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Záhady ožívají

Široko je „sympaťák“
Pondělní večer byl plný křiku, krve a příšer. Od 18.00 hodin se ti nejodvážnější smrtelníci vydávali do zámeckého parku v Horšovském
Týně, kde byly schované dobřanské příšery. Skákaly na vás ze všech
stran z hrůzostrašné tmy. Mohli jsme potkat upíry, pašeráky drog
nebo chirurgy, kteří měli ověšené části lidského těla kolem sebe.
Cesta však nebyla moc dlouhá, ale pro strašpytla mohla trvat celé
hodiny. Hřbitovní atmosféru navazovaly svíčky, které ukazovaly cestu. Tento strašidelný park navštívilo okolo 200 lidí, kteří si nejspíše
mysleli, že na ně budou bafat jen obyčejné masky.

říct více, jelikož ona pohádky miluje. Amerika je hlavně
pohádková kvůli tomu, jak je
veliká a nikdo jí ještě nedokázal pořádně prozkoumat.
Na IV. ročníku Juniorfestu nás navštívil slavný představitel indiánů,
Gojko Mitić, jehož si můžeme například pamatovat z filmu Synové
Velké medvědice nebo z filmů o Vinnetouovi, kde se setkal se svým
neméně známým kolegou Pierrem Bricem. V Horšovském Týně
převzal ocenění Zlatá rafička.

Jak jste se cítil, když jste zjistil, že film „Obecná škola“ získal nominaci na Oscara?
Měl jsem z toho radost jako
všichni ostatní tvůrci. Jako ten,
kdo to napsal, Zdeněk Svěrák
a tak jako z toho měl radost
Jan Svěrák, který to režíroval.

Mé nadšení chladlo...

Jako moc vás v životě provázel Igor hnízdo?
Ten mě provází opravdu dost
často, protože když mě děti na
ulici zastaví, tak chtějí abych se
jim podepsal jako Igor Hnízdo
a nikoliv jako Jan Tříska. To se
mi na tom strašně líbí.

Včera jsme měli možnost zhlédnout v horšovském kině film Silberwald. Snímek je určen pro náctileté a poukazuje na aktuální problematiku mládeže
a vandalismu. Mé očekávání a nadšení bylo veliké. S přibývajícími minutami
ovšem nadšení chladlo. Hlavní hrdina je mladý šestnáctiletý chlapec Saša, který nechodí do školy, nic ho nebaví a se svými kamarády se baví tím, že ničí
cizí věci. Navíc si přijde, že nikam nepatří a nikdo ho nebere. Proto vyhledává
kohokoli, kdo by mu věnoval pozornost. To se mu jednoho dne povede, jelikož
najde odlehlou chatu, kde pobývá neonacistická skupina, ke které se společně

Která postava vám byla nejsympatičtější v „Záhadě hlavolamu“?
Možná právě „Široko“.

s jedním z kamarádů přidá. Přišlo mi, že film je nedokončený a lidé si z děje
nemohli odnést žádné poučení a tím pádem ani nikomu neutkvěl v paměti.
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Po celou dobu Juniorfestu
máme tu čest hostit českoamerického herce Jana Třísku.
Narodil se 4. listopadu 1936
v Praze. Měl se stát tanečníkem, ale to se mu jaksi nepovedlo, jelikož ho slyšeli recitovat a taneční kariéru mohl
pověsit na hřebík. Vystudoval
DAMU a začal hrát v Národním

divadle. Všichni pana Třísku
známe z filmu „Obecná škola“,
jenž získal i nominaci na Oscara nebo jako Široka v „Záhadě
hlavolamu“. V roli vypravěče
jsme ho mohli vidět v celovečerním snímku, natočeného
podle knihy K. J. Erbena, „Máj“.
Dostalo se nám i té cti, oslavit
s panem Janem Třískou jeho
narozeniny. V plzeňském music
baru Anděl jsme mu poblahopřáli a předali dort.
Je Amerika také tak pohádková jako Česká republika?
Amerika je pohádková, stejně tak jako Česká republika.
Moje žena by o tom dokázala

zdarma

A chtěl by jste si zahrát
i někoho jiného?
Ne, protože jsem na to příliš
starý a nemůžu už v tom hrát
nic.
Dokážete vyndat ježka z klece?
To bych neměl prozrazovat,
mělo by to zůstat mým velikým tajemstvím.
Pokoušel jste se alespoň o to?
Já jsem ale neřekl, jestli to
umím nebo ne, takže je to
tajemství.
Která česká pohádka vám
nejvíce přirostla k srdci?
O chytré horákyni, protože ji
miluje moje žena.

Festivalový den číslo čtyři žil
záhadami. Během dne proběhlo spoustu pokusů v rámci Techmania science centre.
Vzplanuly nám ruce v ohni
nebo si mentolky zaplavaly v lahvi koly. Bavili se vědci
a bavilo se i celé okolí. Horšovský Týn se ocitl pod velikou
a tajemnou mlhou „Záhady
hlavolamu“. Dorazila delegace
k filmu složená nejen z herců,
ale přijel i režisér a svůj dobrodružný film, kterým žili nejenom moji rodiče, uvedl na
plátno. „Stínadla“ se zase rozbouřila, kluci z „Rychlých šípů“
oprášili ,,Deník Jana Tleskače“
a sháněli nové informace do
„Tam tamu“. Celé kino oněmělo
a pomalu se přenášelo do černobílé, ponuré a temné atmosféry strašidelných pražských
uliček.
Marie Kordíková

V rámci promítaného filmu
Astérix a Obélix ve službách jejího Veličenstva 3D byly v prodeji slosovatelné vstupenky. Na
vítěznou vstupenku měla štěstí
Alice Žáčková. A jaká odměna na ní čekala? Podívá se do
Paříže do Astérix parku spolu se
svým doprovodem. Poděkování
za první cenu patří CK Bus Tour
Foltýnová.
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Jakuba Štáfka ♥
Kolikátým rokem jsi na Juniorfestu? A líbí se ti tady?
Na Juniorfestu jsem už potřetí
a každým rokem se mi tu líbí víc
a víc. Nejradši mám atmosféru
celého festivalu, realizační tým,
který je velice vtipný a děti, které
jsou rok co rok slušnější a slušnější. Hlavně mě baví „Pevnost Týn“.
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Obrovský výbuch v Horšovském Týně

Stínadla v „Horšáku“

Čtvrtý den festivalu nás navštívily nejen školy z Horšovského Týna, ale i z ostatních měst.
Nemohly si nechat ujít šílené
vědce z Techmania Science
Center. Ukázali nám spoustu
pokusů. Nejprve se nás zeptali
na pár zajímavých a poučných
otázek jako např. „Kolik váží
vzduch?“. Odpověď, že vzduch
neváží nic, je špatná – vzduch
váží 1,3 kg. Dále si pro nás připravili „show“ se zábavnými
pokusy, při kterých mohli asistovat i dobrovolníci z publika.
Měli možnost si vyzkoušet např.:

Předposlední festivalový den byl ve znamení záhad. Na scénu byl
uveden černobílý seriál „Záhada hlavolamu“ se svou delegací, herci Janem Třískou (představitelem Velkého Vonta Široka), Ivanem
Vyskočilem (Otakarem Losnou), Martinem Kapounem (Rychlonožkou) a Zdeňkem Jánským (Jindrou Hojerem). Nemohl chybět
ani režisér Hynek Bočan. Promítání první série seriálu předcházela
beseda s tvůrci a velká autogramiáda. Herci se ve vzpomínkách
vrátili do svých dětských let a publikum pobavili nejednou vtipnou historkou. Prostor pro zvídavé dotazy dostali i diváci. Dozvěděli jsme se například nějakou tu vtipnou historku z natáčení, jestli
dokáží vyndat ježka z klece nebo skutečnosti ohledně konkurzů či
vybírání rolí. Celému publiku se moc líbila slova herce Jana Třísky ohledně režiséra Hynka Bočana. Jeho řeč byla velice dojemná
a pravdivá. I když nás od vzniku filmu dělí několik desítek let, v duši
každého z hrdinů zůstává kousek chlapce, kterého pohltí ,,Záhada
hlavolamu“.

házení mentolek do coca-coly,
nebo vylít droždí do jaru, což se
dětem velmi líbilo. Daly to najevo velkým a bouřlivým potleskem. Po hodinové přestávce
následovaly pokusy s tekutým
dusíkem. Nejvíce se líbilo, když
jeden z vědátorů nalil horkou
vodu do tekutého dusíku, což
způsobilo obrovský výbuch.
Ovšem to nebylo jediné, co si
pro nás přichystali. Součástí
programu byl workshop s bezpečnými a bezchemikálními
pokusy, který probíhal v předsálí zámeckého kina. Mezi

ně patřily např. matematické
hádanky, hranice alias skládačky, které měly velký úspěch.
Mohli jsme si také zkusit vyndat obrovského ježka z klece,
o kterém shodou okolností bylo
večer promítání seriálu „Záhada hlavolamu“. Vyndat ježka se
podařilo jen s větší trpělivostí
a dobrou logikou. A když vám
trpělivost došla, stačilo zavolat
na jednoho z šílených vědců
a oni vám s tím rádi pomohli. Děti, ba i dospělí odcházeli
o něco chytřejší a obohacení
o spoustu zážitků.

Martin Kapoun

Který
dětský
film
patří
mezi
tvé
oblíbené?
Já jsem měl rád Disneyovky,
což znamená, že mám rád starou školu, „Pocahontas“, „Tarzana“, „Bambiho“, ale mám rád i ty
novější jako jsou např. „Auta“,
„Kung-fu Panda“. Dodnes mám
rád Animáky. Animovaný film
má
neuvěřitelné
možnosti
a nejsou tam žádné zábrany.♥

FILMOVÉ PROJEKCE

MODRÝ TYGR /delegace k filmu/
10.00 Kino Horšovský Týn
Dobrodružný, magický a humorný
rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče
do světa fantazie.
TADY HLÍDÁM JÁ
12.00 Kino Horšovský Týn
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Dokážete vyndat ježka z klece?
Dokázal jsem to, ale jestli bych
ho vyndal dnes, tak to nevím.

Ivan Vyskočil

Jak vzpomínáte na natáčení
seriálu?
Pro nás to bylo neuvěřitelně
zábavné. Já už jsem v té době
měl své dítě a tak pro mne bylo
„legrační“, když jsme si oblékli ty
krátké kalhoty a hráli si na mladé kluky.
Uvědomoval jste si v té době,
s jakými osobnostmi máte tu
čest natáčet?
Samozřejmě, že jsem to vnímal.
V tu dobu jsem měl za sebou už
několik filmů, mezi mé kamarády patřili i kolegové.
Jak se k vám chovali přátelé?
Víte, když máte opravdové
„kamarády“ tak vás podporují, ať
už padnete do štěstí, či se vám
lepí smůla na paty. Praví přátelé
vám to přejí a ti, tzv. známí vám
buď „lezou do prdele“ nebo na
vás zapomenou.

Jak se k vám chovali spolužáci? Jak jste zvládal školu?
Natáčení jsem zvládal dobře,
bez tvrdého řádu učitelů bych
to asi nedokázal. Ve škole jsme
to moc nerozebírali, abychom
nerozvrátili vztahy mezi námi.
Bavili jsme se spíše venku.

Dokážete vyndat ježka z klece?
Nevím jestli ještě dnes, ale myslím, že ano.

Dokážete vyndat ježka z klece?
Ano, ale když jsem to zkoušel
poprvé, museli mi to ukázat.

Zdeněk Jánský

DOPROVODNÉ AKCE
BENEFICE MARCELY PITTERMANNOVÉ
11.00 Zámecké kino Horšovský Týn
Hlavní festivalové ocenění v letošním roce převezme také

Baví tě spolupráce s dětmi?
Jak s kterými, ale když jsou ty děti
„hodný“, tak s nimi spolupracuji rád.

HORŠOVSKÝ TÝN
KOUZELNÍCI
9.00 Zámecké kino Horšovský Týn
Po představení iluzionisty má Ben jasno.
Také chce být kouzelníkem! Začne spolu s tátou pilně trénovat a jejich společná show má úspěch. Ben je fascinován
jedním trikem, a tak se rozhodne, že jej
s otcem vyzkouší.

Jak se k vám chovali spolužáci? A jak jste zvládal školu?
Spolužáci i učitelé se ke mně
chovali na „základce“ velice dobře. „Devítku“ jsem udělal a neopakoval jsem, takže snad jo.

ZÁHADA HLAVOLAMU 6. – 9. DÍL
20.00 Zámecké kino Horšovský Týn
PLZEŇ
VIOLKA, MALÁ ČARODĚJNICE
8.15 Multikino Cinestar Plzeň
VIKING VICKY A POKLAD BOHŮ 3D
10.00 Multikino Cinestar Plzeň

TAKING CHANCES
12.00 Multikino Cinestar Plzeň
Devítiletá Kiek je hyperaktivní holka,
která nade vše zbožňuje svého otce.
Možná je to i tím, že táta není často
doma. Pracuje totiž jako lékař ve válečných zónách po celém světě. Kiek si
uvědomuje, že kdykoliv se tatínkovi
může něco přihodit a už ho nikdy neuvidí. To nemůže připustit, a proto začne
svojí dětskou logikou spřádat plán.
VEGAS
19.30 Multikino Cinestar Plzeň
DOBŘANY
MÉĎA BÉĎA
9.00 Kino Káčko Dobřany

významná česká dramaturgyně dětských filmů Marcela Pit-

Jak vzpomínáte na natáčení
seriálu?
Rád vzpomínám. Je to dávno,
já totiž v té době nic jiného
netočil. Bylo tam spousta skvělých lidí a nebylo to obyčejné
natáčení, protože to nebyl jen
tak obyčejný film. Řekl bych,
že dokonce jeden z hodně
důležitých. Je to jediný film
natočený podle předlohy Jaroslava Foglara.
Uvědomoval jste si v té době,
s jakými osobnostmi máte tu
čest hrát?
Bohužel mi to v té době uteklo. To si vychutnávám až dnes.
Mně tehdy bylo asi jako vám, to
znamená okolo třinácti let a byl
jsem hrozně vyplašený. Vždy
se těším na společné setkání
s ostatními, například panem
Třískou, nebo s panem režisérem Hynkem Bočanem.

termannová. Poblahopřát přijdou významní čeští režiséři - Jiří
Strach, Václav Vorlíček, Zdeněk Troška nebo Jiří Hanibal.
DEN S TECHMANIA SCIENCE CENTER
11.00 Náměstí T.G.M. Dobřany
Originální road show Techmania Science Center navštíví Horšovský Týn. Tato show určená především studentům ZŠ a SŠ
průřezově představí originálním a zajímavým způsobem učební
látku z fyziky, chemie i přírodopisu.
PEVNOST TÝN
14.00 Erbovní sál hradu a zámku Horšovský Týn
Jak vzpomínáte na natáčení?
Já už na to raději nevzpomínám,
ale
samozřejmě
to
bylo
velmi
příjemné.
Vnímal
jste
již
tehdy, s jakými osobnostmi máte možnost hrát?
Moc jsem to nevnímal, ale všechno dohromady bylo příjemné
a nebyl tam žádný problém.

Na přání příznivců MFF JUNIORFEST se vrací PEVNOST TÝN.
Potřetí a naposled můžete zažít velké dobrodružství v prostorách
zámku.
SETKÁNÍ S JANEM TŘÍSKOU
16.00 Hotel Modrá hvězda Dobřany
Jedním z vzácných hostů letošního MFF JUNIORFEST bude oblíbený herec Jan Tříska. Budete mít jedinečnou možnost s ním
diskutovat nebo získat autogram.
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