekt OVCE.sk, Székesfehérvár, Maïarsko

Internetový portál sa spustil 8. októbra 2009 v slovenskej verzii a vo verzii pre
národnostné menšiny ijúcich na Slovensku (maïarská, rómska). Postupne sa
dopåòal o pouèný, hravý obsah a 8. februára 2011 sa rozšíril na medzinárodnú
úroveò. Prvé multijazyèné verzie sú nemèina (Rakúsko, Nemecko, Švajèiarsko,
Luxemburg, Belgicko), slovinèina (Slovinsko), maïarèina (Slovensko, Maïarsko),
rómèina (Slovensko, Maïarsko), posunkový jazyk (Slovensko), slovenèina
s anglickými titulkami (Anglicko, Írsko, Cyprus, Malta). Portál je vytvorený aj
pre zrakovo postihnutých obèanov akceptuje vo svojich pravidlách aj iné
znevýhodnené skupiny uívate¾ov (napr.: uívate¾ov s telesným postihnutím,
uívate¾ov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami).

+ 2011 Cena odborného publika na Európskom filmovom festivale prevencii
za projekt OVCE.sk, Székesfehérvár, Maïarsko
+ 2011 Špeciálne uznanie v rámci Európskej ceny kvality v súai
City for Children (Mesto pre deti), Stuttgart, Nemecko
+ 2010 èestné uznanie medzinárodného kongresu ITAPA za projekt Stopline.sk
+ 2010 postup do finále (Official selection) v kategórii TV série
na Medzinárodnom festivale animovanej tvorby Annecy 2010, Francúzsko
+ 2010 cena Dúhová gulièka za zodpovedný prístup na Medzinárodnom
festivale reklamy, súèas Medzinárodného festivalu filmov pre deti
a mláde Zlín, Èeská republika
+ 2009 cena medzinárodnej poroty XXXVI. roèníka filmového
festivalu EKOTOPFILM za animovaný seriál OVCE.sk
+ 2009 mimoriadna cena medzinárodného kongresu
ITAPA za projekt Zodpovedne.sk
+ 2009 projekt Zodpovedne.sk, národný víaz
súae o Európsku cenu za prevenciu
kriminality

