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již popáté se společně scházíme, abychom oslavili velký svátek filmů pro děti a mládež
v Plzeňském kraji - JUNIORFEST. Je skvělé, že můžete číst tyto řádky. Dokazuje to totiž
něco velice důležitého a to, že i v této ekonomicky nepříliš příznivé době pro kulturní
akce se nám podařilo zajistit potřebné množství financí pro pořádání festivalu. Tímto
tedy jménem svým i celého týmu, děkuji všem sponzorům a dalším institucím za jejich
neocenitelnou podporu. Řada z nich s námi před lety stála u zrodu festivalu.
Letošní ročník je pro nás všechny trochu jiný, zvláštní…je totiž pátý.. A troufám si říci,
že tato „pětka“ neznačí známkování ve škole, ani ono pořekadlo s ….. kolem u vozu. Jde
totiž o milé půlkulatiny, a tak jsme se rozhodli, že si toto „mini výročí“ s Vámi pěkně
užijeme. A jak? Chceme Vám dopřát spoustu kvalitních filmů, seznámit Vás s řadou
významných filmových tvůrců a pobavit Vás u zajímavých doprovodných akcí.
Vítejte na 5. ročníku mezinárodního filmového festivalu JUNIORFEST 2012, který se
letos uskuteční nejen v Horšovském Týně a Plzni, ale také v Dobřanech a Přešticích.
V klidu a pohodě si prolistujte katalog s letošní pestrou nabídkou a věřte, že Vaše
spokojenost a příjemné festivalové zážitky, které si odnesete, pro nás budou tou největší
odměnou.
Judita Soukupová
ředitelka MFF JUNIORFEST 2012

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

Vážení přátelé, příznivci JUNIORFESTu, hosté i zvídaví návštěvníci,

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

Francie,... | 2012 | 125 minut | doporučená přístupnost: od 10 let | český dabing

ASTÉRIX A OBÉLIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 3D
(Astérix et Obélix: Au Service de Sa Majesté)

Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé
vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská
královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc
u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti
Římanům... Když Anticlimax popsal zoufalou situaci svých lidí, Galové mu darovali
barel svého kouzelného lektvaru a Astérix a Obélix jsou pověřeni doprovodit ho
domů...
Slosovatelné vstupenky o zájezd do Astérix parku v Paříži pro 2 osoby.

pondělí 5. 11. 2012 | 17:30 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 80 Kč

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI

BOUŘE
(Storm)

Během děsivé bouřky zachrání 12letý Freddy psa. Pojmenuje ho Bouře a ukryje
ho ve svém pokoji. Brzy však chlupáče objeví Freddyho táta a trvá na vrácení psa
původnímu, i když krutému majiteli. Vyděšený Freddy přesvědčí otce, že musí psa
zachránit a koupit ho.
Není nic jednoduššího, avšak jeho původní majitel vidí v nabídce dobrý obchod
a požaduje neúměrně vysokou cenu. Freddy musí tvrdě pracovat, aby mohl za psa
zaplatit. Když zjistí, že Bouře umí rychle běhat, začne ho trénovat na místní psí
závody. Pes dělá rychlé pokroky a Freddy ho na šampionát přihlásí – pokud Bouře
vyhraje, bude si ho moci Freddy koupit a zůstanou tak navždy spolu...

pondělí 5. 11. 2012 | 8:30 / Zámecké kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč
úterý 6. 11. 2012 | 8:15 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

Dánsko | 2009 | 82 minut | doporučená přístupnost: od 8 let | překlad do sálu

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

Německo | 2010 | 93 minut | doporučená přístupnost: od 5 let | český dabing

HURÁ DO AFRIKY
(Konferenz der Tiere)

Surikata Billy je bezstarostný snílek s hlavou v oblacích. Spolu s vegetariánským
lvem Socratem rádi lelkují a dělají si legraci z ostatních zvířat. Ale Afrika čeká nové
hosty a bezstarostné časy se mění. Na utržené ledové kře tam pluje lední medvědice
Sushi. A kvůli požárům v Austrálii hledají nový domov i klokan Toby a tasmánský
čert Smiley. Do vysněného světa najednou míří spousta nespokojených zvířátek,
která touží po lepším životě. Africkou deltu Okavango čekají velké změny...
Animovaný rodinný film Hurá do Afriky! je natočený podle knihy slavného
německého spisovatele Ericha Kästnera (Luisa a Lotka, Kulička a Toník, Emil
a detektivové). Film Hurá do Afriky! získal v roce 2011 nominaci na Cenu diváků při
udílení prestižních Evropských filmových cen.

sobota 3. 11. 2012 | 10:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
(La Nouvelle Guerre des Boutons)

Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v malé
francouzské vesnici v ústraní si hrají na válku děti. Protože zde spolu odjakživa
nemilosrdně zápolí děcka ze dvou sousedních vesnic – Longeverne a Velrans.
Jenže tentokrát nabere jejich válka nečekaný obrat: všem zajatcům jsou z oblečení
utrženy všechny knoflíky, takže odcházejí obnažení, poražení a potupení. Spor
dostane od této chvíle jméno „knoflíková válka“ a zvítězí v něm vesnice, která získá
více knoflíků.

pondělí 5. 11. 2012 | 19:30 | Zach‘s pub | zdarma
úterý 6. 11. 2012 | 10:00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč
úterý 6. 11. 2012 | 18:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

Francie | 2011 | 100 minut | doporučená přístupnost: od 8 let | český dabing
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Nizozemí | 2010 | 91 minut | doporučená přístupnost: od 6 let | český dabing

KOUZELNÍCI
(Het Geheim)

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 rovnou vyzkouší. Před plným
sálem lidí nechá zmizet spolužačku a svou nejlepší kamarádku Sylvii. Měl to být
vcelku jednoduchý trik, jenže Sylvie beze stopy zmizí. Je možné, že se ztratila ve
vzduchoprázdnu? A pokud ano, jak ji dostat zpátky?

úterý 6. 11. 2012 | 8:00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč
středa 7. 11. 2012 | 9:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI
FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI

KROKODÝLOVÉ OPĚT V AKCI
(Vorstadtkrokodile 3)

Hannes má narozeniny, jde se na motokáry! Frank se ale vážně zraní a potřebuje
co nejdřív transplantaci jater. Čas neúprosně běží a jediným vhodným dárcem je
Frankův bratr Dennis. Ten je ale momentálně za mřížemi. Ředitel věznice jim odmítá
pomoci. Jenže Krokodýlové musí Dennise za každou cenu dostat ven! Vždyť jde
o život jejich kamaráda!

úterý 6. 11. 2012 | 10:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		

Německo | 2011 | 91 minut | doporučená přístupnost: od 8 let | český dabing
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USA | 2010 | 83 minut | doporučená přístupnost: od 6 let | český dabing

MÉĎA BÉĎA
(Yogi bear)

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.

středa 7. 11. 2012 | 9:00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI
FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI

MODRÝ TYGR
(Modrý tygr)

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr?
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa
fantazie.
Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická
zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí
bezstarostně mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými
svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla.
Delegace k filmu

středa 7. 11. 2012 | 10:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		

Česká republika | 2012 | 90 minut | doporučená přístupnost: od 6 let | české znění
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Československo | 1983 | 6x 8 minut | doporučená přístupnost: od 4 let | české znění

O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
(O chytré kmotře lišce)

Josef Lada napsal pohádku o chytré lišce, která svůj důvtip a chytrost dokázala
využít vůči nepoctivcům a nabubřelcům. Ve své snaze podobat se lidem sem tam
něco zamotala. O tom jak to dopadlo, se dozvíte v šesti příbězích , které na Vás
čekají.

pondělí 5. 11. 2012 | 8:30 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč
středa 7. 11. 2012 | 8:30 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI
FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI

TADY HLÍDÁM JÁ
(Tady hlídám já)

Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho
nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá
rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské
„divočiny“. Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány
ambiciozního otce i starostlivé matky berou postupně za své ve chvíli, když dcerka
se psem potkají někoho, kdo jim rozumí.

pondělí 5. 11. 2012 | 10:00 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč
středa 7. 11. 2012 | 12:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		

Česká republika | 2012 | 110 minut | doporučená přístupnost: od 6 let | české znění
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Belgie, Francie | 2010 | 77 minut | doporučená přístupnost: od 7 let | překlad do sálu

TAJNĚ V LESE
(A Pas de Loup)

Stejně jako každý víkend musí šestiletá Cathy s rodiči na venkov. Není šťastná. Cítí
totiž, že je pro své rodiče téměř neviditelná. I tento víkend by skončil stejně nudně
jako obvykle, kdyby ovšem Cathy nezískala na poli „kouzelná semínka“. Když je
víkend u konce, rozhodne se holčička zůstat na venkově a pozorovat, jak semínka
rostou. Uvědomí si však, že se o ni rodiče strachují a hledají ji. Protože se bojí, že ji
trest nemine, utíká do lesa, kde se ztratí...

pondělí 5. 11. 2012 | 8:15 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI
FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI

TAKING CHANCES
(Patatje Oorlog)

Devítiletá Kiek je hyperaktivní holka, která bade vše zbožňuje svého otce. Možná je
to i tím, že táta není často doma. Pracuje totiž jako lékař ve válečných zónách po
celém světě. Zachraňuje lidi. 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 jedinečný plán.

středa 7. 11. 2012 | 12:00 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		

Nizozemí, Belgie | 2012 | 87 minut | doporučená přístupnost: od 8 let | překlad od sálu

FILMOVÉ
PROJEKCE
PRO
DĚTI
FILMOVÉ
PROJEKCE
PRO
DĚTI
Mezinárodní
filmový
festival
propro
dětiděti
a mládež
JUNIORFEST
2012
		
Mezinárodní
filmový
festival
a mládež
JUNIORFEST
2012

Německo | 2011 | 96 minut | doporučená přístupnost: od 7 let | překlad do sálu

VIKING VICKY A POKLAD BOHŮ 3D
(Wickie auf großer Fahrt)

Když už se z malého Vickyho stane opravdový Viking? Tuhle otázku si Vickyho
tatínek, náčelník kmene Halvar, pokládá každou noc, když nemůže usnout. Jednoho
dne dostává Vicky konečně příležitost ukázat svoji odvahu. Jeho tatínka totiž unese
Strašlivý Sven, náčelník konkurenčního kmene. Vicky se stává kapitánem lodi, která
pluje za jeho záchranou. Největší nebezpečí však na Vikingy teprve čeká, při honbě
za proslulým pokladem Bohů… Ještě štěstí, že má Vicky v rukávu několik triků…

středa 7. 11. 2012 | 10:00 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč

FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI
FILMOVÉ PROJEKCE PRO DĚTI

VIOLKA, MALÁ ČARODĚJNICE
(Foeksia de miniheks)

Veliké dobrodružství se může vyklubat i z malého vajíčka. Kouzelník Kwark si přinesl
z lesa vejce a těší se na snídani. Ze skořápky ale vyskočí malá holčička, která mu
říká tatínku. Dostane jméno Violka. Je neposedná a všetečná a chce umět kouzlit
stejně jako tatínek. Už se nemůže dočkat, až půjde do čarodějnické školy, kde pozná
spoustu nových kamarádů, naučí se přivolat vítr a vyvolávat mraky. Zakrátko totiž
bude muset zachraňovat celý les, kde bydlí spousta kouzelných bytostí. Je na čase
přivolat Mrakodraka!

pondělí 5. 11. 2012 | 10:00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč
úterý 6. 11. 2012 | 8:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč
středa 7. 11. 2012 | 8:15 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		

Nizozemí | 2010 | 85 minut | doporučená přístupnost: od 6 let | český dabing
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Německo | 2011 | 100 minut | doporučená přístupnost: od 12 let | české titulky

BOJOVNICE
(Die Kriegerin)

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?

neděle 4. 11. 2012 | 20:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč
pondělí 5. 11. 2012 | 20:00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč

MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
(Sala samobójców)

„Život není hra, ze které byste se mohli odhlásit…”
Dominik je normální kluk. Má mnoho přátel, tu nejvíce sexy holku na škole, bohaté
rodiče a dostatek finančních prostředků na nákup značkového oblečení. Ale jeden
nevinný polibek všechno změní. Začíná se stranit okolí, všechen svůj čas tráví
u počítače. Schází se s neznámou dívkou, která ho zavede do „místnosti sebevrahů“,
ze které není úniku. Chycen do pasti utkané z jeho vlastních emocí, se Dominik
zaplétá do sítě intrik a postupně ztrácí to, čeho si nejvíce vážil.

úterý 6. 11. 2012 | 19:30 | Zach‘s pub | zdarma

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
FILMOVÉ PROJEKCE PROMLÁDEŽ
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		
FILMOVÉ PROJEKCE PRO MLÁDEŽ

Polsko | 2011 | 110 minut | doporučená přístupnost: od 12 let | české titulky

Mezinárodní
filmový
festival
propro
dětiděti
a mládež
JUNIORFEST
2012
		 FILMOVÉ
FILMOVÉ
PROJEKCE
PRO MLÁDEŽ
PROJEKCE
PROMLÁDEŽ
Mezinárodní
filmový
festival
a mládež
JUNIORFEST
2012

Švýcarsko | 2011 | 90 minut | doporučená přístupnost: od 14 let | překlad do sálu

SILBERWALD
(Silberwald)

Šestnáctiletý Saša žije v odlehlé švýcarské vesničce v Alpách. Společně se svými
vrstevníky se snaží uniknout monotónnímu způsobu života na vesnici. Jsou znudění
a apatičtí jen do chvíle, než potkají v odlehlé chatě skupinu neonacistů. Stávají se
součástí skupiny, která se rozhodne zničit nově vybudovaný azyl pro uprchlíky,
který byl postaven na okraji jejich vesnice...
Švýcarský film režisérky Christine Repond získal za poslední rok řadu významných
ocenění na nezinárodních filmových festivalech.

pondělí 5. 11. 2012 | 20:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč
úterý 6. 11. 2012 | 12:30 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 / vstupné: 60 Kč

SNACKBAR
(Snackbar)

Maročan Ali je vlastníkem oblíbeného snackbaru na předměstí Rotterdamu, který je vyhledávaným útočištěm místní mládeže. Všichni Aliho berou jako hodného,
důveryhodného a přísného strýce. Ali však začne propadat kouzlu hazardních her.
Hrozí, že oblíbené stanoviště místních grázlíků může být zavřeno. S tím se přece
něco musí udělat.

pondělí 5. 11. 2012 | 10:30 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
FILMOVÉ PROJEKCE PROMLÁDEŽ
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		
FILMOVÉ PROJEKCE PRO MLÁDEŽ

Nizozemí | 2012 | 83 minut | doporučená přístupnost: od 15 let | překlad do sálu

Mezinárodní
filmový
festival
propro
dětiděti
a mládež
JUNIORFEST
2012
		 FILMOVÉ
FILMOVÉ
PROJEKCE
PRO MLÁDEŽ
PROJEKCE
PROMLÁDEŽ
Mezinárodní
filmový
festival
a mládež
JUNIORFEST
2012

Norsko | 2009 | 108 minut | doporučená přístupnost: od 14 let | české titulky

VEGAS
(Vegas)

Poté, co je svědkem týrání své matky, je Thomas poslán do domova pro mládež.
Nemá sebemenší tušení, kde je jeho mladší bratr, a ani nemá šanci od někoho tyto
informace získat. Thomas je však rozhodnut bratra najít.
Na útěku potká Mariannu, která vždy vše překrucuje, a Terjeho, který vypadá, jako
by byl z jiné planety. Tito tři sdílí společný sen a společně se vydávají na cestu lásky,
nenávisti a důvěry.
Nikdo neskončí tam, kde si původně plánoval, ale všichni nakonec najdou domov.

pondělí 5. 11. 2012 | 12:30 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč
úterý 6. 11. 2012 | 12:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč
úterý 6. 11. 2012 | 20:00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč
středa 7. 11. 2012 | 19:30 | Zach‘s pub | zdarma

YUMA
(Yuma)

Začínají devadesátá léta, život v polsko-německém pohraničí se však po pádu
železné opony zatím nijak zvlášť nezměnil. Dvacátníka Zygu už nebaví dívat se
na módní výstřelky a západní vymoženosti jen v barevných časopisech. Spolu
s kamarády se rozhodne rozzářit život v ospalém šedém městečku a sobě i jeho
obyvatelům trochu přilepšit. Západoněmecké obchody přetékající zbožím jsou pro
mladíky přece jen příliš velkým lákadlem...

sobota 3. 11. 2012 | 20:00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
FILMOVÉ PROJEKCE PROMLÁDEŽ
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		
FILMOVÉ PROJEKCE PRO MLÁDEŽ

Polsko, ČR | 2012 | 105 minut | doporučená přístupnost: od 15 let | české titulky

RETROSPEKTIVA
RETROSPEKTIVA
Mezinárodní
filmový
festival
propro
dětiděti
a mládež
JUNIORFEST
2012
		
Mezinárodní
filmový
festival
a mládež
JUNIORFEST
2012

Československo | 1976 | 77 minut | doporučená přístupnost: od 7 let | české znění

JAKUB
(Jakub)

Jedenáctiletý Jakub Adam se po polovině života prožitém v dětském domově těší
na soužití s otcem, kterého uvidí po delším čase. Realita se však velmi liší od snů.
Režisér Ota Koval dal opět příležitost nadějnému dětskému herci Filipu Renčovi,
který dokázal, že lze vytvořit charakterní roli i v roli dítěte.
Delegace k filmu

úterý 6. 11. 2012 | 11:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | zdarma

RETROSPEKTIVA
RETROSPEKTIVA

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
(S čerty nejsou žerty)

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.

neděle 4. 11. 2012 | 10:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | zdarma

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		

Československo | 1984 | 91 minut | doporučená přístupnost: od 6 let | české znění

RETROSPEKTIVA
RETROSPEKTIVA
Mezinárodní
filmový
festival
propro
dětiděti
a mládež
JUNIORFEST
2012
		
Mezinárodní
filmový
festival
a mládež
JUNIORFEST
2012

Československo | 1952 | 91 minut | doporučená přístupnost: od 10 let | české znění

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
(Staré pověsti české)

Ze stejnojmenné literární předlohy Aloise Jiráska vybral Jiří Trnka příběhy nejdávnější
minulosti, zpracované v prvních kapitolách knihy. Šest epizod zachycuje období
pohanských počátků českých dějin, pověst O praotci Čechovi, Bivojovi, O kněžně
Libuši a Přemyslovi, O Dívčí válce a Horymírovi až po válku s Lučany, v níž se vojsko
českého knížete utká v bitvě se sousedním kmenem. Prostřednictvím loutek autor
přibližuje národní mytologii s vyváženým smyslem pro monumentalitu a heroismus,
lyrické a alegorické scény kombinuje s dramatickou akcí.
Součástí tohoto promítání bude lektorský úvod J. Kastnera o Jiřím Trnkovi.

úterý 6. 11. 2012 | 10:00 | Multikino Cinestar Plzeň | sál č. 1 | vstupné: 60 Kč

RETROSPEKTIVA
RETROSPEKTIVA

VELKÉ TRÁPENÍ
(Velké trápení)

V sérii dojemných i poučných dívčích románků, které vznikaly v 70. letech, patří
Velké trápení mezi ty zdařilejší. Odehrává se v dětském domově a líčí osudy
dospívající dívky, která se chystá prožít prázdniny s otcem. Avšak nadále hledá
citové jistoty - od otce prchá k matce... Film, na jehož scénáři se měl podílet v té
době zakázaný dramatik František Pavlíček, se docela naléhavě zabývá neblahým
dopadem rozpadlé rodiny na dětskou psychiku.
Delegace k filmu

pondělí 5. 11. 2012 | 11:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | zdarma

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012		

Československo | 1974 | 87 minut | doporučená přístupnost: od 9 let | české znění

RETROSPEKTIVA
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

Československo | 1969 | 9x 25 minut | doporučená přístupnost: od 7 let | české znění

ZÁHADA HLAVOLAMU
(Záhada hlavolamu)

Záhada hlavolamu je seriál, který v roce 1969 na motivy knih Jaroslava Foglara
Stínadla se bouří a Záhada hlavolamu natočil režisér Hynek Bočan.
Seriál připomene i nejmenším divákům, co znamenal „ježek v kleci“, jaké bylo
tajemství Jana Tleskače a oživí příběhy Mirka Dušína, Jarky Metelky, Rychlonožky,
Červenáčka i Jindry Hojera.
První promítání za účasti Hynka Bočana, Jana Třísky a dalších protagonistů
televizního seriálu.

úterý 6. 11. 2012 | 20:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | vstupné: 20 Kč | 1. - 5. díl
středa 7. 11. 2012 | 20:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | zdarma | 6. - 9. díl

akousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do
něte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do film
do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů
akousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do
něte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do film
do filmů zakousněte se do filmů zakousněte seMFF
do filmů
pro děti
zakousněte
a Mládež
ládež
se do filmů
kousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do
něte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do film

JUNIORFEST
3. – 7. 11. 2012

Hurá do afriky
PODZIMNÍ FESTIVALOVÝ JARMARK

Kino Horšovský týn
náměstí republiky

40 Kč
VStUp VolNÝ

Horšovskotýnské náměstí ožije první festivalový den zajímavými pracovními dílnami, stánky s dětskými hračkami i bohatým kulturním
programem. V průběhu dopoledne i odpoledne vystoupí např. dívčí kapela 5angels; skupina B.a.M. s frontmanem Milošem Novotným
(finalista Hlasu Československa) nebo dětský divadelní soubor pod vedením manželů lahodových.

17.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO Kino Horšovský týn
NUtNá reZerVaCe VStUpeNeK
FILMOVÉHO FESTIVALU PRO DĚTI A MLÁDEŽ JUNIORFEST 2012 s projekcí filmu „Tady hlídám já“

PROGRAM

doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek na www.juniorfest.cz nebo v informačním centru MKZ Horšovský týn

letošního slavnostního zahájení, které bude moderovat Jakub Štáfek (denní seriál UliCe) se zúčastní řada oblíbených herců a režisérů.
těšíme se na lukáše Vaculíka, pavla Nového, Kláru Jandovou a Václava Vorlíčka.

20.00
NEDĚLE 4. 11. 10.00
14.00

Yuma
S čerty nejsou žerty
S ČERTY MOHOU BÝT I ŽERTY

Kino Horšovský týn
40 Kč
Zámecké kino
ZdarMa
erbovní sál hradu a zámku Horšovský týn 40 Kč

Festivalové ocenění „Zlatá rafička“ převezme právě na tomto setkání režisér Hynek Bočan. Na podvečerní slavnost přislíbili účast herci
z filmu „S čerty nejsou žerty“ ondřej Vetchý, Viktor preiss, Jaroslav Uhlíř, Jaroslava Kretschmerová, dana Bartůňková a další.

20.00
PONDĚLÍ 5. 11. 8.30
9.00

Bojovnice
Bouře
HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

Kino Horšovský týn
Zámecké kino
Kino Horšovský týn

40 Kč
40 Kč
80 Kč

Nejzábavnější vyučovací hodina na světě, ve které bude Jaroslav Uhlíř společně s vámi diváky nejen zpívat, ale tentokrát i zkoušet!

10.30
11.00
17.30
18.00

Snackbar
Kino Horšovský týn
Velké trápení
Zámecké kino
/delegace k filmu/
asterix a obelix ve službách jejího Veličenstva 3d
Kino Horšovský týn
/slosovatelné vstupenky o zájezd do asterix parku v paříži pro dvě osoby/
STRAŠIDELNÝ PARK
Zámecký park

40 Kč
ZdarMa
80 Kč
VStUp VolNÝ

Netradiční procházka zámeckým parkem plná strašidel a dalších překvapení.

ÚTERÝ 6. 11.

20.00
8.00
10.00
11.00
11.00

Silberwald
Violka, malá čarodějnice
Krokodýlové opět v akci
Jakub
/delegace k filmu/
DEN S TECHMANIA SCIENCE CENTER

Kino Horšovský týn
Kino Horšovský týn
Kino Horšovský týn
Zámecké kino

40 Kč
40 Kč
40 Kč
ZdarMa

Hrad a zámek Horšovský týn

VStUp VolNÝ

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.

12.00
18.00
20.00

Vegas
Knoflíková válka
SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI TELEVIZNÍHO SERIÁLU
ZÁHADA HLAVOLAM
Záhada hlavolamu 1.–5. díl

Kino Horšovský týn
Kino Horšovský týn
Zámecké kino

40 Kč
40 Kč
20 Kč

Většina z filmových a televizních diváků zná seriál Hynka Bočana „Záhada hlavolamu“. Jedinečného setkání se zúčastní Jan tříska,
petr Štěpánek, ivan Vyskočil. poté promítneme 1.–5. díl zmíněné série a ve středu bude možné zhlédnout zbylé části.

STŘEDA 7. 11. 8.30
9.00
10.00
11.00

o chytré kmotře lišce
Kouzelníci
Modrý tygr
/delegace k filmu/
BENEFICE MARCELY PITTERMANNOVÉ

Kino Horšovský týn
Zámecké kino
Kino Horšovský týn

40 Kč
40 Kč
40 Kč

Zámecké kino

VStUp VolNÝ

Hlavní festivalové ocenění v letošním roce převezme také významná česká dramaturgyně dětských filmů Marcela pittermannová.
poblahopřát přijdou významní čeští režiséři – Jiří Strach, Václav Vorlíček, Zdeněk troška nebo Jiří Hanibal.

12.00
14.00

tady hlídám já
PEVNOST TÝN

20.00

Záhada hlavolamu 6.–9. díl

Kino Horšovský týn
40 Kč
erbovní sál hradu a zámku Horšovský týn VStUp VolNÝ

Na přání příznivců MFF JUNiorFeSt se vrací peVNoSt tÝN. potřetí a naposled můžete zažít velké dobrodružství v prostorách zámku.

Zámecké kino

sledujte www.juniorfest.cz
Město Horšovský Týn

LEŠENÍ

SCAFFOLDING s.r.o.
www.scaffolding.ic.cz

1
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ZdarMa

rezervace vstupenek od 1. října 2012 na rezervace@juniorfest.cz nebo v informačním centru MKZ Horošvský týn
ýn

SOBOTA 3. 11. 10.00
10.00

aktuální program doprovodných akcí od 1. října 2012 na www.juniorfest.cz
a

Horšovský Týn
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do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů
kousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do
něte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do film
do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů
kousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do
MFF PRO
DěTI
MLáDEžse do film
ěte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte
se do
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JUNIORFEST
Plzeň

NEDĚLE 4. 11.
15.00

JUNIORFEST ZAČÍNÁ – road show u hlavního vchodu do OC Olympia Plzeň.
Čeká Vás oblíbený stánek Starbucks nebo překvapení s Techmanii Science Center

PROGRAM

Doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek na www.juniorfest.cz nebo v informačním centru MKZ Horšovský Týn

16.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V. ROČNÍKU

Multikino Cinestar Plzeň

MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU PRO DĚTI A MLÁDEŽ JUNIORFEST 2012
Slavnostním ceremoniálem bude tentokrát provázet Jakub Štáfek (seriál ULICE)
/NUTNÁ REZERVACE VSTUPENEK/
17.00

BOBÍK road show u hlavního vchodu do OC Olympia Plzeň

PONDĚLÍ 5. 11.
Tajně v lese

Multikino Cinestar sál č. 1

60 Kč

10.00

8.15

Tady hlídám já

Multikino Cinestar sál č. 1

60 Kč

12.30

Vegas

Multikino Cinestar sál č. 1

18.30

IMPROVERTI

Zach‘s pub

ZDARMA bez rezervace

Zach‘s pub

ZDARMA bez rezervace

60 Kč

vystoupení oblíbené skupiny improvizátorů
19.30

Knoflíková válka

ÚTERÝ 6. 11.
8.15
10.00

Bouře

Multikino Cinestar sál č. 1

60 Kč

Staré pověsti české

Multikino Cinestar sál č. 1

60 Kč
60 Kč

/včetně přednášky J. Kastnera o Jiřím Trnkovi/
12.30

Silberwald

Multikino Cinestar sál č. 1

16.00

JAN TŘÍSKA V PLZNI

Budova Českého rozhlasu Plzeň, nám. Míru

Jedním z vzácných hostů letošního MFF JUNIORFEST bude oblíbený herec Jan Tříska.
Budete mít jedinečnou možnost s ním diskutovat nebo získat autogram
19.30

Místnost sebevrahů

Zach‘s pub

ZDARMA bez rezervace

STŘEDA 7. 11.
8.15

Violka, malá čarodějnice

Multikino Cinestar sál č. 1

60 Kč

10.00

Viking Vicky a poklad bohů 3D

Multikino Cinestar sál č. 1

60 Kč

12.00

Taking Chances

Multikino Cinestar sál č. 1

19.30

Vegas

Zach‘s pub

sledujte

Aktuální program doprovodných akcí od 1. října 2012 na www.juniorfest.cz

3. – 7. 11. 2012

60 Kč
ZDARMA bez rezervace

www.juniorfest.cz
LEŠENÍ

SCAFFOLDING s.r.o.
www.scaffolding.ic.cz
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Rezervace vstupenek od 1. října 2012 na rezervace@juniorfest.cz nebo v informačním centru MKZ Horošvský Týn
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JUNIORFEST
Dobřany

PONDĚLÍ 5. 11.
o chytré kmotře lišce

Kino Káčko

40 Kč

10.00

Violka, malá čarodějnice

Kino Káčko

40 Kč

13.00

HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

Kino Káčko

80 Kč

Nejzábavnější vyučovací hodina na světě, ve které bude Jaroslav Uhlíř společně s vámi
diváky nejen zpívat, ale tentokrát i zkoušet! Společně se dočkáme i oblíbených filmových a televizních písní např. Hajný je lesa pán, Skřítkové tesaři nebo dělání
20.00

Bojovnice

Kino Káčko

40 Kč

ÚTERÝ 6. 11.
Kouzelníci

Kino Káčko

40 Kč

10.00

8.00

Knoflíková válka

Kino Káčko

40 Kč

20.00

Vegas

Kino Káčko

40 Kč

STŘEDA 7. 11.
9.00
11.00

Méďa Béďa

Kino Káčko

40 Kč

DEN S TECHMANIA SCIENCE CENTER

plocha Náměstí t. G. M.

ZdarMa

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.
16.00

SETKÁNÍ S JANEM TŘÍSKOU

Hotel Modrá Hvězda

ZdarMa

Jedním z vzácných hostů letošního MFF JUNiorFeSt bude oblíbený herec Jan tříska
Budete mít jedinečnou možnost s ním diskutovat nebo získat autogram

sledujte

www.juniorfest.cz

Město Dobřany

LEŠENÍ

SCAFFOLDING s.r.o.
www.scaffolding.ic.cz
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rezervace vstupenek od 1. října 2012 na rezervace@juniorfest.cz nebo v informačním centru MKZ Horošvský týn
ýn

PROGRAM

doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek na www.juniorfest.cz nebo v informačním centru MKZ Horšovský týn

8.30

aktuální program doprovodných akcí od 1. října 2012 na www.juniorfest.cz
a

3. – 7. 11. 2012

akousněte se do filmů

DOPROVODNÉ AKCE

HORŠOVSKÝ TÝN
SOBOTA 3. listopadu 2012

Podzimní festivalový jarmark
10.00 / Náměstí Republiky / zdarma
Horšovskotýnské náměstí ožije první festivalový den zajímavými pracovními dílnami, stánky
s dětskými hračkami i kulturním programem. V průběhu dopoledne i odpoledne vystoupí
např. dívčí kapela 5Angels; skupina B.A.M. s frontmanem Milošem Novotným (finalista Hlasu
Československa) nebo dětský divadelní soubor pod vedením manželů Lahodových.

Slavnostní zahájení V. ročníku mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež JUNIORFEST 2012 s projekcí filmu „Tady hlídám já“
17.00 / Kino Horšovský Týn / nutná rezervace vstupenek
Letošního slavnostního zahájení, které bude moderovat Jakub Štáfek (denní seriál ULICE)
se zúčastní řada oblíbených herců a režisérů např. Lukáš Vaculík, Pavel Nový, Klára Jandová
nebo Václav Vorlíček.

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

NEDĚLE 4. listopadu 2012

S čerty mohou být i žerty
14.00 / Erbovní sál hradu a zámku Horšovský Týn / vstupné: 40 Kč
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.

PONDĚLÍ 5. listopadu 2012

Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem
9.00 / Kino Horšovský Týn / vstupné: 80 Kč
Nejzábavnější vyučovací hodina na světě, ve které bude Jaroslav Uhlíř společně s vámi
diváky nejen zpívat, ale tentokrát i zkoušet! Společně se dočkáme i oblíbených filmových
a televizních písní např. Hajný je lesa pán, Skřítkové tesaři nebo Dělání.

Strašidelný park
18.00 / Zámecký park / zdarma
Netradiční procházka zámeckým parkem plná strašidel a dalších překvapení.

ÚTERÝ 6. listopadu 2012

Den s Techmania Science Center
11.00 / Hrad a zámek Horšovský Týn / zdarma
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.

DOPROVODNÉ AKCE

HORŠOVSKÝ TÝN

Setkání s představiteli televizního seriálu Záhada hlavolamu
20.00 / Zámecké kino Horšovský Týn / vstupné: 20 Kč
Většina z filmových a televizních diváků zná seriál Hynka Bočana „Záhada hlavolamu“.
Jedinečného setkání se zúčastní Jan Tříska, Petr Štěpánek, Ivan Vyskočil, Václav Sloup
a mnozí další. Poté promítneme 1. - 5. díl zmíněné série a ve středu bude možné zhlédnout
zbylé části.

Benefice Marcely Pittermannové
11.00 / Zámecké kino Horšovský Týn / zdarma
Hlavní festivalové ocenění v letošním roce převezme také významná česká dramaturgyně
dětských filmů Marcela Pittermannová, která je podepsána pod neskutečným množstvím
dětských filmů a seriálů (Tři oříšky pro Popelku, Lucie, postrach ulice, Nejkrásnější hádanka).
Poblahopřát přijdou významní čeští režiséři - Jiří Strach, Václav Vorlíček, Zdeněk Troška nebo
Jiří Hanibal.

Pevnost Týn
14.00 / Erbovní sál hradu a zámku Horšovský Týn / zdarma
Na přání příznivců MFF JUNIORFEST se vrací PEVNOST TÝN. Potřetí a naposled můžete zažít
velké dobrodružství v prostorách zámku. Tentokrát pouze čtyři družstva různých škol budou
soutěžit o cestu do zahraničí od CK BUS TOUR FOLTYNOVÁ.
Doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek na rezervace@juniorfest.cz
nebo v informačním centru MKZ Horšovský Týn.
Aktuální program doprovodných akcí od 1. října 2012 na www.juniorfest.cz.
Rezervace vstupenek od 1. října 2012 na rezervace@juniorfest.cz
nebo v informačním centru MKZ Horšovský Týn.

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

STŘEDA 7. listopadu 2012

DOPROVODNÉ AKCE

PLZEŇ
NEDĚLE 4. listopadu 2012

Slavnostní zahájení V. ročníku mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež JUNIORFEST 2012
16.00 / Multikino Cinestar Plzeň / nutná rezervace vstupenek
Slavnostním ceremoniálem bude tentokrát provázet Jakub Štáfek (seriál ULICE).

PONDĚLÍ 5. listopadu 2012

Improventi
18.30 / Zach‘s pub / zdarma bez rezervace
Vystoupení oblíbené skupiny improvizátorů.

ÚTERÝ 6. listopadu 2012

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2012

Setkání s Janem Třískou
16.00 / Budova Českého rozhlasu Plzeň, nám. Míru / zdarma
Jedním ze vzácných hostů letošního MFF JUNIORFEST bude oblíbený herec Jan Tříska.
Budete mít jedinečnou možnost s ním diskutovat nebo získat autogram.

DOBŘANY
PONDĚLÍ 5. listopadu 2012

Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem
13.00 / Kino Káčko Dobřany / vstupné: 80 Kč
STŘEDA 7. listopadu 2012

Den s Techmania Science Center
11.00 / Náměstí T.G.M. / zdarma
Originální road show určená především studentům ZŠ a SŠ.

Setkání s Janem Třískou
16.00 / Hotel Modrá hvězda / zdarma

PARTNEŘI JUNIORFEST 2012
Ve spolupráci s:

Generální partner:

Festivalové vozy poskytují:

Hlavní partneři:

Hlavní mediální partneři:

Za výrazné podpory:

Město Dobřany

Město Horšovský Týn

Mediální partneři:
vé
no

omažlicko
...noviny plné regionu.

Partneři:

