Vážení a milí přátelé,
ráda bych využila této příležitosti a dovolila si pozvat vás, rodiče s dětmi, mladé lidi, filmové
fanoušky, ale i všechny ostatní na IV. ročník MFF pro děti a mládež JUNIORFEST.
Věřím, že si i letošní ročník udrží vysoko nastavenou laťku. Na hodnocení je ještě příliš brzy,
ale pokud vše vyjde dle našich představ, tak je skutečně nač se těšit. Společně nás čeká mnoho
zajímavých doprovodných akcí, kde potkáte řadu známých hereckých tváří zblízka.
Velice mě i celý organizační tým těší vaše podpora a zájem o festivalové dění. Mám radost, že
JUNIORFEST vzkvétá a dostává se do povědomí široké veřejnosti. Za určitou formu „vzkvétání“ považuji
např. i dobré reference z hereckých a režisérských kruhů. Doufám, že ani letos nebudete zklamáni.
Přeji vám dobrou filmovou zábavu a budu ráda, pokud vám JUNIORFEST zpříjemní sychravé
listopadové dny.
Judita Soukupová

HORŠOVSKÝ TÝN			
MÉĎA BÉĎA
USA / 2010 / 83 minut I česká verze / doporučená přístupnost od 5 let

Do Želéstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak vázne,
proto se starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. To znamená, že rodiny už nebudou moci poznávat krásy přírody – a co je horší: Méďa
Béďa a jeho kamarád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký
kdy měli. Postaven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný medvěd.
neděle 6. 11. 2011 / 10:00 hodin / Kino Horšovský Týn
vstupné: 20 Kč

SAXÁNA SE VRACÍ!
Saxána se vrátila do českých kin v novém pokračování „Saxána a Lexikon
kouzel“. Nebude chybět ani na letošním ročníku festivalu. A přímo naživo!
Kromě Petry Černocké a Helenky Nováčkové svoji účast přislíbili Václav Vorlíček nebo Jan Hrušinský. Můžete se těšit nejen na vzpomínky z natáčení,
ale i na výstavu kostýmů, rekvizit a dekorací nebo na oblíbenou autogramiádu. V závěru večera bude Václavu Vorlíčkovi předána festivalová cena
„Zlatá rafička“.
neděle 6. 11. 2011 / 16:00 hodin / Erbovní sál hradu a zámku HT
vstupné: 20 Kč

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
IV. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2011
Slavnostní zahájení bude ve znamení nápaditého scénáře a desítek dětí
na jevišti. Slavnostním podvečerem bude tentokrát provázet Jakub Štáfek,
který je oblíbenou tváří seriálu ULICE. V závěru bude promítnut film „Saxána
a Lexikon kouzel“. Po skončení programu bude z parkánu hradu a zámku
Horšovský Týn odpálen zahajovací ohňostroj (cca. 21:00 hodin).
neděle 6. 11. 2011 / 18:30 hodin / Kino Horšovský Týn
vstupné: zdarma

HORŠOVSKÝ TÝN			
VÁCLAV ČTVRTEK DĚTEM
Československo / 1967 – 1971 / 60 minut / doporučená přístupnost od 4 let

Oblíbené postavičky z českých animovaných pohádek navštíví v letošním
roce i MFF JUNIORFEST, neboť si připomínáme výročí narození spisovatele
Václava Čtvrtka. Můžete se těšit na loupežníka Rumcajse, jeho ženu Manku
a syna Cipíska, kteří žijí v lese Řáholci. Na pasece, kde stojí malá chaloupka,
ukrytá v mechu a kapradí prožijeme spoustu dobrodružství s nerozlučnými
kamarády Křemílkem a Vochomůrkou. Pokud všechny děti budou hodné,
tak je v závěru pásma přijde pozdravit i víla Amálka.
pondělí 7. 11. 2011 / 8:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Česká republika / 2011 / 90 minut / doporučená přístupnost od 6 let

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxánou, studentkou čarodějnické školy z Říše pohádek, která utekla do
světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním
životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství, která se týkají jejího předešlého čarodějnického života.
pondělí 7. 11. 2011 / 9:30 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

BASTARDI II
Česká republika / 2011 / 90 minut / doporučená přístupnost od 14 let

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála.
Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tedy Majera psychicky
deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také nový policejní vyšetřovatel
Karas, jenž přebírá agendu po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech úmrtí „Bastardů“ něco nezdá a začíná
se zaměřovat též na Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy.
pondělí 7. 11. 2011 / 11:30 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

HORŠOVSKÝ TÝN			
JAKUB VÁGNER - NÁVRAT PŘÍRODY DO ŠKOL
Pořadem provází jeden z nejuznávanějších rybářských odborníků v Evropě
– Jakub Vágner. Na úvod přednášky uvidíte krátkometrážní filmy z dobrodružných expedic Jakuba Vágnera. Obsahují filmový materiál natočený
nejen v ČR, ale i v mnoha zajímavých místech naší planety např. v Amazonském deštném pralese. Mnohým studentům základních škol tato přednáška umožní první kontakt s důležitými tématy, jako jsou například kvalita
vody či průchodnost řek.
pondělí 7. 11. 2011 / 11:00 hodin / Erbovní sál hradu a zámku HT
vstupné: 40 Kč

80 LET BARRANDOVA - Dědeček, Kyliján a já (1966)
Film podle námětu Jana Rysky vypráví o pětiletém chlapci, který se po
odjezdu rodičů na služební cestu sám vypraví za dědou-převozníkem
a prožije krásné prázdniny. Přemluví dědečka, aby se na zimu přestěhoval
i se psem Sultánem a oslíkem Kylijánem do Prahy...
Svoji účast na promítání přislíbil režisér Jiří Hanibal a představitel hlavní
role David Schneider.
pondělí 7. 11. 2011 / 14:00 hodin / Zámecké kino / vstupné: zdarma

PEVNOST TÝN
Naučně - dobrodružná soutěž pro školní týmy 5. a 6. tříd ve stylu populární francouzské televizní soutěže Pevnost Boyard se opět po roce vrací do
Horšovského Týna. Hlavní cenou je poukaz na několikadenní zahraniční
zájezd pro vítězný tým. Součástí večera je autogramiáda herců seriálu
ULICE. Právě oni budou kapitány školních týmů! Tato soutěž si získala
srdce všech návštěvníků loňského ročníku.
pondělí 7. 11. 2011 / 14:00 hodin / Erbovní sál hradu a zámku HT
vstupné: dobrovolné

HORŠOVSKÝ TÝN			
S JAKUBEM NEJEN O RYBÁCH
V rámci letošního ročníku Juniorfestu se bude konat ojedinělá beseda se
známým a celosvětově uznávaným cestovatelem Jakubem Vágnerem.
Přijďte si poslechnout vyprávění o zajímavých zážitcích z celého světa.
Budete mít možnost vstoupit do nitra Amazonie, Konga, Mongolska i jiných
destinací. Uvidíte i velmi zajímavé fotografie.
Upozornění: Vstupenky na tento pořad lze zakoupit pouze v Informačním
centru v Horšovském Týně.
pondělí 7. 11. 2011 / 20:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 80 Kč

A TEĎ PŘICHÁZÍ LOLA!
Německo / 2010 / 96 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 8 let

„Někdy je i ten nejneskutečnější sen reálnější než sám život,“ říkává Lolina
babička. A pokud jde o život devítileté Loly, má naprostou pravdu! Lolin brazilský otec zpívá, tančí a provozuje restauraci; její matka se jmenuje Viktualia
a její tetě Lisbeth jsou jen dva roky. A navíc se ve svých snech hrdinka příběhu
stává slavnou popovou hvězdou Jacky Jones. Ve skutečném životě jí ovšem
něco důležitého chybí - nejlepší přítel. A tak pošle do nebe své nejtajnější přání, přivázané ke konci balónu. A dostává se jí zpět tajemný vzkaz v láhvi...
úterý 8. 11. 2011 / 8:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

SUPER BRÁCHA
Dánsko / 2010 / 89 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 10 let

Desetiletý Anton chce zoufale mít „opravdového“ velkého bratra. Často
upřednostňuje potřeby svého velkého autistického bratra Bullera před svými a touží, aby Buller byl tím bratrem, jakého nikdy neměl - silným a troufalým, který by ho bránil před šikanou ve škole. Ale jediné, čím se Buller
zabývá, je vesmír. Avšak, když něco zvláštního z vesmíru opravdu nedaleko přistane, z Bullera se stává přesně takový super bratr, o jakém Anton
vždycky snil a který umí rozpoutat mocné síly...
úterý 8. 11. 2011 / 10:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

HORŠOVSKÝ TÝN			
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Česká republika / 2011 / 90 minut / doporučená přístupnost od 6 let

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxánou, studentkou čarodějnické školy z Říše pohádek, která utekla do
světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním
životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství, která se týkají jejího předešlého čarodějnického života.
úterý 8. 11. 2011 / 12:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

80 LET BARRANDOVA - Martin a červené sklíčko (1966)
Detektivní příběhy určené dětem slavily v 60. letech značné úspěchy, příběhy kriminalisty Martina se dokonce dočkaly několikerého pokračování.
V tomto snímku Martin vyšetřuje záhadný dávný zločin na zámku, kde
dnes tuto skutečnost zmiňuje průvodkyně jen jako zajímavost. Přivedla jej
k tomu rozbitá vitrína, na níž nalezl otisky dětské ruky...
Svoji účast na promítání přislíbil představitel hlavní role Jaroslav Vízner
a dramaturgyně Marcela Pittermannová.
úterý 8. 11. 2011 / 14:00 hodin / Zámecké kino / vstupné: zdarma

ROAD SHOW TECHMANIA SCIENCE CENTRE
Originální road show Techmania Science Centre navštíví Horšovský Týn.
Tato show určená především studentům ZŠ a SŠ průřezově představí originálním a zajímavým způsobem učební látku z fyziky, chemie i přírodopisu.
Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje
v technice.
úterý 8. 11. 2011 / 14:00 hodin / Nádvoří hradu a zámku Horšovský Týn
vstupné: zdarma

HORŠOVSKÝ TÝN			
NÁVRAT SYNA VELKÉ MEDVĚDICE
Hlavní zahraniční hvězdou letošního IV. ročníku MFF JUNIORFEST 2011
bude Gojko Mitić, hvězda filmů 60 - 70 let s indiánskou tématikou. Součástí slavnostního večera bude nejen předání festivalového ocenění Zlatá
rafička, ale i oblíbená autogramiáda.
úterý 8. 11. 2011 / 18:30 hodin / Erbovní sál hradu a zámku HT
vstupné: 40 Kč

UTÍKEJ, SESTRO, UTÍKEJ!
Finsko / 2010 / 112 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 14 let

Patnáctiletá Emilia byla ve své rodině vždycky tou zodpovědnou. Její rodiče
se rozvedli a děti žijí s otcem. Emilia se stará o svou sestřičku, když máma
chybí. Úplně poslední den letních prázdnin Emilia potkává Siiri, která se zdá
být vším, čím by si Emilia přála být: statečná a nezávislá. Jsou kamarádkami „na první pohled“ a Emilin život se začne točit kolem Siirie. Je ale možné
nalézt v symbiotickém vztahu se Siiri volnost? Emilia musí sebrat odvahu
se z tohoto vztahu vymanit, dát se dohromady a najít svou vlastní cestu.
úterý 8. 11. 2011 / 20:00 hodin / Kino Horšovský Týn / zdarma

LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
USA, Austrálie / 2010 / 90 minut / česká verze / doporučená přístupnost od 5 let

Hlavní postavou je mladý soví kluk Soren, který je okouzlen historkami o strážcích Ga’Hoolu. Ti bojovali proti zlým Čistým v bitvě za záchranu všech druhů
sov. Zatímco Soren sní o tom, že jednoho dne se přidá ke svým hrdinům, jeho
starší bratr Kludd se té představě jen vysmívá a touží být otcovým oblíbencem.
Kluddova žárlivost má ale hrůzné následky - oba vypadnou z hnízda přímo do
spárů Čistých. Teď je na Sorenovi, aby se pokusil o odvážný únik a s pomocí
dalších soviček našel Velký strom - domov legendárních sovích strážců...
středa 9. 11. 2011 / 8:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

HORŠOVSKÝ TÝN			
KROKODÝLOVÉ VRACÍ ÚDER
Německo / 2010 / stopáž: 90 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 7 let

Život by pro Krokodýly neměl jedinou chybu, kdyby se v závodě, kde pracují
rodiče Ollie a Marie, nedělo něco divného. Továrna musí propouštět a možná ji i zavřou, čímž by rodiče přišli o práci, a tím i o domov. Krokodýlové
proto dělají všechno možné, aby vyřešili sérii záhadných nehod, které se
v továrně udály. Neváhají jít ani do kaskadérských kousků, při kterých vám
budou stát vlasy na hlavě. Krokodýlové na to šlápnou a vyjedou plnou
parou vpřed za dalším dobrodružstvím!
středa 9. 11. 2011 / 10:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

ZÁTAH
Francie,... / 2010 / 115 minut / český dabing / doporučená přístupnost od 13 let

Snímek Zátah je věnován razii, která vstoupila do historie jako Vel d‘Hiv podle pařížské cyklistické arény, kam na žádost nacistického Německa francouzská policie 16. 7. 1942 nahnala přes třináct tisíc pařížských Židů, kteří
pak byli deportováni do francouzského internačního tábora a následně do
Osvětimi. Film je vyprávěn očima jedenáctiletého Josepha Weismana, který byl zatčen spolu se svou rodinou a kterému se následně podařilo z internačního tábora uniknout.
středa 9. 11. 2011 / 12:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč

80 LET BARRANDOVA - Na dobré stopě (1948)
Dobrodružný příběh pro mládež z prostředí junáckého prázdninového
tábora vodáků. Mladý Eda poznamenaný tragickou okupační zkušeností
se těžko sžívá s ostatními chlapci. Získá si jejich důvěru a přátelství, až
když napomůže k odhalení německých diverzantů.
Svoji účast na promítání přislíbil herec Stanislav Fišer.
středa 9. 11. 2011 / 14:00 hodin / Zámecké kino / vstupné: zdarma

HORŠOVSKÝ TÝN			
PÁNI KLUCI PO 35 LETECH
Další z mnoha zajímavých a nezapomenutelných setkání, tentokrát k filmu Páni kluci, který byl natočen před více než 35 lety. Svoji účast přislíbili:
Michael Dymek, Magda Reifová, Zdena Hadrbolcová, Josef Laufer a mnozí
další. Součástí závěrečného festivalového dne bude nejen předání festivalového ocenění „Zlatá rafička SPECIÁL“ tvůrcům filmu, ale také možnost
svézt se drezínou na horšovskotýnském náměstí. Zájemci budou zdarma
po celý den „kyvadlově přepravováni“ od zámku na náměstí.
středa 9. 11. 2011 / 15:30 hodin / Erbovní sál hradu a zámku HT
vstupné: dobrovolné

ČERVENÁ KARKULKA
USA / 2011 / 100 minut / česká verze / doporučená přístupnost od 14 let

Mladá a krásná Valerie se zmítá mezi dvěma muži. Zamilovala se do hloubavého samotáře Petera, avšak její rodiče dohodli sňatek se zámožným
Henrym. Valerie a Peter nechtějí ztratit jeden druhého, proto se rozhodnou
pro útěk, když se dozvědí, že Valeriina sestra byla zavražděna vlkodlakem.
Lidé z vesnice udržují po celá léta nelehké příměří se zlou bestií tím, že jí
nabízejí každý měsíc zvířecí oběť. Pod krvavým úplňkem si vlkodlak vybere ale oběť větší - lidský život...
středa 9. 11. 2011 / 20:00 hodin / Kino Horšovský Týn / vstupné: zdarma

Aktuality, rezervace vstupenek
a zajímavosti z festivalu každý den na

www.juniorfest.cz

PLZEŇ			
JUNIORFEST ZAČÍNÁ
Promo akce k slavnostnímu zahájení IV. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež
JUNIORFEST 2011 v Plzni. Akce se uskuteční u hlavního vchodu do obchodního centra Olympia. Součástí akce budou soutěže o atraktivní ceny.
neděle 6. 11. 2011 / 13:30 hodin / OC Olympia Plzeň / vstupné: zdarma

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ IV. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2011
Slavnostní zahájení bude opět ve znamení nápaditého scénáře a desítek dětí na jevišti. Slavnostním
odpolednem bude provázet Matyáš Valenta – oblíbená tvář seriálu ULICE. Slavnostní zahájení bude
spojeno i s promítnutím filmového překvapení.
neděle 6. 11. 2011 / 14:30 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: zdarma

DOPROVODNÉ AKCE			
AUTOGRAMIÁDA TVÁŘÍ DENNÍHO SERIÁLU ULICE
Součástí letošního festivalu je spolupráce s tvářemi oblíbeného seriálu ULICE. Budete mít jedinečnou
možnost se s některými setkat a požádat je o autogram.
pondělí 7. 11. 2011 / 15:00 hodin / OC Olympia Plzeň / vstupné: zdarma

AUTOGRAMIÁDA GOJKO MITIĆE - LEGENDA INDIÁNSKÝCH FILMŮ
SPOLEČNOSTI DEFA - SYNOVÉ VELKÉ MEDVĚDICE, ZVĚD
Hlavní zahraniční hvězdou letošního IV. ročníku MFF JUNIORFEST 2011 bude Gojko Mitić, hvězda filmů
60 - 70 let s indiánskou tématikou.
úterý 8. 11. 2011 / 16:00 hodin / OC Olympia Plzeň / vstupné: zdarma

PLZEŇ			
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Česká republika / 2011 / 90 minut / doporučená přístupnost od 6 let

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxánou, studentkou čarodějnické školy z Říše pohádek, která utekla do
světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním
životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství, která se týkají jejího předešlého čarodějnického života.
pondělí 7. 11. 2011 / 8:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

TAJNÝ DOPIS
Nizozemí / 2010 / 87 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 10 let

Jedenáctiletá Eva právě prožívá nepříjemné období, neboť její rodiče se
neustále hádají. Po poradě se svými dvěma kamarády se rozhodne na čas
utéci z domova a schovat se v podkroví u sousedů. Při útěku najde na zahradě pana Bransdsema důležitý dopis, ze kterého je patrné, že soused je šéfem nebezpečného zločineckého gangu. Eva s přáteli si uvědomí, že jsou
jediní, kteří mohou zastavit nebezpečného padoucha... Film získal mnoho
diváckých cen na mezinárodních filmových festivalech po celé Evropě.
pondělí 7. 11. 2011 / 10:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

UTÍKEJ, SESTRO, UTÍKEJ!
Finsko / 2010 / 112 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 14 let

Patnáctiletá Emilia byla ve své rodině vždycky tou zodpovědnou. Její rodiče
se rozvedli a děti žijí s otcem. Emilia se stará o svou sestřičku, když máma
chybí. Úplně poslední den letních prázdnin Emilia potkává Siiri, která se zdá
být vším, čím by si Emilia přála být: statečná a nezávislá. Jsou kamarádkami „na první pohled“ a Emilin život se začne točit kolem Siirie. Je ale možné
nalézt v symbiotickém vztahu se Siiri volnost? Emilia musí sebrat odvahu
se z tohoto vztahu vymanit, dát se dohromady a najít svou vlastní cestu.
pondělí 7. 11. 2011 / 12:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

PLZEŇ			
JMENUJI SE OLIVER TATE
Velká Británie, USA / 2010 / 97 minut / titulky / doporučená přístupnost od 12 let

Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachránit manželství svých rodičů
a přijít o panictví před svými dalšími narozeninami. Obává se, že jeho matka prožívá románek s new-age pošukem Grahamem, a tak monitoruje dění
v rodičovské ložnici podle aktivity přepínače tlumených světel a falšuje
sugestivní milostné dopisy matky otci. Zároveň se pokouší dvořit své spolužačce Jordaně, žhářce, která osobně dohlíží na to, co si Oliver zapisuje do
svého deníku – obzvláště na pasáže, které se týkají jí samotné.
pondělí 7. 11. 2011 / 20:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

KROTITELÉ PŘÍŠER
Dánsko / 2009 / 84 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 8 let

Dědeček svým dvěma vnukům rád vypráví o příšerách, které v minulosti
ovládaly jejich kraj. Vnukové však dědečkovu vyprávění příliš nevěří. Pouze
do chvíle, než se jejich rodiče začnou divně a nebezpečně chovat. Olivek a
Lasse se rozhodnou vyhlásit příšerám válku. Ví, že to bude těžký boj. Naštěstí
jim v pravou chvíli přijdou na pomoc i jejich kamarádi ze školy. Film Krotitelé
příšer vznikl na základě oblíbené knižní série a získal mnoho kladných reakcí
diváků na filmových festival po celém světě.
úterý 8. 11. 2011 / 8:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

KROKODÝLOVÉ VRACÍ ÚDER
Německo / 2010 / stopáž: 90 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 7 let

Život by pro Krokodýly neměl jedinou chybu, kdyby se v závodě, kde pracují
rodiče Ollie a Marie, nedělo něco divného. Továrna musí propouštět a možná ji i zavřou, čímž by rodiče přišli o práci, a tím i o domov. Krokodýlové
proto dělají všechno možné, aby vyřešili sérii záhadných nehod, které se
v továrně udály. Neváhají jít ani do kaskadérských kousků, při kterých vám
budou stát vlasy na hlavě. Krokodýlové na to šlápnou a vyjedou plnou
parou vpřed za dalším dobrodružstvím!
úterý 8. 11. 2011 / 10:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

PLZEŇ			
KRABAT
Německo / 2008 / 120 minut / český dabing / doporučená přístupnost od 12 let

Veden vnitřním hlasem, ocitá se čtrnáctiletý sirotek Krabat uprostřed zmatků
třicetileté války u vrat mlýnice. Když mu mlynář pochmurného vzezření otvírá dveře domu, čeká ho tam již skupina mlčenlivých postav. Mistr uvítá nově
příchozího se slovy: To je Krabat. Až absolvuje zkušební lhůtu, stane se jedním
z vás. Jemu však tato mistrova věta zní v uších jako hrozba. Jen tovaryš Tonda pomáhá Krabatovi přestát první měsíce v mlýnici a Krabat brzy poznává její
tajemství: Ocitl se v kouzelnické škole, ve které se učí umění černé magie...
úterý 8. 11. 2011 / 12:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

LOLLIPOP MONSTER
Německo / 2011 / 96 minut / titulky / doporučená přístupnost od 12 let

Středoškolačky Ari a Oona jsou odlišné typy a přesto jsou si podobné. Ari s blonďatými copy pochází z navenek spokojené trendy rodiny jako vystřižené
z katalogu na panenky Barbie. Tmavovlasá Oona vyrůstající v uměleckém
prostředí se zasekla v temném berlínském undergroundu osmdesátých let.
Mezi dívkami však vzniká pevné pouto, které je vyvede z prostředí nefungujících rodin a pomáhá jim zvládnout pokrytectví okolí. Až do okamžiku, kdy dojde
k události, která všechno změní.
úterý 8. 11. 2011 / 20:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

SUPER BRÁCHA
Dánsko / 2010 / 89 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 10 let

Desetiletý Anton chce zoufale mít „opravdového“ velkého bratra. Často
upřednostňuje potřeby svého velkého autistického bratra Bullera před svými a touží, aby Buller byl tím bratrem, jakého nikdy neměl - silným a troufalým, který by ho bránil před šikanou ve škole. Ale jediné, čím se Buller
zabývá, je vesmír. Avšak, když něco zvláštního z vesmíru opravdu nedaleko přistane, z Bullera se stává přesně takový super bratr, o jakém Anton
vždycky snil a který umí rozpoutat mocné síly...
středa 9. 11. 2011 / 8:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

PLZEŇ			
MŮJ DĚDEČEK LUPIČEM
Nizozemí / 2011 / 90 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 10 let

Grace je ve věku, kdy se chce dozvědět něco o svém otci, kterého nikdy
nepoznala. Všichni v rodině jsou běloši a pouze ona je černoška. Děda je
jediný člověk, který jí může pomoci, ale jeho paměť se bohužel každým
dnem zhoršuje. Grace vymyslí plán, jak dostat dědu z domova důchodců
a společně podniknout cestu za svým tátou. Afrika je však příliš daleko
a cesta stojí mnoho peněz. Už jen zbývá vyloupit banku. Jak tohle může
dopadnout?
středa 9. 11. 2011 / 10:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

ZÁTAH
Francie,... / 2010 / 115 minut / český dabing / doporučená přístupnost od 13 let

Snímek Zátah je věnován razii, která vstoupila do historie jako Vel d‘Hiv podle pařížské cyklistické arény, kam na žádost nacistického Německa francouzská policie 16. 7. 1942 nahnala přes třináct tisíc pařížských Židů, kteří
pak byli deportováni do francouzského internačního tábora a následně do
Osvětimi. Film je vyprávěn očima jedenáctiletého Josepha Weismana, který byl zatčen spolu se svou rodinou a kterému se následně podařilo z internačního tábora uniknout.
středa 9. 11. 2011 / 12:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč

UTÍKEJ, SESTRO, UTÍKEJ!
Finsko / 2010 / 112 minut / překlad do sálu / doporučená přístupnost od 14 let

Patnáctiletá Emilia byla ve své rodině vždycky tou zodpovědnou. Její rodiče
se rozvedli a děti žijí s otcem. Emilia se stará o svou sestřičku, když máma
chybí. Úplně poslední den letních prázdnin Emilia potkává Siiri, která se zdá
být vším, čím by si Emilia přála být: statečná a nezávislá. Jsou kamarádkami „na první pohled“ a Emilin život se začne točit kolem Siirie. Je ale možné
nalézt v symbiotickém vztahu se Siiri volnost? Emilia musí sebrat odvahu
se z tohoto vztahu vymanit, dát se dohromady a najít svou vlastní cestu.
středa 9. 11. 2011 / 20:00 hodin / Multikino Cinestar / vstupné: 40 Kč
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