Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež

JUNIORFEST 2012

Rozhovor
s Pavlem Novým

Ohlédnutí za I. ročníkem
Juniorfestu

Jak se máte?
Děkuji za optání, stojí to za „prd“,
ale je to čím dál tím lepší.

pod lupou

Hrál jste například ve filmu
„S tebou mě baví svět“ nebo
„Tady hlídám já“, kde hrály děti.
Jak se Vám s nimi pracovalo?
S dětmi vždycky nejlíp, protože
i já jsem v podstatě dítě.

Známý a oblíbený český herec, který je plzeňským rodákem se nám všem zapsal do
podvědomí především svou
rolí zvukaře a otce Pepy v české komedii „S tebou mě baví
svět“. Před kamerou stál poprvé ve svých třinácti letech. Je
jedním z herců, kteří mají široký žánrový rozptyl. Jako člen
divadla Ypsilon v Praze, ztvárnil
i řadu významných divadelních
rolí. Mohli jsme ho vidět např.
v představení Prodaná nevěsta či Někdo to rád horké. Pavel
Nový velice rád spolupracuje
i s dětskými herci. Ostatně, čtete dál a dozvíte se víc…

Poprvé jste stál před kamerou ve třinácti letech, ve filmu Kuřata na cestách. Jak na
natáčení vzpomínáte?
Už je to tak dávno, že si z toho
nic nepamatuji. A nějaký dobrý
zážitek? Jezdili jsme na beranech. A jaké to bylo? Bylo to
skvělý, protože kam beranovi
otočíš hlavu, tam běží.
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Na fotografii našeho prvního ohlédnutí za minulými festivaly můžete
vidět Václava Vorlíčka, kterému byl na 1. ročníku JUNIORFESTU udělen řád Mistra v zahradě dětství za přínos dětské kinematografii. Akce
se zúčastnila představitelka mladé Saxánky, Helena Nováčková, z filmu Saxána a Lexikon kouzel, jež režisér na festivalu prezentoval.

Jaká klasická česká pohádka
patří mezi Vaše oblíbené?
Švanda dudák, dokonce jsem ji
dokoukal až v sedmnácti letech
a neusnul jsem.
Jak jste se dostal k roli dědečka Kačenky ve filmu „Tady hlídám já“?
Vybrali si mě Šajmovičové, protože si řekli, že takový dědeček
by to mohl být.

zdarma
Úvodník
Rok s rokem se sešel a my
můžeme přivítat letošní, již
V. ročník Juniorfestu. Jsem
ráda, že se najdou ještě dospělí
lidé, kteří dokážou zorganizovat
a zprostředkovat tak skvělou akci,
kterou je již zmíněný JUNIORFEST. Jeho cílem je přiblížit svět
filmu dětským divákům. Proto
doufám, že Juniorfest bude trvat
minimálně 100 let, aby mohli
všichni zažít úžasnou atmosféru.
My, festivaloví reportéři, proto pevně věříme a doufáme, že
každý návštěvník bude odcházet
s blaženým úsměvem, příjemnými zážitky a dobrými vzpomínkami. Určitě každý den stojí
za to. Proto radím, neváhejte
a pojďte se společně zakousnout do filmu…
Alena Klímová

Juniorfest na cestách

Hrála se Vám role dobře?
Blbě, ale zahrál jsem ji dobře.

Festivalové vozy poskytují:

Hlavní partneři:

Hlavní mediální partneři:

Za výrazné podpory:

Partneři:
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Festivaloví reportéři:
Dušan Jurečka, Magdalena Kašová, Adam Kůs, Alena Klímová, Marie Kordíková, Kateřina Hřídelová, Denisa Neumannová
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„ Ještě jich mají pět!“

Generální partner:
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3. – 7. listopadu 2012

Slavnostní zahájení MFF Juniorfest

Ve spolupráci s:

Mediální partneři:

JUNIORFEST

Letošní zahájení Juniorfestu
proběhlo v duchu oslav pátého
ročníku festivalu. Hlavní slovo
dostal seriálový herec Jakub Štáfek, který se při slavnostním večeru ujal role moderátora. Vše ale
začalo vystoupením dětí, protože
hlavně pro ty se festival pořádá.
Spoustu skřítků, čarodějů a večerníčků zaplnilo pódium a naladilo
tu správnou atmosféru dětského
filmového festivalu. Kromě dětí
se na scéně vystřídalo mnoho
osobností, které pronesly několik
pěkných slov o festivalu. Hlavními patrony letošního ročníku
se stali Tereza Brodská a Martin
Stránský. Všechny zajímalo, jaký
dětský film mají v oblibě právě
tyto dvě osobnosti. U paní Brodské zaujímá první pozici film „Ať
žijí duchové“, v němž ztvárnila
svou první roli, navíc po boku
svého slavného otce Vlastimila
Brodského, kde pronesla známá

slova o Pribináčcích: „ Ještě jich
mají pět!“ a u pana Stránského je
to zábavná komedie „S tebou mě
baví svět“. Zahajovací večer nebyl
jen o povídání a děkování, podívali jsme se a zavzpomínali na
předešlé ročníky festivalu. Poděkování proběhlo, dárky a květiny
se rozdaly a mohl přijít na scé-

nu film „Tady hlídám já“, který
byl uveden delegací k filmu. Po
skončení projekce byla připravena autogramiáda s tvůrci: Jitkou
Ježkovou, Veronikou Divišovou, Lukášem Vaculíkem a Pavlem Novým. Svůj podpis dostali
fanoušci i od již zmíněných patronů festivalu.

Ve dnech 25. – 27. 10. 2012 se
Juniorfest podíval do Bruselu.
V Plzeňském domě byla pohádková atmosféra a spoustu radostných dětí, které v hlavním městě
žijí. Celé tyto dny byly doprovázeny mnoha akcemi, kde si děti
mohly vytvořit placky, komiksy
atd. Ale to ovšem nebylo vše.
Každý večer se promítaly filmy,
např. „Modrý tygr“ nebo „Saxana a lexikon kouzel“. Po pohádce následovala beseda s panem
Vorlíčkem, který byl na děti velice milý. Poslední večer se promítal film ,,Tady hlídám já“, kde
poté děti mohly spatřit malou
Kačenku, kterou hrála usměvavá Veronika Divišová. Děti si
tento mini festival velice užily
a díky velkému úspěchu bude
mít možná své pokračování i na
jaře. V neposlední řadě patří velké díky panu Zbyňku Prokopovi
– velvyslanci Plzeňského kraje,
který velmi rád spolupracoval.
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programového ředitele

Michala Šaška

JUNIORFEST 2012

Festivalový jarmark
První festivalový den nesl sice
deštivou, ale pohodovou atmosféru. Vše začalo jarmarkem, na
kterém se nejen prodávalo, ale
i zpívalo a tančilo. Aby byl jarmark příjemný pro všechny své
účastníky, vystoupilo několik
hostů.
O zahájení se postaral Dětský
divadelní ochotnický soubor
Horšovský Týn s Kramářskou
písní z jižních Čech. Po výletu do minulého století jsme se
přenesli zpět prostřednictvím
malé módní přehlídky společenské, vycházkové a sportovní módy. Modelkami se staly
dívky z agentury Delija models
a moc jim to slušelo! Po ukáz-

ce módních kolekcí se dav lidí
přesunul k pódiu na zhlédnutí dalšího vystoupení. O to se
postarala dívčí skupina 5Angels,
která je složená s pěti dívek
ve věku od 11 do 14 let. Holky
zahájily vystoupení svou písničkou „Pusa tě láká!“. Všech pět
se snažilo do svého vystoupení
zapojit diváky a přihlížející a to
se jim povedlo. Dalším účinkujícím byla skupina B. A. M. s hlavním zpěvákem Milošem Novotným, kterého mnozí znáte
z pěvecké talentové show Hlas
Československa, kde se dostal
až do finálových kol. Během
vystoupení bylo na všech vidět,
že tento mladý, ale šikovný muž

umí zpívat a dokáže to „prodat“.
Protože je mladý, je jasné, že
nejvíce přitahuje slečny, dívky
a holky teenagerovského věku.
Na závěr svého vystoupení
pořádal malou autogramiádu
a rozdal své fotky s podpisy.
Na jarmarku bylo možné
potkat lidi všech věkových
kategorií, pro každého se něco
našlo. Děti si mohly vyzkoušet
žonglování, bubnování nebo
si jen tak zaházet s diabolem.
Dospělí si mohli vlastnoručně
odlít svůj svícen, vyrýt obrázek
do keramiky nebo si vyrobit
odznáček. Našel se zde i stánek s medovinou nebo s jinými
horkými nápoji.

Očekávám, že bude přelomový, protože si myslím, že za ty
čtyři předchozí ročníky jsme
vychytali problémy, které normální divák nepozná. Doufáme,
že festival bude profesionálnější než doposud. Mám pocit,
že se to podařilo a svým způsobem to vnímali i ti, co přijeli
první den jako například Tereza
Brodská nebo Lukáš Vaculík.
Oba vnímají, že se festival ubírá
dobrou cestou.
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Jaký musí být čert, aby vám
byl podobný?
Mně, mně může být podobný
jenom anděl.

Jedna z mých nejoblíbenějších
je „S čerty nejsou žerty“.

FILMOVÉ PROJEKCE

Pro mě, asi jako pro všechny, se
pohádka rovná dětství. Zmíním
se i o mé nejoblíbenější, protože je to ta, na kterou jsme se
letos zaměřili. Pohádka „S čerty
nejsou žerty“ je mému srdci
nejbližší.

Nevím, protože je roztomilý.
Záleží na tom, jak je to napsané,
jak je to zahrané.

Jaký je váš osobní názor na
pohádky?

Myslíte si, že se festival mění?
V čem?

Letošní Juniorfest je zaměřen a zajímá se především
o pohádky; co pro vás znamená pohádka?

Proč zrovna čertíka? Je vám
postava čertíka charakterově
blízká?

Lukáš Vaculík je jedním z nejpopulárnějších českých herců 80.
a 90. let. Svůj herecký talent prokázal jako sedmnáctiletý ve snímku Karla Kachyni ,, Lásky mezi kapkami deště“. Objevil se i v několika
českých seriálech. Spolupracoval
se Zdeňkem Troškou na pohádkách „Z pekla štěstí“ a „Princezna ze
mlejna“. Jako horal Ivan, kterého
ztvárnil ve filmu Juraje Šajmoviče
„Tady hlídám já“ se přijel představit
na festival Juniorfest. Jak si poradil se záludnými otázkami našich
reportérů se dozvíte níže.

Co očekáváte od letošního
ročníku festivalu?

Řekl bych, že ano. Lepší se, ať
už výběrem filmů, tak především tím, že jsou herci ochotni přijíždět na malé město, aby
navštívili tento festival. Ať už se
o něm dozvěděli od svých kolegů z práce nebo z divadla. Stojí
za to přijet do Horšovského
Týna, do Dobřan a do Plzně.

Rozhovor
s Lukášem Vaculíkem

Vaše první role byla ve filmu
„Lásky mezi kapkami deště“,
pod režií p. Karla Kachyni. Jak
jste tehdy vnímal tu roli? Bylo
vám jen sedmnáct.
Tenkrát jsem to vnímal tak
jako normálně, že to je takový
dobrodružství. Spíš to oceňuju až teďko po letech, vlastně
člověk se na to podívá a zjistí, že to fakt byl hodně dobrý
film.

S ČERTY MOHOU BÝT I ŽERTY
14.00 ERBOVNÍ SÁL HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
Festivalové ocenění „Zlatá rafička“ převezme právě na tomto
setkání režisér Hynek Bočan. Na setkání přislíbili účast herci z filmu „S čerty nejsou žerty“ Ondřej Vetchý, Viktor Preiss, Jaroslav
Uhlíř, Jaroslava Kretschmerová, Dana Bartůňková a další.
JUNIORFEST ZAČÍNÁ
- road show u hlavního vchodu do OC Olympia Plzeň
15.00 HLAVNÍ VCHOD DO OC OLYMPIA PLZEŇ
Čeká Vás oblíbený stánek Starbucks nebo překvapení s Techmania Science Center.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU PRO DĚTI A MLÁDEŽ JUNIORFEST 2012
16.00	MULTIKINO CINESTAR PLZEŇ
Slavnostním ceremoniálem bude tentokrát provázet Jakub Štáfek
(seriál ULICE).
BOBÍK road show u hlavního vchodu do OC Olympia Plzeň
17.00

HLAVNÍ VCHOD DO OC OLYMPIA PLZEŇ

Takže váš náhled na film od
sedmnácti let až po dnes se
změnil?
Určitě, všechno se vyvíjí, náhled
na muziku, náhled na film, náhled na ženský. No prostě člověk
se vyvíjí.

Máte tam oblíbenou postavu?

Jak se k vám dostala nabídka
hrát ve filmu „Lásky mezi kapkami deště“?

Mám, čertíka Vetchýho.

Tam jsem šel přes konkurz.

BOJOVNICE

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

20:00 / KINO HORŠOVSKÝ TÝN

10:00 / ZÁMECKÉ KINO HORŠOVSKÝ TÝN
Chamtivá macecha připraví svého
nevlastního syna Petra o všechno,
včetně dědictví po jeho otci. Petr
se mezitím seznámí s dcerami
místního knížete, když je zachrání
při projížďce, při které se jim splašili koně a zaujme ho vyzývavá
Angelína. Petr však pro ni nic neznamená. To její sestra Adélka, hodná a skromná, se do Petra hned zamiluje. Petrova macecha se neštítí
ničeho, a aby se ho zbavila, spikne se s místním správcem společně
proti Petrovi kují pikle a pošlou ho do vězení a poté i na vojnu. Petr
však uteče a protlouká se světem. Když už neví kudy kam, potká věrného a spravedlivého přítele samotného čerta.

Marisa, 20letá německá dívka nenávidí cizince,
Židy, vojáky a každého, koho shledá vinným za
úpadek země. Provokuje, pije, bojuje a její další
kérka bude portrét Adolfa Hitlera. Jediné místo,
kde se cítí doma, je neonacistický gang, ke kterému patří a kde nenávist, násilí a těžké kalby jsou
na denním pořádku. Když se k této skupině přidá
14letá Svenja, jeví se Marisa jako její idol: splňuje
tu nejčistší představu o bojovnici bojující za ideály
skupiny. Ale Marisina přesvědčení naberou pomalu
jiný směr, když náhodou potká mladého afgánského uprchlíka. V konfrontaci názorů dochází
poznání, že černé a bílé principy jejího gangu nejsou jedinou cestou. Bude Marisa schopna se
vymanit z vlivu této skupiny?

DOPROVODNÉ AKCE
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