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JUNIORFEST: Tři města, spousta zábavy
...aneb Co všechno můžete zažít na JUNIORFESTU
Horšovský Týn, Plzeň, Dobřa-
ny – S prvním listopadovým ví-
kendem již tradičně přichází me-
zinárodní filmový festival pro
děti a mládež JUNIORFEST.
Kromě vynikajících filmů z celé
Evropy přináší také mimořádný
doprovodný program.

V Horšovském Týně se můžete
těšit na podzimní jarmark, bene-
fici režiséru Hynku Bočanovi a
dramaturgyni Marcele Pitter-
mannové, setkání s tvůrci filmu
Záhada hlavolamu, adrenalino-
vou soutěž pro žáky ZŠ – Pevnost
Týn, Den s Techmania Science
Center nebo podvečerní pro-
cházku strašidelným zámeckým
parkem.

V Plzni odstartuje JUNIOR-
FEST v neděli, kdy se uskuteční
slavnostní zahájení v OC Olym-
pia. V nově vytvořené sekci Old-

school bude možné zhlédnout i
filmy pro dospělé publikum v
centru metropole. Již kolem 15.
hodiny začne být v OC pěkně ži-
vo, návštěvníci se mohou těšit na
Techmania Road Show, kávu
Starbucks a hostesky Hitrádia
FM Plus. Samotné slavnostní za-
hájení za účasti hereckých hvězd
začne v Multikině CineStar v 16
hodin.

Dobřany budou od pondělí 5.
11. do středy 7. 11. rovněž hostit
festival. V pondělí 5. 11. si mohou
zájemci zazpívat s Jaroslavem
Uhlířem oblíbené dětské i filmo-
vé písně.

Středa bude patřit Techmanii
Road Show, menší děti si užijí Bo-
bík Road Show a v tentýž den při-
vítají Dobřany vzácného hosta,
vynikajícího českého herce Jana
Třísku.

Podzimní festivalový jarmark navštíví také pět malých andělů
Horšovský Týn – Hned 3. 11. 2012
od 10 hodin dopoledne ožije hor-
šovskotýnské náměstí zajíma-
vými pracovními dílnami. Děti i
dospělí si budou moci vyrobit
vlastní placku či si pořídit už při-
pravenou JUNIORFESTí. Work-
shop si připravili i žongléři a na
menší návštěvníky čeká Bobík
road show. Nebudou chybět ani
stánky s dětskými hračkami,
hrami, knihami a dalším zbožím
určeným hlavně mladým.

„Na návštěvníky jarmarku če-
ká také bohatý kulturní pro-
gram. V průběhu dopoledne i od-
poledne několikrát vystoupí dív-
čí kapela 5Angels. Dále se před-
staví skupina B. A. M. s frontma-
nem Milošem Novotným, fina-
listou Hlasu Československa. Na
pódiu také uvidíte dětský diva-
delní soubor z Horšovského Týna.
Děti pod vedením manželů La-
hodových předvedou ukázky z
pohádkové hry Čertův švagr,“
přibližuje Judita Soukupová, ře-
ditelka MFF JUNIORFEST.

Dívčí kapela 5Angels vystoupí během festivalového jarmarku hned několikrát.

S čerty mohou být i žerty
Horšovský Týn – V neděli 4. lis-
topadu 2012 ve 14 hodin mohou di-
váci navštívit Erbovní sál hradu
a zámku Horšovský Týn, kde bu-
de předána festivalová cena Zla-
tá rafička. Nedělní odpoledne bu-
de věnováno panu režiséru Hyn-
ku Bočanovi a pozdravit jej při-
jdou i jeho spolupracovníci.

„Účast slíbili Ondřej Vetchý,
Viktor Preiss, Jaroslava Kret-
schmerová, Dana Bartůňková,
Ladislav Gerendáš, Jaroslav Uh-
líř, Jiří Just, Marcela Pitter-
mannová a další, kteří se podí-
leli na natáčení pohádky S čerty

nejsou žerty. Prostor zde bude i
pro dotazy diváků a následnou
autogramiádu.

K tomuto pořadu se váže i vý-
stava kostýmů a rekvizit z výše
zmíněné pohádky. V běžně ne-
přístupném prostředí zámecké
konírny si ji budete moci pro-
hlédnout od 6. října do 7. listopa-
du tohoto roku,“ vzkazuje ná-
vštěvníkům Helena Ježková, ko-
ordinátorka doprovodných akcí.

Již nyní je vyprodána více než
polovina sálu, proto neváhejte a
rezervujte si místa na www.ju-
niorfest.cz.

Podpis od výtečného herce Jana
Třísky můžete získat i v Plzni
Plzeň – Příznivci vynikajícího
českého herce Jana Třísky bu-
dou mít jedinečnou příležitost k
setkání s tímto charismatickým
mužem, a to v úterý 6. listopadu
od 16.00 v budově Českého roz-
hlasu Plzeň.

Jan Tříska bude po celou do-

bu konání JUNIORFESTU jeho
hostem. Diváci jej budou moci
spatřit také 7. listopadu v Dob-
řanech nebo na filmovém plát-
ně, a to v seriálu režiséra Hynka
Bočana Záhada hlavolamu, kde
Tříska ztvárnil postavu tajupl-
ného Široka.
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Školáci chtějí, ať se jim podepíšu jako Igor Hnízdo
MICHAELA KUNEŠOVÁ

Plzeň, Kalifornie – Vzácným
hostem letošního ročníku Fil-
mového festivalu pro děti a mlá-
dež Juniorfest je divadelní a fil-
mový herec Jan Tříska. V rámci
festivalu jej návštěvníci mohou
spatřit i v seriálu režiséra Hyn-
ka Bočana Záhada hlavolamu.

Co říkáte festivalu se zaměřením
na děti a mládež?

Děkuji za pozvání, mám z to-
ho velikou radost. Cítím se po-
ctěn a velice se těším.

Sledujete současnou kinematogra-
fii pro děti?

Ano, sleduji svědomitě
všechno, co se děje. V politice,
ve filmu, v divadle a v literatu-
ře. Ne, že bych všechno viděl a
přečetl, ale rozhodně vím, kde
se ‘co šustne’ a kde se něco
opravdu děje...

Nakolik si myslíte, že film může
ovlivnit dětskou duši?

Úplně. Nekonečně. Často na
celý život. Nenajdete dítě, které
by nebylo ovlivněno filmem.

V rámci Juniorfestu se bude pro-
mítat ‘Záhada hlavolamu’. Ovlivnil i
vás Jaroslav Foglar?

Knížky Jaroslava Foglara

mne nějak minuly. Nevím proč.
Jestli to byli komunisté, anebo
jak jsem byl doma veden. Tatí-
nek měl knihovnu nabitou psy-
chologií, matematikou a poezií a
já jsem byl zvědavý, nevědomý
čtenář...

Snad každý malý kluk toužil mít
partu podobnou Rychlým šípům,
patřil jste mezi ně? A měl jste ji?

Ano, samozřejmě. Patřil jsem
k jakési romantické partě kluků
v Liboči. Prolézali jsme Divokou
Šárku.

Jaký je váš vztah k režisérovi seri-
álu ‘Záhada hlavolamu’, Hynku Bo-
čanovi?

Hynka jsem miloval. Vidím
ho jako dnes. Hezký, zamyšlený,
s tichým usměvem. Mrzí mne,
že jsme spolu nikdy znovu ne-
pracovali. Ale v tomto šíleném
povolání, kdo ví?

Ztvárnil jste mnoho krásných fil-
mových a divadelních rolí, u nás i v
Americe. Většina z nich do katego-
rie dětského filmu či divadla ne-
patří, ale několik se jich určitě na-
jde, například ‘Zlatovláska’. Hrajete
pro děti rád?

V Čechách jsem hrál ve
spoustě pohádek. V době, kdy
mi komunisté zakazovali práci,
z nějakého záhadného důvodu
mi dovolovali hrát v pohádkách.
Radovan Lukavský mi tenkrát
řikal s ironickým dvojsmysl-
ným pohledem: “Honzo, vy jste
pohádkový herec!”. V tomto
žánru jsem v Americe hrál ve
dvou filmech. ‘My Antonia’
podle slavného stejnojmeného
románu Villy Carter. A později
ve filmu ‘Blizzard’. Ani jeden z
těch filmů nebyl určen pro děti,
ale dětem byly velmi blízké.
Myslím, že se oba filmy hrály v
Čechách.

V čem je to jiné než hrát pro do-
spělé?

To je zcela stejné. Tedy, mělo
by to být stejné. ‘Obecná škola’
je film určený pro obecné publi-
kum, ale přesto zasáhl hned ně-
kolik generací. Dodnes mě na
ulici žádají školáci: “Podepište
se mi, ale ne jako Tříska, pode-
pište se mi jako Igor Hnízdo!”.

Na čem pracujete v současné době,
kdy a kde vás můžeme vidět, ať už
se jedná o divadelní prkna nebo fil-
mové plátno?

V Praze se symfonickým or-
chestrem recituji na koncertě v
Obecním domě. Berlioz: ‘Sym-
phonie Fantastique – Lelio’. Or-
chestr, solisté, sbor. Velký cir-
kus. Diriguje Libor Pešek. Záro-
veň však točím mnohadílný
americký film ‘Zero Hour’. Jed-
nu část v Hollywoodu, druhou v
Canadě v Montrealu, a další část
v New Yorku. Takže vám mohu
odpovědět: “Hodně sedím v le-
tadlech, křižuji časová pásma –
a bez přestání se učím texty.”

Protože se náš rozhovor týká filmů
pro děti, v nichž se promítají jejich
představy a velká přání, ráda bych
se vás na závěr zeptala, jaké bylo v
dětství to vaše největší přání?
Splnilo se vám?

Měl jsem šťastné dětství v ne-
štastných padesátých letech.
Ale zřejmě maminka a tatínek
dokázali turbulentní komunis-
tická padesátá leta – od mojí se-
stry a ode mne – odfiltrovat. Lí-
tali jsme po libočských loukách
a lezli po skalách v Divoké Šár-
ce. Chtěl jsem být řidičem
tramvaje číslo 11. To se mi ne-
splnilo...

Záhada hlavolamu by dnes byla ještě napínavější
MICHAELA KUNEŠOVÁ

Plzeň, Praha – Letošní ročník
JUNIORFESTu hostí také vý-
znamného českého režiséra Hyn-
ka Bočana, který pro děti a mlá-
dež natočil mimo jiné například
nezapomenutelnou pohádku S
čerty nejsou žerty nebo dnes již
legendární seriál Záhada hlavo-
lamu.

Seriál Záhada hlavolamu podle kní-
žek Jaroslava Foglara vznikl před 43
lety. Kdybyste ho točil nyní, byl by ji-
ný?
Rozhodně. Udělal bych ho úplně
jinak. Sice bych zachoval tu věr-
nost při Foglarově přepisu, chtěl
bych mu nechat jeho věrnost a
romantiku, ale určitě by seriál
dostal větší tempo, napětí a také
více humoru. Přidal bych do se-
riálu Bratrstvo kočičí pracky,
které mi v něm chybělo, a tím by
byl také vtipnější.

Sledujete současnou kinematogra-
fii v oblasti pohádek či filmů pro

děti a mládež? Co na ni říkáte?
Musím se přiznat, že příliš ne-
sleduji. Ale všiml jsem si, že v po-
sledních letech šel velice naho-
ru severský film. Je to tím, že u
nich je film podporován státem,
což je podle mě správné. U nás je
strašně těžké sehnat peníze na
film pro dospělé, a ještě těžší je se-
hnat finance na film pro děti. A
bez nich to dělat nejde.

Využíval jste při natáčení pohádek
zkušenosti s vlastními dětmi?
V době, kdy jsem točil S čerty
nejsou žerty, můj syn Honza již
učil na základní škole v první a
druhé třídě. Tak jsem toho vyu-
žil, aby mi děti namalovaly, jak
si představují čerty. Ukázalo se,
že jejich představy jsou jiné než
ty naše. Děti je totiž namalovaly
naprosto klasicky. Obrázky byly
sice plné fantazie, ale bez inová-
torských pokusů. Ony děti totiž
vyžadují, aby se pohádky vy-
právěly stále stejně. Zajímavé je,
že čeští čerti jsou jiní než polští,
něměčtí nebo ruští. Ti naši jsou

takoví dobráci, féroví, legrační a
dají se lehce ošidit. V našich po-
hádkách dobro zvítězí nad zlem.

Na jaký svůj film vzpomínáte nej-
raději?
Jedno dítě ze šestnácti nedoká-
žu vybrat. Mám rád například
Svatební cestu do Jiljí, kraťouč-
ký snímek, který byl točený leh-
kou rukou, a to se otisklo do ce-
lého filmu. Josef Abrhám s Li-
buškou Šafránkovou byli báječ-
ní. Patří sem i pohádka S čerty
nejsou žerty, která zasáhla ně-
kolik generací, což mě nesmírně
těší, a hlášky z ní se staly – to slo-
vo nemám rád – kultovními.

Na čem pracujete nyní?
S Jiřím Stránským děláme film
Piknik. Příběh osmi politických
muklů, kteří se v roce 1995 roz-
hodnou udělat piknik na místě
lágru, kde byli zavření. Pro mě
je to vyrovnání a poděkování
těm, kteří se nebáli a řekli, co si
myslí, a odseděli si to tenkrát za
nás všechny.

Jakým hrdinou jste si přál být,
když jste byl malý?
To už nevím, ale hrozně jsem mi-
loval verneovky. Pamatuji si, že
tenkrát vycházely tak, že vydaly
24 stran a příběh končil upro-
střed věty. Neuvěřitelně napnu-
tý jsem čekal celý týden na po-
kračování. To byl takový začá-
tek seriálů.

Máte rád filmové festivaly?
Nejsem festivalový typ. V cizině
jsem nepřevzal cenu nikdy, ob-
rážím jen české, kde jsem doma.
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL pRO DěTI A MLÁDEž

Plzeň Dobřany

3. – 7. 11. 2012

JUNIORFEST

SOBOTA 3. 11. 2012
10.00 Hurá do Afriky Kino Horšovský Týn 40 Kč
20.00 Yuma Kino Horšovský Týn 40 Kč
NEDĚLE 4. 11. 2012
10.00 S čerty nejsou žerty Zámecké kino ZDARMA
20.00 Bojovnice Kino Horšovský Týn 40 Kč
PONDĚLÍ  5. 11. 2012
8.30 Bouře Zámecké kino 40 Kč
10.30 Snackbar Kino Horšovský Týn 40 Kč
11.00 Velké trápení Zámecké kino ZDARMA 
 /delegace k filmu/
17.30 Asterix a Obelix Kino Horšovský Týn 80 Kč 
 ve službách jejího Veličenstva 3D 
 /slosovatelné vstupenky o zájezd do Asterix parku v paříži pro dvě osoby/
20.00 Silberwald Kino Horšovský Týn 40 Kč
ÚTERÝ 6. 11. 2012
8.00 Violka, malá čarodějnice Kino Horšovský Týn 40 Kč
10.00 Krokodýlové opět v akci Kino Horšovský Týn 40 Kč
11.00 Jakub Zámecké kino ZDARMA 
 /delegace k filmu/
12.00 Vegas Kino Horšovský Týn 40 Kč
18.00 Knoflíková válka Kino Horšovský Týn 40 Kč
20.00 Záhada hlavolamu 1.–5. díl Zámecké kino 20 Kč 
 /za účasti Hynka Bočana, Jana Třísky a dalších protagonistů televizního seriálu/
STŘEDA 7. 11. 2012
8.30 O chytré kmotře lišce Kino Horšovský Týn 40 Kč
9.00 Kouzelníci Zámecké kino 40 Kč
10.00 Modrý tygr Kino Horšovský Týn 40 Kč 
 /delegace k filmu/
12.00 Tady hlídám já Kino Horšovský Týn 40 Kč
20.00 Záhada hlavolamu 6.–9. díl Zámecké kino ZDARMA

Horšovský Týn
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PROGRAM DOPROVODNÝCH AKCÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
SOBOTA 3. 11. 2012
10.00 Náměstí Republiky
 PODZIMNÍ FESTIVALOVÝ JARMARK
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 (fina-
lista Hlasu Československa) nebo dětský divadelní soubor pod vedením manželů Lahodo-
vých.
VSTUp VOLNÝ
17.00 Kino Horšovský Týn
  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU PRO 

DĚTI A MLÁDEŽ JUNIORFEST 2012 s projekcí filmu „Tady hlídám já“
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.
NUTNÁ REZERVACE VSTUpENEK

NEDĚLE 4. 11. 2012
14.00 ERBOVNÍ SÁL HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
 S ČERTY MOHOU BÝT I ŽERTY
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.
VSTUpNÉ: 40 Kč

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKCÍ V PLZNI
NEDĚLE 4. 11. 2012
15.00  JUNIORFEST ZAČÍNÁ – road show u hlavního vchodu do OC Olympia plzeň.
   Čeká Vás oblíbený stánek Starbucks nebo překvapení s Techmanii Science Center
16.00 CINESTAR pLZEŇ  |  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V. ROČNÍKU 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. 2012
18.30 Zach‘s pub  |  IMPROVERTI vystoupení oblíbené skupiny improvizátorů
   Vstupné: ZDARMA bez rezervace
ÚTERÝ 6. 11. 2012
16.00 BUDOVA ČS. ROZHLASU pLZEŇ, NÁM. MÍRU  |  SETKÁNÍ S JANEM TŘÍSKOU
   Jedním z vzácných hostů letošního MFF JUNIORFEST bude oblíbený herec
   Jan Tříska. Budete mít jedinečnou možnost s ním diskutovat nebo získat 
   autogram. Vstupné: ZDARMA

PONDĚLÍ 5. 11. 2012
8.30 O chytré kmotře lišce Kino Káčko 40 Kč
10.00 Violka, malá čarodějnice Kino Káčko 40 Kč
20.00 Bojovnice Kino Káčko 40 Kč
ÚTERÝ 6. 11. 2012
8.00 Kouzelníci Kino Káčko 40 Kč
10.00 Knoflíková válka Kino Káčko 40 Kč
20.00 Vegas Kino Káčko 40 Kč
STŘEDA 7. 11. 2012
9.00 Méďa Béďa Kino Káčko 40 Kč

PONDĚLÍ 5. 11. 2012
8.15 Tajně v lese Multikino Cinestar sál č. 1 60 Kč
10.00 Tady hlídám já Multikino Cinestar sál č. 1 60 Kč
12.30 Vegas Multikino Cinestar sál č. 1 60 Kč
19.30 Knoflíková válka Zach‘s pub ZDARMA
ÚTERÝ 6. 11. 2012
8.15 Bouře Multikino Cinestar sál č. 1 60 Kč
10.00 Staré pověsti české Multikino Cinestar sál č. 1 60 Kč 
 /včetně přednášky J. Kastnera o Jiřím Trnkovi/
12.30 Silberwald Multikino Cinestar sál č. 1 60 Kč
19.30 Místo sebevrahů Zach‘s pub ZDARMA
STŘEDA 7. 11. 2012
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 60 Kč
19.30 Vegas Zach‘s pub ZDARMA

PONDĚLÍ 5. 11. 2012
09.00 KINO HORŠOVSKÝ TÝN 
 HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM
Nejzábavnější vyučovací hodina na světě, ve které bude Jaroslav Uhlíř spo-
lečně s vámi diváky nejen zpívat, ale tentokrát i zkoušet!
VSTUpNÉ: 80 Kč
18.00 ZÁMECKÝ pARK
 STRAŠIDELNÝ PARK
Netradiční procházka zámeckým parkem plná strašidel a dalších překvapení.
VSTUp VOLNÝ

ÚTERÝ 6. 11. 2012
11.00 HRAD A ZÁMEK HORŠOVSKÝ TÝN
 DEN S TECHMANIA SCIENCE CENTER
Originální road show Techmania Science Center navštíví Horšovský Týn. Tato show ur-
čená především studentům ZŠ a SŠ průřezově představí originálním a zajímavým způ-
sobem učební látku z fyziky, chemie i přírodopisu.
VSTUp VOLNÝ
20.00 ZÁMECKÉ KINO
 SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI TELEVIZNÍHO SERIÁLU ZÁHADA HLAVOLAMU
Většina z filmových a televizních diváků zná seriál Hynka Bočana „Záhada hlavolamu“. 
Jedinečného setkání se zúčastní Jan Tříska, petr Štěpánek, Ivan Vyskočil. poté promítne-
me 1.–5. díl zmíněné série a ve středu bude možné zhlédnout zbylé části.
VSTUpNÉ: 20 Kč

STŘEDA 7. listopadu 2012
11.00 ZÁMECKÉ KINO
 BENEFICE MARCELY PITTERMANNOVÉ
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.
VSTUp VOLNÝ
14.00 ERBOVNÍ SÁL HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
 PEVNOST TÝN
Na přání příznivců MFF JUNIORFEST se vrací pEVNOST TÝN. potřetí a naposled můžete 
zažít velké dobrodružství v prostorách zámku.
VSTUp VOLNÝ

. ročník

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKCÍ V DOBŘANECH
PONDĚLÍ 5. 11. 2012
13.00 KINO KÁČKO 
 HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM
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.
Vstupné: 80 Kč

STŘEDA 7. 11. 2012
11.00 pLOCHA NÁMěSTÍ T.G. M. 
 DEN S TECHMANIA SCIENCE CENTER
Originální road show Techmania Science Center navštíví Horšovský Týn. Tato show urče-
ná především studentům ZŠ a SŠ průřezově představí originálním a zajímavým způsobem 
učební látku z fyziky, chemie i přírodopisu.
16.00 HOTEL MODRÁ HVěZDA 
 SETKÁNÍ S JANEM TŘÍSKOU
Jedním z vzácných hostů letošního MFF JUNIORFEST bude oblíbený herec Jan Tříska. 
Budete mít jedinečnou možnost s ním diskutovat nebo získat autogram.
Vstupné: ZDARMA

  Doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek na www.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 in-
formačním centru MKZ Horšovský Týn.

Město Horšovský TýnMěsto Dobřany



Julius Starove vytvořil nový vzhled festivalové ceny
Nenačovice (Berounsko) – Pan
Julius Starove svoji huť provo-
zuje od roku 1996 a vyrábí vý-
hradně ruční dekorativní sklo.

„Snažím se přispět k zacho-
vání a k propagaci sklářského ře-
mesla, proto jsem celou sklárnu
zpřístupnil veřejnosti, aby se
každý mohl podívat, jak výrob-
ky vznikají. Naši huť navštěvují
tuzemští i zahraniční turisté a ve
velké míře také školy. Sklárna je
otevřena veřejnosti v po – pá od
8,00 do 13,00 hod. a v so – ne od
8,00 do 12,00 a od 13,00 do 18,00
hod. Všichni jsou vítáni, jen vět-
ší skupiny je třeba objednat do-
předu. Více se o nás dozvíte na
www.firmy.cz/glasstar,“ infor-
muje Starove.

Julius Starove pochází z rodi-
ny, která se živí sklářstvím už ně-
kolik generací. „Vyučil jsem se
v Poděbradech a začal pracovat.
Po dvou letech mě poslali na
Střední průmyslovou školu
sklářskou v Novém Boru na obor
hutní tvarování skla. Po absol-
vování jsem musel stipendium
odpracovat v národním podniku
Bohemia, kde si z toho důvodu

se mnou mohli dělat, co chtěli,“
vzpomíná.

„V Novém Boru nás vyučova-
li skláři, kteří patřili ke špičce v
oboru. Ti spolupracovali s naši-
mi předními výtvarníky. Výho-
dou školy bylo, že do ní právě ti-
to výtvarníci docházeli a využí-
vali jejích služeb. Ve velkých
sklárnách by neuspěli,“ vysvět-
luje.

Zvláště rád vzpomíná na spo-
lupráci s profesorem Jarosla-
vem Fričem, která se datuje už
od roku 1984, kdy spolupracova-
li společně s jeho synem Jiřím na
zakázce pro šejka z emirátů. „Za-
kázka spočívala v práci na vy-
bavení celé šejkovy vily. Od ná-
bytku až ke skleněným fontá-
nám a lustrům,“ upřesňuje.

„Jaroslav Frič byl také osobní
přítel Indíry Gándíové. Česko-
slovensko mělo s Indií velmi vře-
lé vztahy. Po atentátu, který byl
na ni spáchaný v roce 1984, zašel
Frič přímo za tehdejším premi-
érem a přiměl ho, aby indické
vládě nabídl návrh a realizaci je-
jího památníku. Celý památník
jsem navrhl a ve svém volnu vy-

robil s pomocí dvou sklářů v Po-
děbradech a v roce 1990 ho Češi
Indii darovali a na místě aten-
tátu jsme jej instalovali. Památ-
ník přestavuje řeku, voda je v In-
dii symbolem ženy,“ vysvětluje.

Mezi další významné zakázky
firmy Glasstar patří i objed-

návky filmařů. Sklářská huť Ju-
lia Starova vyráběla rekvizity
pro americký film Hellboy, čes-
ký film Kdopak by se vlka bál a
vyrobila i kouzelnou skleněnou
kouli pro televizní seriál Arabe-
la a dále třeba i cenu pro festival
Febio Fest.

Dar k pátým narozeninám: Zlatá rafička celá ze skla, a přesto září
Horšovský Týn – K pátým na-
rozeninám si JUNIORFEST da-
roval zbrusu nový vzhled festiva-
lového ocenění. Základní ideovou
podobu vdechl festivalové ceně
kastelán hradu a zámku Hor-
šovský Týn Jan Rosendorfský.
Její výslednou podobu navrhl a
vytvořilpanJuliusStarove,sklář
a majitel huti v Nenačovicích na
Berounsku.

„Podstavec ve tvaru koule má
průměr 9 cm a uvnitř jsou zlaté

skleněné shluky. Na dvou plo-
chách jsou vypískované nápisy.
Skleněná rafička je umístěna
šikmo na vrcholu koule. Celý
objekt váží něco přes 1 kg,“ in-
formuje Starove.

Ocenění Zlatá rafička souvisí
s hradem a zámkem v Horšov-
ském Týně.

„Poslední den 1. ročníku MFF
JUNIORFEST, kdy se ještě neu-
dělovala žádná festivalová cena,
přivezli restaurátoři nově opra-

vené rafičky na věžní hodiny.
Napadlo nás, že by bylo pěkné
oceňovat filmové tvůrce tímto
symbolem. Zlaté rafičky na věži
měří čas do dalšího ročníku JU-
NIORFESTU a ocenění Zlatá ra-
fička je vyjádřením našeho vdě-
ku filmovým tvůrcům za chvíle,
kdy se „zastavíme“ při dobrém
filmu, nevnímáme čas a odpou-
táme se od běžných starostí,“
vysvětluje Jan Rosendorfský,
kastelán.

Festivaloví reportéři v akci
Plzeň – Jedna z novinek, která
nás čeká na letošním JUNIOR-
FESTU se týká médií. Společně
s tvorbou festivalových novin se
chystá také zajímavá prezentace
festivalu krátkým dvouminuto-
vým sestřihem z každého dne.

Oba tyto produkty budou tvo-
řeny mladými reportéry. Ti se
mohli přihlásit do konce prázd-
nin na stránkách festivalu do
projektu, jenž dostal jméno Fes-
tivalový reportér v akci, aneb za-
kousni se do filmu. Zapojit se
mohly děti z Plzeňského kraje ve
věku 12 až 16 let.

Kromě přihlášky bylo nutné
poslat libovolně dlouhou a v li-

bovolném stylu napsanou lite-
rární práci na jedno z určených
témat, například Čím je pro mě
film? nebo Okamžik, kdy jsem si
připadal jako ve filmu. Z této
skupiny bylo vybráno sedm re-
portérů, kteří se zapojí do festi-
valového dění a tvoření médií.

Před festivalem však bylo
nutné menší školení – víkendo-
vý workshop, který se konal v
Horšovském Týně o dva týdny
dříve. Proběhl především for-
mou her zaměřených na spolu-
práci ve skupině a tvořivé myš-
lení.

Ale nejednalo se pouze o zá-
bavu, mladí reportéři se již mu-

seli začít připravovat na festi-
val. Čekala je tvorba medailon-
ků osobností, které tento rok
festival navštíví. A v neposlední
řadě také Jiří Renč, šéfredaktor
TV Magazínu, který v rámci se-
mináře poskytl reportérům
mnoho užitečných rad o tom, jak
správně napsat článek a vést
rozhovor.

„Festivalové noviny a dvoumi-
nutový sestřih z každého dne, te-
dy konečný výsledek práce mla-
dých reportérů, budete moci na-
jít na webových stránkách festi-
valu JUNIORFEST,“ informuje
na závěr tým pro festivalového
reportéra.

Benefice Marcely
Pittermannové
Horšovský Týn – Ve středu 7. lis-
topadu v 11 hodin získá hlavní
festivalové ocenění významná
česká dramaturgyně nejen dět-
ských filmů Marcela Pitterman-
nová. Zlatou rafičku převezme v
zámeckém kině. Popřát jí při-
jdou vynikající režiséři: Václav
Vorlíček, Zdeněk Troška, Jiří Strach,
Karel Smyczek a další. „Marcela
Pittermannová pracovala ve Fil-
mových studiích Barandov více
jak 30 let a podílela se na mnoha
úspěšných filmech a pohádkách
pro děti,“ říká Helena Ježková,
koordinátorka doprovodných
akcí.
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JUNIORFEST bude hostit spoustu slavných tváří
Plzeňský kraj – Festival
JUNIORFEST slaví letos
kulaté páté narozeniny, a
ačkoliv je tedy ještě tako-
vým hravým předškolá-
kem, nabídl za předešlé čty-
ři roky velkou podívanou.
Kromě velkého množství
promítnutých pohádek a
filmů na něm mohli ná-
vštěvníci potkat celou řa-

du významných českých herců a
režisérů, a „ulovit“ od nich vzác-
ný autogram.
Letos přijedou (na snímcích sho-
ra a zleva): Ivan Vyskočil, Pavel
Nový, Zdeněk Troška, Karel
Smyczek, Jiří Strach, Jiří Mádl,
Tereza Brodská, Klára Jandová,
Jaroslava Kretschmerová, Vác-
lav Vorlíček, Lukáš Vaculík a
Ondřej Vetchý. (mik)

Nový JUNIORFEST oldschool
Plzeň – Letos JUNIORFEST na-
bídne program i těm, kteří se na-
rodili v létech devadesátých a
dříve. S festivalem se nově mo-
hou návštěvníci setkat i v centru
Plzně, konkrétně na Palackého
náměstí 2 v Zachs´ Pubu.

„Festival pro děti a mládež?
Mládež zvoucí se „teen“ a Hor-
šovský Týn? Jak k tomu přijdou
„cetníci“ a navíc Plzeňáci? Roz-
hodli jsme se po zralé úvaze na-
šich tehdy ještě nevysokoškol-
ských mozků vytvořit festival ve
festivalu, a tak vznikl Oldschool,
součást JUNIORFESTu. Ve
dnech 5. až 7. listopadu se přijďte

podívat do Zachs´ Pubu. Budou
se promítat české i světové filmy.
Filmy staré, ale hlavně nové, fil-
my oceněné i ty, jež na hodnocení
teprve čekají. Některý film do-
provodí akce, která pošolichá va-
še kulturní receptory. Můžete se
těšit na šansonovou kapelu An-
nešanté a improvizační divadlo
Improverty,“ zve Tereza Lukešo-
vá, šéfka Oldschool sekce, a do-
plňuje: „Ať nalákáme kohokoliv,
„teeny“, „cetníky“, „sátníky“ či
„setníky“ z opravdu staré školy,
doufáme, že uspějeme, a třeba
prohloubíme vaše celoživotní fil-
mové a kulturní vzdělání.“

Rezervace vstupenek
Veškeré vstupenky si již nyní můžete
jednoduše rezervovat na www.juni-
orfest.cz. V místě konání si je můžete
následně vyzvednout v příslušné po-
kladně nejdříve 60 minut před před-
stavením či doprovodnou akcí. Ne-
vyzvednuté vstupenky budou 15 mi-
nut před začátkem představení vrá-
ceny do volného prodeje. Ceny vstu-
penek naleznete v programu.

Filmové tipy
- BOUŘE
- TAJNĚ V LESE
- TAKING CHANCES
- VEGAS
- VIKING VICKY A POKLAD BOHŮ

Hlavolamy

Show

Workshopy
6. 11. Horšovský Týn
7. 11. Dobřany
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VE SPOLUPRÁCI:   GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ZA VÝRAZNÉ PODPORY:


