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ÚVOD | INTRODUCTION
Dámy a pánové, milé děti i studenti,
jsem velice ráda, že Vás mohu pozvat na JUNIORFEST - Mezinárodní filmový festival, který se
koná každoročně v listopadových dnech a nabízí
zábavu i poučení pro všechny věkové kategorie. Letos poprvé se JUNIORFEST stal festivalem
soutěžním a my se už nyní těšíme na mezinárodní porotu. Filmy budou hodnoceny ve dvou
kategoriích, a to odborníky i diváky. Teoreticky
tedy můžeme očekávat až čtyři vítězné snímky.
Těšit se můžete také na bohatý doprovodný
program, přivítáme Karla Smyczka,
Viktora Preisse a mnohé další filmové osobnosti. Bude možné zavzpomínat na Malý
televizní kabaret a děti
z dětských domovů
Plzeňského kraje se
pobaví při dobrodružné soutěži Pevnost Týn.
Vše budou sledovat a každodenně
komentovat dětští
novináři - účastníci
workshopu, a ti jistě
ocení možnost spolupráce s naším novým
hlavním mediálním partnerem - Českou televizí.
Z výše uvedeného je jasné,
že tento rozsáhlý projekt by nebyl
možný bez vstřícné podpory všech tří
festivalových měst, Národního památkového
ústavu a Plzeňského kraje. Velký dík patří nejen
jim, ale i všem našim dalším partnerům, za jejich
důvěru a podporu.
Věřím, že si z bohatého programu letošního
JUNIORFESTu vyberete nejeden zajímavý film.
Těší nás, že po spuštění rezervace míst bylo
během 14 dní zarezervováno více než 4 000
vstupenek. Z toho je patrné, že se podařilo naplnit naše přání být festivalem nadregionálním.
Na setkání se těší a spoustu příjemných zážitků na JUNIORFESTu Vám přeje
Judita Soukupová
ředitelka MFF JUNIORFEST 2013

Dear children, friends, ladies and gentlemen,
I´m delighted to give you a cordial welcome
to international film festival JUNIORFEST which
is held annualy in November and offers you entertainment as well as film enjoyment for each
age bracket.
For the first time in its history, IFF JUNIORFEST has opened a competition section. We are
already looking forward to welcoming international jury members. Selected films will be judged
and evaluated in two categories by film experts
as well as spectators. Technically, up
to four winning features can be
announced.
You can also look forward to accompanying
programme rich in
events. We will have
the honour of meeting Karel Smyczek,
Viktor Preiss and
other
numerous
actors and film personalities. You´ll get
a chance to recall
Malý televizní kabaret programme. The
kids from children´s
homes can compete and
have a good time when
playing adventurous sporting
event Pevnost Týn.
All events will be watched and commented by children journalists - workshop participants who will surely appreciate a chance to
cooperate with our major media partner, Czech
television.
As you can see, it is obvious such an axtensive
project could hardly be thinkable without great
support of all the festival cities, National Heritage Board and the region of Pilsen. Our thanks
and gratitude goes to not only to them but also
to our other businness partners and patrons for
their trust and support.
I´m looking forward to seeing you at the festival. Enjoy it as much as we do.
Judita Soukupová
IFF JUNIORFEST 2013 Festival Director

REGLEMENT FESTIVALU
1. ORGANIZÁTOR
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST (dále jen MFF JUNIORFEST) je organizován občanským
sdružením: JUNIORFEST, o. s.
Se sídlem: Spojovací 827, 334 41 Dobřany, Česká republika
Ředitelkou MFF JUNIORFEST je Bc. Judita Soukupová.
2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
VI. ročník MFF JUNIORFEST se uskuteční v Horšovském Týně, Plzni a Dobřanech ve dnech 9. až 13. listopadu 2013.
3. PROGRAMOVÁ NÁPLŇ FESTIVALU
a) Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–10 let věku dítěte
b) Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 11–13 let věku dítěte
c) Informativní sekce
• Novinky české filmové a televizní tvorby
• … na obzoru
• Pod jednou střechou
• OLDSCHOOL
d) Retrospektivní přehlídky významných osobností českého a světového filmu
e) Doprovodné akce pro celou rodinu
4. PODMÍNKY ZAŘAZENÍ FILMU DO FESTIVALOVÉ SOUTĚŽE
a) Do festivalových soutěžních sekcí mohou být zařazeny pouze filmy s datem premiéry po 1. listopadu 2011.
b) O účasti na MFF JUNIORFEST rozhoduje pětičlenný programový výbor
c)	
Akceptované formáty: DCP, Blu-ray nebo DVD. Ve zvláštních případech může ředitelka festivalu udělit výjimku
a film může být uveden i na nosiči 35 mm.
d)	Všechny vybrané soutěžní snímky jsou promítány v původním znění s anglickými titulky. Přihlašovatel je povinen
uhradit náklady na otitulkování snímku. Veškeré soutěžní filmy jsou opatřeny, při promítání do kinosálu, simultánním
překladem.
e) Přihlašovatel je povinen film přihlásit přes on-line formulář na webových stránkách www.juniorfest.cz.
f)	Podmínkou je taktéž zaslání titulkové listiny v anglickém jazyce a náhledového DVD s anglickými titulky.
g) Uzávěrka přihlášek včetně splnění všech podmínek je 31. srpna 2013.
h)	O účasti na MFF JUNIORFEST bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 30. září 2013.
5. DELEGACE K SOUTĚŽNÍMU FILMU
Ke každému soutěžnímu snímku je zpravidla pozvána nejvýše tříčlenná delegace na dobu 2 nocí. Pořadatel hradí ubytování a stravu členů delegace. Pořadatel nehradí dopravu. Ve zvláštních případech může ředitelka festivalu udělit výjimku.
Pořadatel v tomto případě rozhoduje o výběru dopravce.
6. POROTA A CENY FESTIVALU
Mezinárodní odborná porota uděluje následující ceny:
•
Zlatá rafička – za nejlepší hraný film pro děti od 5 do 10 let věku dítěte
•
Zlatá rafička – za nejlepší hraný film pro děti od 11 do 13 let věku dítěte
Divácké ceny
•
Cena Plzeňského kraje – divácká cena za nejúspěšnější hraný film pro děti od 5 do 10 let věku dítěte
•
Cena festivalových měst – divácká cena za nejúspěšnější hraný film pro děti od 11 do 13 let věku dítěte
Cena udělovaná občanským sdružením JUNIORFEST o. s.
•
Zlatá rafička speciál - ocenění za celoživotní tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež
Oceněné filmy budou následně zakoupeny pro distribuci v rámci dětského filmového festivalu (DFF) JUNIORFEST
on TOUR 2013/2014.
7. ZÁVĚR
Pořadatel MFF JUNIORFEST se zavazuje uvádět snímky pouze v rámci festivalu. Podáním přihlášky do soutěže souhlasí přihlašovatel s tím, aby ukázka z filmu mohla být využita v rámci prezentace festivalu v rozhlase, televizi nebo i na internetu.
JUNIORFEST 2013

RULES OF THE FESTIVAL
1. ORGANISER
International Film Festival for Children and Youth JUNIORFEST (IFF JUNIORFEST) is being organised by the citizens´association:
JUNIORFEST, o. s.
		Registered at Spojovací 827, 334 41 Dobřany, Czech Republic
The director of the IFF JUNIORFEST is Ms. Judita Soukupová, B.A.
2. DATE AND PLACE OF THE FESTIVAL
6th IFF JUNIORFEST is taking place in Horšovský Týn, in Pilsen and in Dobřany from November 9th to November 13th, 2013.
3. FESTIVAL PROGRAMME
a) International Competition of Feature Films for Children in the category for 5–10 years aged children
b) International Competition of Feature Films for Children in the category for 11–13 years aged children
c) Informative section
• New Czech films and TV programmes
• …On the horizon
• Under one roof
• Oldschool
d) Retrospective programmes of Czech and foreign film personalities of import
e) Supporting programmes for the whole family
4. CONDITIONS FOR FESTIVAL PARTICIPATION
a) Only films with a release date after November 1st, 2011 can participate in the festival competitive sections
b) About the participation of the film decides a programme committee of five members.
c)	Accepted formats: DCP, Blue-Ray or DVD. In special cases the festival director may grant exceptions and the film can
be screened also from a 35mm print.
d)	All the selected competing films are screened in the original version with English subtitles. The applicant is obliged
to cover the costs for the subtitles. All the films are screened in their original version simultaneous interpreting.
e) The applicant is obliged to fill in the on-line application form at www.juniorfest.cz .
f)	The applicant is obliged to send a dialogue or subtitle list in English language and a preview DVD provided with
English subtitles.
g) The deadline for application forms and fulfillment of all the conditions is August 31st August, 2013.
h)	The organiser will inform the applicants of their participation at IFF JUNIORFEST no later than September 30th, 2013.
5. DELEGATION ACCOMPANYING THE COMPETITION FILM
To each competing film a delegation of a maximum of 3 people is invited for a period of 2 nights at the maximum. The organiser covers the costs for accommodation and food for the members of the delegation. The organiser does not cover the transport costs. In special cases the festival director may grant exceptions. In this case the organiser chooses the travel company.
6. FESTIVAL JURY AND FESTIVAL PRIZES
International Expert Jury awards the following prizes:
•
Golden Watch Hand – Best Feature Film in the category for 5-10 years aged children
•
Golden Watch Hand - Best Feature Film in the category for 11-13 years aged children
Audience awards
•
The Pilsen Region Award – audience award for the most successful feature film in the category for 5-10 years aged
children
•
The Festival Cities Award – audience award for the most successful feature film in the category for 5-10 years aged
children
Prize awarded by the citizens´association JUNIORFEST, o.s.
•
Special Golden Watch Hand - award for lifelong Creative Contribution in Filmmaking for Children and Youth
The awarded films will be subsequently purchased for distribution at the Children´s Film Festival (CFF) JUNIORFEST
on TOUR 2013/2014
7. CONCLUSION
The organiser of MFF JUNIORFEST pledges to present the films only within the scope of the festival. By submitting the
application form to the competition the applicant consents to the use of parts of competing films as part of festival promotional material on any radio or TV station or on the internet.
JUNIORFEST 2013

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ POROTA

EKATERINA BORDACHEVA
Rodačka z Moskvy je absolventkou Všeruského státního institutu kinematografie (VGIK) v oboru Kino- a TV produkce. Během svého profesního
života se již zúčastnila mnoha mezinárodních filmových festivalů včetně
těch pro děti a mládež. V současné době učí na své „alma mater“ a zároveň je uměleckou ředitelkou filmového centra při ruské akademii věd
a programovou ředitelkou Ruského mezinárodního filmového trhu.
Born in Moscow, Ekaterina Bordacheva is a graduate from All-Russian
State Institute of Cinematography in the field of Cinema- and TV Production. During her professional life she has already attended a wide range
of international film festivals including those for children and youth. At
present she is simultaneously a teacher at her „alma mater“ and an art
director of Cinema Centre by Russian Academy of Sciences and a programme director of the Russian International Film Market.

GERT HERMANS
Belgičan Gert Hermans pracuje jako distributor a publicista ve společnosti Jekino, která se zabývá distribucí kvalitních filmů pro děti. Podílí se
na několika národních a mezinárodních projektech propagujících kvalitní
filmy pro děti a mladistvé. Je šéfredaktorem žurnálu ECFA (Evropská asociace dětského filmu) a pracoval pro různé publikace věnující se dětským
filmům a médiím.
Gert Hermans (Belgium) works as a distributor and publicist at the company Jekino, distributing quality films for children. He has been involved
in several national and international projects promoting quality films for
children and youngsters. He is chief editor of the ECFA Journal (European Children‘s Film Association) and worked for various publications on
children‘s film and media.

MARTIN POMOTHY
Původně filmový publicista, dnes zakladatel a majitel populární ČSFD.cz,
kterou navštěvuje měsíčně přes 1,6 milionu Čechů a Slováků. Filmový
maniak, žánrový „všežrout“.
Originally a film publicist, today the founder and owner of the popular
website CSFD.cz (Czech-Slovakian film database) having over 1,6 million visitors monthly from both Czech and Slovak Republics. Film maniac,
genre „alleater“.

INTERNATIONAL PROFESSIONAL JURY

HALKA MARČEKOVÁ
Absolventka VŠMU v Bratislavě, odbor filmové a televizní scenáristiky
a dramaturgie. Pracuje v RTVS (Rozhlas a televize Slovensko) jako dramaturgyně tvorby pro děti a mládež např. animované seriály OCES.SK,
ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA. V současnosti pracuje na cyklu pořadů
pro nejmenší „FIDLIBUM“ nebo na večerníčku „MIMI A LÍZA.
Halka Marčeková is a graduate from The Academy of Performing Arts in
Bratislava, in film a television screenwriting and dramaturgy. She works
at RTVS (Slovakia‘s radio and TV broadcasting company) as a script editor
of productions for children and youth, e.g. cartoons SHEEP.SK (OVCE.SK),
TALES FROM ALL AROUND THE GLOBE (ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA).
She is currently working on series of broadcasts for the smallest ones
called „FIDLIBUM“ or on the goodnight tales „MIMI AND LEESA“.

VOLKER PETZOLD
Od roku 1992 je na volné noze – píše, publikuje a podílí se na organizaci festivalů. Je jedním ze zakladatelů festivalu Cottbus. V současnosti
spolupracuje na několika projektech mj. na festivalu pro děti a mládež
Schlingel v Chemnitzu.
Since 1992, he has been a freelance writer, Publisher and festival organiser. He is one of the founders of the Cottbus FF. Recently he has been
working on several projects, such as the film festival for children and
young audience Schlingel Chemnitz.

PETRI KOTWICA
Finský režisér na volné noze Petri Kotwica promoval na Univerzitě umění
a designu v Helsinkách. Na škole natočil oceňované krátkometrážní filmy,
včetně filmů TUNEL (TUNNELI), HELMA (KYPÄRÄ) a DEVĚT ŽIVOTŮ (LAS
NUEVE VIDAS). Jeho celovečerní snímky STESTK PO DOMOVĚ (KOTIIKÄVÄ, 2005), ČERNÝ LED (MUSTA JÄÄ, 2008) A KRÁL KRYS (RAT KING,
2012) získali řadu ocenění a promítali se na festivalech po celém světě.
Finnish freelance film director Petri Kotwica has a Master’s degree from
University of Art and Design, Helsinki. In school Kotwica made award
winning short films, including TUNNEL VISION, THE HELMET, and LAS
NUEVE VIDAS. His feature films HOMESICK (2005), BLACK ICE (2008),
RAT KING (2012) won several prizes and were screened at multiple international film festivals all over the world.

GALA OPENING FILM

Sněžný drak
Sněžný drak
Snow Dragon

ČR | Czech Republic
2013 | 90'
doporučeno: od 6 let
recommended age: 6+
české znění
Režie | Directed by:
Eugen Sokolovský Jr.

9. 11. | 17.30 | 40 Kč
Kino Horšovský Týn
10. 11. | 14.30 | 40 Kč
Multikino Cinestar Plzeň
10. 11. | 17.00 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

Zahajovacím filmem VI. ročníku MFF JUNIORFEST 2013 bude předpremiéra nové české pohádky režiséra Eugena Sokolovského ml, která
vypráví příběh o princezně, která vyrůstá bez matky. Její otec, vlídný
a spravedlivý král, dceru nadevše miluje, ale chce ji za každou cenu
provdat. A nikdo vlastně neví, proč tak spěchá. Král na zámku uspořádá
velký ples. Na něm se o princeznu uchází řada princů, ale ten, pro kterého se princezna sama rozhodne, se jejímu otci z nepochopitelných
důvodů vůbec nezamlouvá… Teprve později však vychází najevo, že za
vším stojí dávná kletba, vládkyně říše čarodějnic a Sněžný drak. Princezna a její vyvolený tak procházejí náročnou a nebezpečnou cestu…

The new Czech fairy tale directed by Eugen Sokolovský Jr. opens the
6th year of the IFF MFF JUNIORFEST 2013 and will be showed as a sneak
preview. It unfolds the story of the motherless princess whose loving
father, gentle and fair-minded king insists on getting her married at any
cost. No- one has actually an idea why he rushes her into marriage. The
king organizes a big court ball. A number of princes court the favour of
a princess but the one who she decides to choose doesn´t appeal to
her father which is beyond everybody´s comprehension... It only comes
out later there is an olden curse, mistress of the witchess kingdom and
a snowdragon behind it all! The princess and her chosen one have to
undergo strenuous and risky journey.

PREMIERE

Maturita
Maturita
Graduation

ČR | Czech Republic
2012 | 87'
doporučeno: od 15 let
recommended age: 15+
české znění

Scénárista filmu „Gympl“ natočil komedii o maturantech a maturitě.
Nadšenec pro elektronku a počítače Martin se vsadí s kamarády, že se
nabourá do ministerského serveru a stáhne zadání maturitních otázek. A protože často není zcela v realitě, vsadí se evidentně dřív, než
domyslí, jak to chce udělat. A tak krátící se čas před maturitou sledujeme partičku maturantů chystající se pokořit otázky, jejich učitele bojující s byrokracií i povedeného ministra školství a suitu kolem něj. Film
má svébytnou poetiku, humor často v crazy rovině a odkazuje na řadu
akčních PC her.

Screenwriter of the film „Grammar school“ made a comedy about high
school graduates and school-leaving examination. A computer geek
Martin bets with friends he´s able to hack into the Department of Education server and download graduation exam questions. Because he´s
often not quite in reality, he makes a bet too early before actually figures
out how to do so. The movie unfolds stories of bunch of sixth-formers
in a shortening time before graduation, their teacher struggling with
bureaucracy, sly ministry of education and his entourage. The feature
has distinctive poetry, is humorous in a crazy layer and often refers to
a number of action computer games.

Režie | Directed by:
Tomáš Houška

11. 11. | 18.00 | 60 Kč
Multikino Cinestar Plzeň

SOUTĚŽNÍ SEKCE I. (pro děti v kategorii 5–10 let)

Čestné pionýrské
Chastnoe pionerskoe
I give you my word

Rusko | Russia
2013 | 99'
Režie | Directed by:
Alexandr Karpilovskij
– původní profesí traumatolog, který později absolvoval
Ruskou univerzitu divadelního umění GITIC a kurzy
filmových spisovatelů a režisérů. Jeho režisérská tvorba
zahrnuje celovečerní i TV
filmy a TV seriály, např. Sněžný anděl (2007), Přízeň osudu (2010) nebo Můj kapitán
(2012).
– graduated from medical
school as traumatologist, carried on studying drama and
theatre science at GITIC Russian univesity and also took
courses held by film writers
and directors. He devoted
himself as a director to features and television films as
well as TV series, for instance
Sněžný anděl (2007), Přízeň
osudu (2010) or Můj kapitán
(2012).

středa 13. 11. | 8.00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Příběh se odehrává v 70. letech dvacátého století v ruském městečku.
Dva školáci Dima a Míša najdou opuštěnou fenku Savu. Protože Sava
jednomu z nich zachrání život, chtějí si ji nechat. Rodiče se tomu však
brání a sledem nešťastných náhod se fenka ocitne v útulku pro zaběhnuté psy…Začíná tak dobrodružství o záchranu milovaného pejska, které je i zkouškou přátelství obou chlapců.

The story takes place in the nineteen seventies in a small Russian
town.
Two schoolboys, Dima and Míša, find an abandoned female dog Sava
in the street. They want to keep it since Sava saved life to one of them.
However, their parents are strongly opposed to this idea and the bitch
coincidentally ends up in an animal pound. Thus begins an adventure
led by the boys´ effort to save their beloved dog which is also a strength
test of their friendship.

doporučeno: od 8 let | recommended age: 8+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

CHILDREN'S FILM COMPETITION I. (Children category 5–10 years)

Do toho, Eddy!
Allez, Eddy!
Come on, Eddy!

Belgie | Belgium
2012 | 97'
Režie | Directed by:
Gert Embrechts

pondělí 11. 11. | 8.00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč

Snímek je dojemnou komedií o jedenáctiletém fanouškovi cyklistiky
Freddym, který žije v rodině řezníka v idylické vesnici. Freddyho život
je narušen otevřením prvního supermarketu v obci. Doprovodným
programem akce je cyklistický závod, jehož vítěz se pak setká s vítězem Tour de France Eddym Merckxem, který je, čistě náhodou, idolem
Freddyho. Jenže chlapcův otec, vášnivý odpůrce supermarketu, nechce
o závodě ani slyšet….

The motion picture is touching comedy about 11-year-old biking fan
Freddy living in idyllic village. Freddy´s father is a butcher. Freddy´s
life becomes more dramatic when the first supermarket in the village
is opened. One of the accompanying program events is a bike race,
whose winner gets a chance to meet Eddy Merckx, Toure de France
champion, in person, who is also Freddy´s idol. However, boy´s father
and passionate opponent of the supermarket has no understanding for
Freddy and his participation in the race...

doporučeno: od 8 let | recommended age: 8+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

– belgický režisér a scénárista, který vystudoval filmařství
v Bruselu. Nejprve se věnoval krátkým snímkům např.
„Papa Fred“ (1992) nebo „13“
(1999). Dále natáčení reklam,
dokumentů a TV seriálů. Film
„Allez, Eddy!“ je jeho celovečerním debutem.
– Belgian director and screenwriter, graduated from film
academy in Brussels. At first,
he did short films, e.g. Papa
Fred (1992) or 13 (1999). Further, he devoted himself to
shooting commercials, documentaries and TV series.
The film Allez, Eddy! is his
feature-length
directorial
debut.

SOUTĚŽNÍ SEKCE I. (pro děti v kategorii 5–10 let)

Ella a její kamarádi
Ella ja kaverit
Ella and friends

Finsko | Finland
2012 | 81'
Režie | Directed by:
Taneli Mustonen
– finský režisér a scénárista.
Doposud se věnoval natáčení hudebních klipů a krátkých
filmů. Ella a její kamarádi jsou
režisérovým celovečerním
debutem.
– Finnish director and screenwriter. He has occupied
himself with shooting music
videos and short films. Ella
and her friends is his feature-length directorial debut.

pondělí 11. 11. | 8.00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Ella a její přátelé zjistí, že jejich milována škola má být zavřena a oni
mají začít chodit do nové supermoderní školy v centru. Zjistí, že za
zavřením jejich školy může Ef One, nejpopulárnější dítě v nové škole.
Vlastně jeho nechutně bohatý otec. Ella a její přátelé se spojí do týmu
se svým učitelem a začnou bojovat za svoji starou školu.

Ella and her friends find out their favourite school is to be closed up
and they should be transferred to a brand new ultramodern school in
the town center. They learn Ef One, the most popular pupil in the new
school, is to blame. Actually, it is his filthy rich father who is responsible.
Ella with her friends and their teacher make a team and begin to fight
for their old school keeping.

doporučeno: od 7 let | recommended age: 7+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

CHILDREN'S FILM COMPETITION I. (Children category 5–10 years)

Kovář z Podlesí
Kovář z Podlesí
The Blacksmith from
Woodham

ČR / SR
Czech Republic | Slovakia
2013 | 90'
Režie | Directed by:
Pavel Göbl

úterý 12. 11. | 10.30 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem.
Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby.
A na Podlesí za to padla kletba. Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se
objevil Drak. A tak zatímco se Toník snaží zachránit svou milou Bětku
ze spárů zlých víl, jeho strýc Kovář se, se svými zaměstnanci Veverkou
a Křečkem, vypraví na Draka.

Podlesí is a quaint hamlet through which a war with the Turks swept
through many years ago. Good-hearted mushroom nymphs were
asked to help then but because they did good deeds as well as acts
of evil they were punished and turned into mushroom hags. Podlesí
is haunted by the curse since the time. Now the time has come to set
everything right but the dragon appeared in the village. And therefore,
while Toník tries hard to rescue his beloved Bětka from the jaws of evil
nymphs, his uncle Kovář with his fellows, Squirrel and Hamster, set off
to kill the dragon.

doporučeno: od 6 let | recommended age: 6+ years
české znění

– scenárista a režisér. Během
studií zaujal filmem Ranní
ptáče aneb Pavouci nikdy
nespí (1998). Debutoval celovečerní komedií Ještě žiju
s věšákem, plácačkou a čepicí (2005), později se představil snímkem Veni, vidi, vici
(2009).
– screenwriter and director.
During his film studies, he
captured attention by his
early feature Ranní ptáče
aneb Pavouci nikdy nespí
(1998). He made his debut by
the full-length comedy Ještě žiju s věšákem, plácačkou
a čepicí (2005), later came up
with the movie Veni, vidi, vici
(2009).

SOUTĚŽNÍ SEKCE I. (pro děti v kategorii 5–10 let)

Supertřída
Mees Kees
Teach!

Nizozemí
The Netherlands
2012 | 81'
Režie | Directed by:
Barbara Bredero
– nizozemská režisérka, která
se dlouhodobě věnuje televizní tvorbě a to především
televizním seriálům např.
Západní vítr (Westenwind,
1999-2003) či Svobodná
země (Vrijland, 2010-2011).
Debutovala
celovečerním
rodinným filmem Morrison
bude mít sestřičku (Morrison
krijgt een zusje, 2008).
– Dutch director focusing
on television production for
a long time, TV series in particular (Westenwind - 19992003, Vrijland - 2010-2011).
She made her debut with a
family feature Morrison krijgt
een zusje, 2008).

úterý 12. 11. | 8.00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč

Tobias je chytrý, veselý a neuvěřitelně zábavný chlapec. Ne však pro
svou učitelku, paní Sanneovou, která jej neustále za jeho neplechy trestá. Ve chvíli, kdy pedagožka odchází na mateřskou dovolenou a místo ní
přichází neobyčejný pan učitel Kees, se všechno změní. Vše, co si žáci
doposud o škole mysleli, je jinak. Vyučování nikdy nebylo zábavnější!
A tak je jen otázkou času, kdy přísná ředitelka školy a plánovaná školní
inspekce ukončí veškerou zábavu.

Class of Fun is hilariously funny family film chronicling misadventures
of a young intern teacher at an elementary school. Tobias is a smart,
funny and incredibly amusing boy. But that´s not the way his teacher,
Mrs Sanne, sees him. She keeps punishing Tobias for his roguery all
the time. Everything changes when Mrs Sanne goes for maternity leave
and the new amazing teacher, Mr Kees, takes her position. All they had
known about school is different now. The class has never been more
entertaining! And so it is just a time issue before the strict headmistress
and planned school inspection breaks off all entertainment.

doporučeno: od 7 let | recommended age: 7+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

CHILDREN'S FILM COMPETITION I. (Children category 5–10 years)

Školák Tony
Tony 10
Tony Ten

Nizozemí
The Netherlands
2012 | 90'
Režie | Directed by:
Mischa Kamp

pondělí 11. 11. | 8.30 | Multikino Cinestar Plzeň | vstupné: 60 Kč

Tonyho otec se z jeřábníka stává ministrem zahraničních věcí. Samo
o sobě jde o velmi neobvyklou dějovou linii příběhu. Je to ale jen začátek. Ty zvláštnější věci teprve přijdou. Tony začne mít podezření, že
jeho otec někoho má, protože často nebývá doma. A určitě to je přímo
královna. Proč ji rovnou osobně nenavštívit v jejím paláci?

Tony´s father who works as crane driver out of the blue becomes the
Head of Foreign Office. The storyline itself is very unusual but that´s
just the beginning.
Strange things begin to happen. Tony gets suspicious his father has
a love affair because he´s rarely at home. And he´s pretty sure it´s about
the Queen herself. What about visiting Her Majesty straight in her royal
palace?

doporučeno: od 9 let | recommended age: 9+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

– nizozemská scenáristka
a režisérka. Prosadila se rodinnými snímky Kůň pro
Winky (Het paard van Sinterklaas, 2005) a Kde je Winkyin koník? (Waar is het paard
van Sinterklaas?, 2007) a také
animovanou dokumentární
sérií Citlivé záležitosti (Naked, 2006).
– Dutch screenwriter and director. She broke through family movies, e.g. Waar is het
paard van Sinterklaas? (2007)
and also by animated documentary series Naked (2006).

SOUTĚŽNÍ SEKCE II. (pro děti v kategorii 11–13 let)

Bratrstvo kominíků
Die Schwarzen Brüder
The Black Brothers

Německo | Švýcarsko
Germany | Switzerland
2013 | 100'
Režie | Directed by:
Xavier Koller
– úspěšný švýcarský režisér,
který po absolvování vysoké
školy působil jako divadelní
režisér v Německu a Švýcarsku. Jeho film „Reise der
Hoffnung“ z roku 1990 získal
Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
– successful Swiss film director who worked as a theater director in Germany and
Switzerland after graduation
from the university. His film
Reise der Hoffnung (1990)
won an Oscar for the best
foreign language film.

úterý 12. 11. | 8.30 | Multikino Cinestar Plzeň | vstupné: 60 Kč

Příběh se odehrává ve Švýcarsku v 19. stol. a vychází z reálné historie
venkovských dětí, které byly prodávány jako otroci “pánům” do Alp. Čtrnáctiletý Giorgio je prodán “Muži s jizvou”, který se z něj snaží udělat
kominíka a vydělat co nejvíce peněz. Když Giorgia a jeho kamarády začne ohrožovat gang s názvem “Vlci”, založí Giorgiovo kamarád Alfredo
konkurenční gang “Černí bratři”. Giorgio se stává členem a tím začíná
jedno velké dobrodružství plné nebezpečí, smutku, ale i síly bratrství.
Film bude uveden na festivalu v evropské festivalové premiéře.
The story takes place in Switzerland in the 19th century and is inspired
by true story of country children who were sold as slaves to „lords“ in
the Alps. A fourteen-year-old Georgio is sold to the „Scar Man“ who
wants him to be apprenticed as chimney sweeper and make through
him as much money as possible. When Giorgio and his friends get threatened by the gang called „Wolves“, Giorgio´s pal Alfredo sets up rival
bunch Black Brothers. George joins the group and thus begins great
adventure full of danger, sadness but also strength of brotherhood.
The film will be shown at the festival in European festival premiere.

doporučeno: od 11 let | recommended age: 11+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

JUNIOR FILM COMPETITION II. (Children category 11–13 years)

Detektivem
nanečisto
Nono, het Zigzag Kind
Nono, the Zigzag Kid

Nizozemí
The Netherlands
2012 | 95'
Režie | Directed by:
Vincent Bal

pondělí 11. 11. | 10.00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč

Nonovi bude brzy třináct a podle židovské tradice musí podstoupit obřad
zvaný Bar micva. Nonův otec je nejlepším vyšetřovatelem holandského
policejního sboru a dychtivého chlapce zasvěcuje do všeho, co jeho
práce obnáší. Má odpověď na všechny otázky, až na ty, které se týkají
Nonovy mámy… Otec pošle Nona ke strýci Sjmoelovi, aby se naučil
správnému chování. Na cestě ke strýci je však Nono unesen tajemným
mužem, se kterým se dostává do minulosti…

Nono will turn thirteen soon. According to Jewish tradition, he has
to undergo a ceremony called Bar Mitzvah. Nono´s father is the best
investigator of the Dutch police force. Thanks to him, an eager boy is
initiated to everything his job involves. He´s got answers to all questions, except for those relating to Nono‘s mom ... The father sends Nono
to his uncle Sjmoel to learn proper behavior. However, Nono is kidnapped on the way to him by a mysterious man with whom gets into the
past...

doporučeno: od 11 let | recommended age: 11+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

– belgický scenárista a režisér. Absolvoval filmovou režii
na umělecké vysoké škole
Sint-Lukas Brussel krátkým
snímkem Tour de France
(1994). S úspěchy debutoval
celovečerním rodinným filmem Muž z oceli (Man van
staal, 1999). Stejnému žánru
zůstal věrný i u snímků Kočičí slečna (Minoes, 2001)
a Nono (Nono, Het Zigzag
Kind, 2012).
– Belgian screenwriter and
director. He appeared as
a child as an actor in musicals
and television. He graduated
in film directing at the University of the Arts Sint-Lukas
in Brussels with a short film
Tour de France (1994). He
made his successful debute
with a full-length family film
Man of Steel (Man van Staal,
1999). He stuck to the same
genre with his next pictures
too, like Minoes (2001) and
Nono (2012). He also contributes to making an animated
series Kika & Bob.

SOUTĚŽNÍ SEKCE II. (pro děti v kategorii 11–13 let)

Omlouvám se!
Spijt!
Regret!

Nizozemí
The Netherlands
2013 | 95'
Režie | Directed by:
Dave Schram
– nizozemský filmový producent a režisér. Na střední škole založil se svými spolužáky
filmovou společnost STONE.
Po absolvování studií pracoval jako vedoucí produkce
na mnoha celovečerních filmech, videoklipech a reklamách. Založil i svoji úspěšnou produkční společnost
Shooting star. V r. 2007 měl
premiéru jeho debut Timbuktu. Mezi jeho další režijní
tituly patří např. Distraught,
Lover of loser, Blazing a nyní
Regret.
– A Dutch film producer and
director. In high school, he
established the film company
STONE with several classmates. After graduation he worked as a production manager
on many feature films, music
videos and commercials. He
set up successful production
company Shooting Star. His
first motion picture debut
Timbuktu was introduced
in 2007. His other directorial
achievements include such
titles as Distraught, Lover of
Loser and now Blazing Regret.

úterý 12. 11. | 12.00 | Kino Káčko Dobřany | vstupné: 40 Kč

Nejnovější film úspěšného nizozemského režiséra Davida Schrama ze
středoškolského prostředí. Davidův spolužák Jochem je neustále šikanován spolužáky kvůli své tloušťce. Stává se terčem posměchů, někdy
až otrokem a co je nejhorší, někteří učitelé dělají, že nic nevidí. David
se nakonec proti této šikaně sice postaví, ale vypadá to, že je už příliš
pozdě.

The latest feature directed by successful Dutch film director David
Schrama. It is set in high school where David´s classmate Jochem is
constantly bullied by his classmates because of being fat. He becomes
a laughing stock who sometimes serves his tormentors as a slave. And
the worst thing is some teachers are turning a blind eye to it. David
finally stands up to bullying but might be already too late.

doporučeno: od 13 let | recommended age: 13+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

JUNIOR FILM COMPETITION II. (Children category 11–13 years)

Pozdrav od Mika
De Groeten van Mike
Mike says Goodbye

Nizozemí
The Netherlands
2012 | 93'
Režie | Directed by:
Maria Peters

úterý 12. 11. | 8.30 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

Mike už se nemůže dočkat, až ho pustí z nemocnice. Když ten den
nastane, máma si jej nepřijde vyzvednout. A tak musí Mike den před
Štědrým Dnem do dětského domova. Jak to jen zařídit, aby mohl oslavit
Vánoce doma se svou mámou?

Mike cannot wait the moment he will be discharded from the hospital.
When the day comes, his mom doesn´t appear to pick him up. On that
account, Mike is taken to a foster home, just one day before Christmas
Eve. What does he have to do to celebrate Christmas with his mom at
home?

doporučeno: od 10 let | recommended age: 10+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

– nizozemská režisérka,
scénáristka,
producentka
a rovněž spoluzakladatelka
produkční a distribuční společnosti Shooting Star. Specializuje se na dětské filmy
a na svém kontě má již několik úspěšných snímků, např.
Sonny (Sonny Boy, 2011),
Petr Bell 1 a 2 (Pietje Bell 1
a 2, 2002 a 2003).
– Dutch film director, screenwriter, producer and also
co-founder of Shooting Star
production and distribution
company. He specializes in
children‘s films and got the
credit for several successful
films, such as Sonny (Sonny
Boy, 2011), Petr Bell 1, 2 (Pietje Bell 1,2 - 2002, 2003).

SOUTĚŽNÍ SEKCE II. (pro děti v kategorii 11–13 let)

Ricky – Tři jsou už dav
Ricky – normal war gestern
Ricky – Three´s a Crowd

Německo | Germany
2013 | 88'
Režie | Directed by:
Kai S. Pieck
– německý scenárista, režisér
a někdejší loutkář. Debutoval
v roce 2002 oceňovaným
celovečerním dramatem „Jak
jsem nikdy nebyl dítětem“
(Ein Leben lang kurze Hosen
tragen, 2002). Taktéž režíroval několik dílů TV seriálu
Speciální tým Kolín (SOKO
Köln, 2003-2005).
– German screenwriter, director and former puppeteer.
He made his debut in 2002
by award-winning feature-length drama „How I was
never a child“ (Ein Leben
lang Kurze Hosen tragen,
2002). He also directed several TV series parts of Special
team Cologne (SOKO Köln,
2003-2005).

pondělí 11. 11. | 10.30 | Multikino Cinestar Plzeň | vstupné: 40 Kč

Desetiletý Ricky nemá se svým starším bratrem Michou zrovna nejlepší
vztah. Všechno se však změní ve chvíli, kdy se do vesnice přistěhuje
dívka Alex. Micha se do Alex zamiluje a pověří Rickyho, aby o ní něco
zjistil. Mladší bratr se ovšem do Alex také zamiluje, a tak se musí rozhodnout, jestli loajalita vůči bratrovi převáží nad nově poznaným citem.
Jak rychle tajná mise bratry stmelila, tak rychle je může vzájemná
nedůvěra rozeštvat…

Ten-year-old Ricky is not quite on friendly terms with his older brother
Michou. Everything changes when the girl Alex moves into the town.
Micha falls in love with Alex and asks Ricky to get to know more about
her. However, the younger brother falls in love with Alex too, so he must
decide whether loyalty to his brother prevails over the his romantic
feelings. As quickly a secret mission pulled both brothers together, so
easily can mutual distrust set them against each other ...

doporučeno: od 11 let | recommended age: 11+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

JUNIOR FILM COMPETITION II. (Children category 11–13 years)

Ve jménu
Sherlocka Holmese
Sherlock Holmes nevében
In the name of Sherlock
Holmes

Maďarsko | Hungary
2012 | 99'
Režie | Directed by:
Zsolt Bernáth

pondělí 11. 11. | 10.00 | Kino Horšovský Týn | vstupné: 40 Kč

va malý fanoušci knih o Sherlocku Holmesovi si říkají Sherlock a Watson
a právě před sebou mají největší dobrodružství svého života. Na malém
městě, kde žijí, se dějí divné věci – ztrácejí se děti, aby se později objevily, jenomže poněkud proměněny. Holmes s Watsonem začnou vyšetřování a okamžitě přicházejí s výsledky, které nahánějí husí kůži – svěděk
dosvědčil, že viděl, jak nějaká příšera unesla jednu z obětí…jaká však
bude skutečnost?

Two fans of the books about Sherlock Holmes call themselves Sherlock
and Watson. They are just standing at the outset of the greatest adventure in their lifes. Strange things begin to happen in the small town
where they live - numerous children who are reported missing show
up after some time again. But they have changed in some way. Holmes
and Watson launch investigation and come up with findings which give
people creeps - a witness confirmed he had seen a monster abducting
one of the victims... What is the reality?

doporučeno: od 11 let | recommended age: 11+ years
překlad do sálu | dubbed into the cinema hall

– maďarský režisér, producent a kameraman. Jeho
debut „Legyen világosság“
z roku 1996 je považován za
první maďarský horor. Zsolt
Bernath se převážně věnuje
natáčení kriminálních a dramatických filmů např. Illuziók
z r. 2010.
– Hungarian director, producer and cameraman. His
debut Legyen világosság
(1996) is considered to be the
first Hungarian horror. Zsolt
Bernath is mainly devoted to
shooting crime and drama
films such as Illuziók (2010).

ročník

Horšovský Týn

JUNIORFEST

SOBOTA 9. 11. 2013
10.00 BOLEK A LOLEK:
Zámecké kino
40 Kč
VELKÉ PUTOVÁNÍ
(101 minut; český dabing)
13.00 ALFIE, MALÝ VLKODLAK
Zámecké kino
40 Kč
(91 minut; český dabing)
13.00 LOUPEŽNICKÝ MUMRAJ
náměstí Republiky a nádvoří
		
Hradu a zámku Horšovský Týn
14.00 KOUZELNÁ FLÉTNA
Svatební sál Hradu a zámku ZDARMA
		
Horšovský Týn
16.00 ROŠŤÁK BENNY
Zámecké kino
40 Kč
(89 minut; český dabing)
17.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
kino Horšovský Týn
40 Kč
VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013
NEDĚLE 10. 11. 2013
10.00 BOLEK A LOLEK: POHÁDKY Zámecké kino
(70 minut; český dabing)
13.00 VIKTOR PREISS – SNĚHURKA Zámecké kino
(77 minut; české znění)
15.00 ČTYŘLÍSTEK
kino Horšovský Týn
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
(90 minut; české znění)
17.00 SETKÁNÍ
Erbovní sál hradu
S VIKTOREM PREISSEM
a zámku Horšovský Týn
20.00 WARM BODIES
kino Horšovský Týn
(97 minut; český dabing)

20 Kč
20 Kč
40 Kč

40 Kč

PONDĚLÍ 11. 11. 2013
08.00 ELLA A JEJÍ KAMARÁDI
kino Horšovský Týn
40 Kč
(81 minut; překlad do sálu)
09.00 VEČERNÍČKY
Zámecké Kino
20 Kč
JIŘÍHO P. MIŠKY VČETNĚ TVŮRČÍ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ
(66 minut; české znění)
10.00 VE JMÉNU
kino Horšovský Týn
40 Kč
SHERLOCKA HOLMESE
(99 minut; překlad do sálu)
11.00 BAVÍME SE S TECHMANIA Hrad a zámek Horšovský Týn ZDARMA
SCIENCE CENTER
/Rezervujte si již nyní vstupenky na emailu rezervace@juniorfest.cz/
12.00 COLETTE
kino Horšovský Týn
40 Kč
(126 minut; české znění)
15.00 PO STOPÁCH
Zámecké kino
40 Kč
MARSUPILAMIHO
(105 minut; český dabing)
17.00 MALÝ TELEVIZNÍ KABARET Erbovní sál hradu
40 Kč
SE VRACÍ
a zámku Horšovský Týn
20.00 KAŽDÝ OBČAS UPADNE
zámecké kino
40 Kč
(98 minut; překlad do sálu)
ÚTERÝ 12. 11. 2013
08.30 POZDRAV OD MIKE
kino Horšovský Týn
(81 minut; překlad do sálu)
10.30 KOVÁŘ Z PODLESÍ
kino Horšovský Týn
(81 minut; české znění)
11.00 JEN SI TAK TROCHU PÍSKNOUT
zámecké kino
(78 minut; české znění)
16.30 KAREL SMYCZEK
Erbovní sál hradu Horšovský Týn
SE LOUPEŽNÍKŮ NEBOJÍ A ZÁMKU
20.00 DÍVKA S POMERANČI
Zámecké kino
(84 minut; české titulky)
STŘEDA 13. 11. 2013
08.00 ČESTNÉ PIONÝRSKÉ
kino Horšovský Týn
(100 minut; překlad do sálu)
10.30 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
kino Horšovský Týn
VÍTĚZNÝCH SNÍMKŮ MFF JUNIORFEST 2013
14.00 PEVNOST TÝN SPECIÁL
Erbovní sál hradu
		
a zámku Horšovský Týn
17.00 RUBÍNOVĚ ČERVENÁ
kino Horšovský Týn
(122 minut; překlad do sálu)

40 Kč
40 Kč
20 Kč

Listop

PROGRAM

mů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do film
se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte
filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do
usněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakou
ad

Plzeň

2013

NEDĚLE 10. 11. 2013
13.30
JUNIORFEST ZAČÍNÁ
OC
14.30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
M
VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST
/rezervace omezeného počtu vs
od 1. října 2013 na www.juniorfe

PONDĚLÍ 11. 11. 2013
08.30
ŠKOLÁK TONY
M
(85 minut; překlad do sálu)
10.30
RICKY – TŘI JSOU UŽ DAV M
(88 minut; překlad do sálu)
11.00
SETKÁNÍ
Bu
S VIKTOREM PREISSEM
17.00
DOPROVODNÝ PROGRAM OC
K PŘEDPREMIÉŘE NOVÉHO ČE
18.00
PŘEDPREMIÉRA NOVÉHO M
ČESKÉHO FILMU „MATURITA“
(87 minut; české znění)
20.00
TEN, KDO STOJÍ V KOUTĚ Za
(101 minut; český dabing)

ÚTERÝ 12. 11. 2013
08.30
BRATRSTVO KOMINÍKŮ
M
(100 minut; překlad do sálu)
11.00
KRÁL KRYS
M
(93 minut; překlad do sálu)
20.00
IRINA
Za
(87 minut; překlad do sálu)

STŘEDA 13. 11. 2013
09.00
HOŘÍCÍ KEŘ
M
(206 minut; český znění)
20.00
ČÁSTI MÉHO JÁ
Za
(89 minut; překlad do sálu nebo

www.juniorfest.cz

fac

VSTUPENKY NA FILMOVÁ PŘEDSTAVEN
REZERVOVAT NA WWW.JUNIOR
NEBO ZAKOUPIT 30 MINUT P

40 Kč
40 Kč

40 Kč
ZDARMA
ZDARMA
40 Kč

Pomozte uspět JUNIOR

v projektu Prazdroj lidem
a hlasujte od 1.–31. října 2013 pros

∞ SMS, kterou zašlete na číslo 603 8
∞ hlasovacího kupónu, který bude
17. a 24. října 2013
∞ online hlasování na www.prazdro
od 1. října 2013

Děkujeme!
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filmů zakousněte se do filmů zakousněte se do filmů zakousněte se d
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Mezinárodní
soutěž
a mládež
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9.–13. 11. 2013

Multikino Cinestar

60 Kč

Multikino Cinestar

60 Kč

udova Českého rozhlasu

ZDARMA

C Olympia; Plzeň–Černice ZDARMA
ESKÉHO FILMU „MATURITA“
60 Kč
Multikino Cinestar

ach‘s pub

ZDARMA

Multikino Cinestar

60 Kč

Multikino Cinestar

60 Kč

ach‘s pub

ZDARMA

Multikino Cinestar

ach‘s pub
o české titulky)

70 Kč
ZDARMA

cebook MFF JUNIORFEST

NÍ A DOPROVODNÉ AKCE SI MŮŽETE
RFEST.CZ V SEKCI REZERVAČKY
PŘED AKCÍ V MÍSTĚ KONÁNÍ.

RFESTU

střednictvím:

824 189 ve tvaru: PLPmezera13
otištěn v Plzeňském deníku

ojlidem.cz, které bude přístupné

NEDĚLE 10. 11. 2013
17.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
kino Káčko
VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013
PONDĚLÍ 11. 11. 2013
08.00 DO TOHO EDDY!
kino Káčko
(97 minut; překlad do sálu)
10.00 DETEKTIVEM NANEČISTO
kino Káčko
(95 minut; překlad do sálu)
13.30 ROŠŤÁK BENNY
kino Káčko
(89 minut; český dabing)
14.00 WORKSHOP
kino Káčko / Restaurace Scéna
JAK SE DĚLÁ ANIMOVANÝ FILM
/zájemci se musí přihlásit nejpozději do 5. 11. 2013
na rezervace@juniorfest.cz/
18.00 SETKÁNÍ S VIKTOREM PREISSEM kino Káčko
/rezervace omezeného počtu vstupenek
od 1. října 2013 na www.kacko.cz/
20.00 DÍVKA S POMERANČI
kino Káčko
(84 minut; české titulky)
ÚTERÝ 12. 11. 2013
08.00 SUPERTŘÍDA
kino Káčko
(80 minut; překlad do sálu)
10.00 VEČERNÍČKY JIŘÍHO P. MIŠKY
kino Káčko
(66 minut; české znění)
11.00 BAVÍME SE
venkovní akce před kinem Káčko
S TECHMANIA SCIENCE CENTER
(předpokládaný konec akce v 16.00)
12.00 OMLOUVÁM SE
kino Káčko
(95 minut; překlad do sálu)
16.00 TURBO
kino Káčko
(96 minut; český dabing)
20.00 TEN, KDO STOJÍ V KOUTĚ
kino Káčko
(101 minut; český dabing)

STŘEDA 13. 11. 2013
08.00 ALFIE, MALÝ VLKODLAK
kino Káčko
(91 minut; český dabing)
10.00 BOLEK A LOLEK: POHÁDKY
kino Káčko
(97 minut; český dabing)
12.00 PO STOPÁCH MARSUPILAMIHO kino Káčko
(105 minut; český dabing)
14.30 BOBÍK ROAD SHOW
venkovní akce před kinem Káčko
16.30 NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ kino Káčko
TADA STONESE
(90 minut; český dabing)
20.00 WARM BODIES
kino Káčko
(97 minut; český dabing)

40 Kč

40 Kč
40 Kč
40 Kč
ZDARMA

40 Kč

40 Kč

40 Kč
20 Kč
ZDARMA

40 Kč
40 Kč
40 Kč

40 Kč
20 Kč
40 Kč
ZDARMA
40 Kč

40 Kč

PROGRAM

Festival

C Olympia; Plzeň–Černice ZDARMA
Multikino Cinestar
40 Kč
T 2013
stupenek
est.cz/

NESOUTĚŽNÍ SEKCE – Pod jednou střechou

Alfie, malý vlkodlak
Dolfje Weerwolfje
Alfie, the little Werewolf

Nizozemí
The Netherlands
2011 | 91'
doporučeno: od 6 let
recommended age: 6+
český dabing
Režie | Directed by:
Joram Lürsen

9. 11. | 13.00 | 40 Kč
Zámecké kino
13. 11. | 8.00 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

Alfie je malý blonďatý klučina, který prožívá normální dětství. Ale co to?
V noci na jeho 7. narozeniny se stane cosi velmi zvláštního. Alfie se promění
v bílého vlkodlaka a pak pokaždé, když měsíc dospěje k úplňku. Ráno je pak
zase obyčejným klukem. Nechápe, co se s ním děje a bojuje sám se sebou,
protože jako vlk v noci provádí věci, které by jako plachý chlapec ve dne
nikdy neudělal.
Alfie is a little nice boy having a regular childhood. But one night his life
turns topsy-turvy. On his seventh birthday, he wakes up to find himself turning into a white shaggy warewolf. This happens over and over again each
time there is a full moon. Next morning he is an ordinary boy again. He has
no idea what´s going on and struggles with himself because as soon as he
turns into a wolf he does things he would have never done as a shy boy.

Čtyřlístek
ve službách krále
Čtyřlístek ve službách krále
Lucky Four Serving the King

ČR | Czech Republic
2012 | 90'
doporučeno: od 5 let
recommended age: 5+
české znění
Režie | Directed by:
Michal Žabka

10. 11. | 15.00 | 40 Kč
Kino Horšovský Týn

Rudolf II. podniká se svým věrným lvem Aurixem cestu časem z minulosti
do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných císařských astrologů
jenom prapodivné bytosti z budoucnosti, kteří si říkají Čtyřlístek, pomohou
získat panovníkovi zázračný kámen mudrců, a tak zachránit království před
zrádným alchymistou Kelleym, který se chce zmocnit trůnu.
Rudolf II. travels through time with his faithfull companion Ivo Aurix from
the past to the present time because, according to the prediction of the
renowned imperial astrologists, only weird beings from the future known
as The Lucky four shall help the monarch gain the philosophers‘ stone and
save the kingdom from the treacherous alchemist Kelley who wants to seize
control of the throne...

FILMS OUT COMPETITON – „Under One Roof“ section

Neuvěřitelná
dobrodružství
Tada Stonese
Las aventuras
de Tadeo Jones
Tad, the Lost Explorer

Španělsko | Spain
2012 | 90'
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán
na expedici do Peru. S pomocí Jeffa – svého věrného psa, neohrožené archeoložky, němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit bájné Ztracené
město Inků před zlou skupinou lovců pokladů.

doporučeno: od 5 let
recommended age: 5+

Tad, a dreamer working on site is sent due to confusion with the famous
archaeologist on an expedition to Peru. With the help of his faithful dog Jeff,
intrepid archaeologist, silent parrot and a crook tries to save the fabled Lost
City of the Incas from the evil group of treasure hunters.

Režie | Directed by:
Enrique Gato

český dabing

13. 11. | 16.30 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

Po stopách
Marsupilamiho

Sur la piste du Marsupilami
Houba! On the Trail of the
Marsupilami

Francie | France
2012 | 105'

Když reportér Dan Geraldo přijíždí do Palombia, ani zdaleka netuší, že se právě ocitnul na prahu neuvěřitelného objevu… Společně se všeznalým místním průvodcem Pablitem zažívá během svého dobrodružného putování
jedno překvapení za druhým a vše vrcholí epochálním objevem: Marsupilami, bájné, zároveň ovšem také pěkně darebné a rošťácké zvířátko, existuje!
When reporter Geraldo arrives to Palombia, he hasn´t got the slightest idea
he finds himself on the treshold of an incredible discovery… Along with
the seasoned local guide Pablit he goes through one surprise after another
during their adventurous journey and the whole story reaches a peak with
an epochal discovery: Marsupilami, both mythical and rascally creature,
really exists.

doporučeno: od 5 let
recommended age: 5+
český dabing
Režie | Directed by:
Alain Chabat

11. 11. | 15.00 | 40 Kč
Zámecké kino
13. 11. | 12.00 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

NESOUTĚŽNÍ SEKCE – Pod jednou střechou | FILMS OUT COMPETITON – „Under One Roof“ section

Rošťák Benny
Bennie Stout
Bennie Brat

Nizozemí
The Netherlands
2011 | 89'
doporučeno: od 5 let
recommended age: 5+
český dabing
Režie | Directed by:
Johan Nijenhuis

9. 11. | 16.00 | 40 Kč
Zámecké kino
11. 11. | 13.30 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

Aniž by si to uvědomoval, tropí Benny ve svém okolí jen samou neplechu.
Když se dozví, že jeho tatínek nepřijede domů na svatého Mikuláše, dostane
nápad. Aby mohl být s ním, musí se zapsat do Mikulášovy knihy zlobivých dětí.
Ty totiž Mikuláš každoročně odváží do Španělska, aby se polepšily, a tam právě
tatínek pracuje. Teď maminka a celé městečko poznají, jak umí Benny zlobit!
Benny runs wild wherever he goes without realizing that. As soon as he finds
out his dad isn´t getting back home on St. Nicholas Day, he gets an idea. In
order to be with him, he has to be entered into Saint Nicholas Naughty Kids´
Book. Why? Because these kids are taken by Saint Nicholas to Spain every
year to change for the better. That looks like a great idea for Benny to meet
up his daddy again. Now his mom and the whole town will see how good at
being naughty Benny is.

Turbo
Turbo
Turbo

USA
2013 | 96'
doporučeno: od 6 let
recommended age: 6+
český dabing
Režie | Directed by:
David Soren

12. 11. | 16.00 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

Animovaná komedie Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj
velký (a rychlý) sen – závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. Pokusí se tak všem dokázat, že žádný sen není příliš velký a žádný snílek
příliš malý.
Animated comedy Turbo tells the story of an ordinary snail who dreams of
his big (and fast) dream - to compete against the famous rally drivers Gustav,
a diesel car. He attempts to prove everyone that no dream is too big and no
dreamer too small.

NESOUTĚŽNÍ SEKCE – Oldschool

Colette
Colette
Colette

ČR | Czech Republic
SR | Slovakia
2013 / 126'
doporučeno: od 12 let
recommended age: 12+
české znění
Režie | Directed by:
Milan Cieslar

11. 11. | 12.00 | 40 Kč
Kino Horšovský Týn

Židovka Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň Vili jí poradí, co má říci
při selekci, a tím ji zachrání před smrtí v plynové komoře. Colettiny krásy si brzy všimne
fanatický důstojník SS Weisacker a zaměstná ji ve své dílně. Nezadržitelně propadá jejímu kouzlu a zároveň se opájí krutostí a mocí nad životem a smrtí rasově méněcenné
bytosti. Navzdory každodennímu utrpení se Vili a Colette sbližují. V zoufalém boji o život
společně naplánují riskantní útěk…
Colette arrives in Auschwitz concentration camp deported with other Jews from Belgium. Prisoner Vili tells her what to say in the selection process and thus saves her
from death in the gas chamber. Thanks to her beauty, Colette soon attracts attention of
fanatical SS officer Weisacker who employs her in his workshop. He falls for her glamour
unstoppably and at the same time revels in cruelty and power over life and death of
racially inferior beings. Despite enormous daily suffering Vili and Colette become close.
In a desperate struggle for life they jointly plan a risky escape ...

Části mého já

Des Morceaux de Moi
Pieces of Me

Francie | France
2012 | 89'
doporučeno: od 14 let
recommended age: 14+
překlad do sálu
dubbed into the cinema
hall
Režie | Directed by:
Nolwenn Lemesle

13. 11. | 20.00 | zdarma
Zach's Pub Plzeň

Bláznivý a starý otec, tyranská a nemocná matka, sestra, která zmizela před čtyřmi roky
a já, Erell, která to všechno natáčí... Prima rodinný medailonek. Celý život žiju ve stejném
městě. Narodíte se tu a taky tu umřete. Mezitím se tady dá jen poflakovat s bandou
kamarádů. A pak se jednou v noci vrátí moje sestra Sára. Střípky mého života jsou opět
pohromadě.
An insane old father, ruthless ill mother, sister who disappeared four years ago and me,
Erella, who is making a film about it... A brilliant family picture. I´ve been living in the
same place my whole life. You are born to this place and kick the bucket here too. Meanwhile, all you can do is to hang out with a bunch of friends. And then one night my
sister Sarah comes back. Fragments of my life are together again.

FILMS OUT OF COMPETITION – „Oldschool“ section

Dívka s pomeranči
Appelsinpiken
The Orange girl

Norsko | Norway
Německo | Germany
Španělsko | Spain
2009 | 84'

Georg žije se svojí matkou Veronikou v Oslu. Ke svým šestnáctým narozeninám dostane dlouhý dopis od svého otce, Jana Olava, který napsal před svou smrtí, když Georgovi
bylo pouze šest let. Tentýž den jede Georg do hor a vezme si dopis s sebou. Na cestě
potká Stellu, která je ve stejném věku jako on. V dopise se ho otec ptá na základní existenční otázku: Jaký je vlastně smysl života, když stejně všichni umřeme, dokonce i když
jsme momentálně na jeho vrcholu? Ale dříve než Georg bude moci odpovědět, bude
mu jeho otec vyprávět příběh o Dívce s pomeranči, kterou potkal v roce 1982.
Georg lives with his mom Veronika in Oslo. For his sixteenth birthday he receives a long
letter from his father Jan Olava written shortly before his death when Georg was only
six. Georg goes to the mountains the same day and takes the letter with him. He meets
Stella on the way who is the same age as him. His father asks him the basic existential
question we are facing entire life: what´s the meaning of life if all of us die in the end,
even though we´re currently in our prime? But before Georg will be able to anwer this
question, his dad tells him the story about the Girl with oranges who he met in 1982.

doporučeno: od 15 let
recommended age: 15+
české tit. | czech subtitles
Režie | Directed by:
Eva Dahr

11. 11. | 20.00 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany
12. 11. | 20.00 | 40 Kč
Zámecké kino

Hořící keř

Hořící keř
Burning Bush

ČR | Czech Republic
Polsko | Poland
2013 | 206'
doporučeno: od 14 let
recommended age: 14+
Film vychází z třídílného dramatu z produkce HBO, který vypráví o následcích Palachovy
oběti a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR. Jeho hlavní postavou je skutečně
existující advokátka Dagmar Burešová, která zastupovala Palachovu matku Libuši a bratra Jiřího ve zdánlivě beznadějné soudní kauze. Důvodem žaloby blízkých mrtvého studenta bylo skandální nařčení od poslance Viléma Nového.
The film bases itself on a three-part television drama from the HBO production. It depicts
events following upon unprecedented historical event of Jan Palach self-immolation. It
describes its social and political consequences as well as beginnings of so-called normalization in Czechoslovakia after 21st August 1968. The main movie character is a true
living person and attorney at law Dagmar Burešová who defended Palach´s mother
Libuše and his brother Jiří in a court in a seemingly hopeless legal case. The reason
why appeared before the court as close relatives of the tragically deceased student was
a scandalous allegation made by the Czech deputy Vilém Nový.

české znění
Režie | Directed by:
Agnieszka Holland

13. 11. | 9.00 | 70 Kč
Multikino Cinestar
Plzeň

NESOUTĚŽNÍ SEKCE – Oldschool

Irina

Irina
The Scarlet Briefcase

Francie | France
2013 | 87'
doporučeno: od 14 let
recommended age: 14+
překlad do sálu
dubbed into the cinema
hall
Režie | Directed by:
Bernard Mazauric

12. 11. | 20.00 | zdarma
Zach's Pub Plzeň

Píše se rok 1995. Bosenský konflikt se chýlí ke konci, ale násilí mezi dvěma etnickými
skupinami neustává. Irina se snaží s otcem utéci před panujícím násilím a netuší, že
jsou sledováni milicemi. Když je její otec zabit ostřelovačem, Irina pokračuje dál sama.
Přestože nalezne úkryt na vzdálené farmě obývané zbožnou muslimskou rodinou, má
vnitřní problém je přijmout. Zatímco válečný konflikt zvolna ustává, Irina se zapojuje do
farmářských prací a spřátelí se s malým Malíkem. Přátelství dětí a poklidný život na statku
je však ohroženo zatrpklostí i všudypřítomnými předsudky...
1995. The Bosnian conflict is coming to an end but violence doesn‘t stop between the two
ethnic groups. Tracked by the militia, Irina and her father try to escape but when a sniper
shoots her dad, Irina has to keep going on her own. She finds shelter in an isolated farm,
home of a very religious Muslim Bosnian family, but she has a hard time getting accepted
by them. While the conflict is calming down, Irina takes part in the farm activities and becomes friend with the young Malik.

Každý občas upadne

Tutti giu
Everybody Sometimes Falls

Švýcarsko | Switzerland
2012 | 98'
doporučeno: od 15 let
recommended age: 15+
překlad do sálu
dubbed into the cinema
hall
Režie | Directed by:
Niccolo Castelli

11. 11. | 20.00 | 40 Kč
Kino Horšovský Týn

Snímek přináší příběh tří mladých lidí, kteří se sice vzájemně odlišují, ale jejich potřeba
vyrovnat se světu dospělých je pro všechny tři společná. Jsou postaveni před náročnou
životní zkoušku. Podaří se jim uvědomit si sebe sama a zároveň nenechat vyhasnout
posvátný plamen, který jim dává sílu žít?
The motion picture unfolds the story of three youngsters who are rather different from
each other but have the same need to equal the world of adults. At one point they are
faced with a challenging trial. Will they manage to wake up to themselves and not let go
out sacred flame giving them stregth to live on at the same time?

FILMS OUT OF COMPETITION – „Oldschool“ section

Král krys
Rat King
Rat King

Finsko | Finland
Estonsko | Estonia
2012 / 93'
doporučeno: od 15 let
recommended age: 15+
V malém městečku se skupina středoškoláků připravuje na závěrečné zkoušky. Jedním
z nich je i Juri, který propadl počítačovým hrám. Jeho závislost je tak silná, že ho vlastní
matka téměř nevidí a přítelkyně jej chce opustit. Juri se rozhodne své hry zničit a přestat
s hraním. Kontaktuje jej ale starý známý z počítačového virtuálního světa, používající
přezdívku Mordred, a chce se s Jurim se setkat…. Série událostí, které však následují,
vedou až k momentům, kdy jde Jurimu o holý život.
In a small town, a group of high school students is preparing for final exams. One of
them Juri became addicted to computer games. His addiction is so strong he rarely
sees his mother and his girlfriend is going to dump him. Juri decides to throw out all the
games and stop playing. At this point, an old friend of his from computer virtual world
nicknamed Mordred wants to get in touch with Juri .... A series of events that follow lead
to moments which put Juri´s life in danger.

překlad do sálu
dubbed into the cinema
hall
Režie | Directed by:
Petri Kotwica

12. 11. | 11.00 | 60 Kč
Multikino Cinestar
Plzeň

Rubínově červená
Rubinrot
Ruby Red

Německo | Germany
2012 | 122'
doporučeno: od 13 let
recommended age: 13+
Gwendolyn Shepherdová je normální šestnáctiletá dívka, pocházející z rodiny opředené mnoha tajemstvími. Ta se týkají zvláštního genu, který je vždy předáván někomu
v rodině a který umožňuje cestovat v čase. Nikdo nepochybuje, že byl gen předán její
sestřenici Charlotte. Když se však Gwen náhle ocitne v Londýně na konci 19. století, ví,
že právě ona je tou vyvolenou. Stojí před ní ovšem úkol…
Gwendolyn Shepherd is an average 16-year-old girl coming from the family emblazoned
with many secrets. These are concerned with a unique gene which is always passed on
someone in the family and makes it possible to travel in time. There is no doubt the gene
has been given over to Gwen´s cousin Charlotte. However, when Gwen unexpectadly
happens to find herself in London in the end of the 19th century, she learns she is the
chosen one. Now she faces a challenging task, though...

překlad do sálu
dubbed into the cinema
hall
Režie | Directed by:
Felix Fuchssteiner

13. 11. | 17.00 | 40 Kč
Kino Horšovský Týn

NESOUTĚŽNÍ SEKCE – Oldschool | FILMS OUT OF COMPETITION – „Oldschool“ section

Ten, kdo stojí v koutě

(Charlieho malé tajemství)
The Perks of Being
a Wallflower

USA
2012 | 103'
doporučeno: od 14 let
recommended age: 14+
český dabing
Režie | Directed by:
Stephen Chbosky

11. 11. | 20.00 | zdarma
Zach's Pub Plzeň

Příběh o dospívání patnáctiletého Charlieho. Roztomilý a naivní outsider se vyrovnává
s první láskou, sebevraždou svého nejlepšího přítele a vlastní duševní chorobou, zatím
co se usilovně snaží najít skupinu lidí, do které patří. Hvězdně obsazený film nejzářivějšími hvězdami současnosti Emmou Watson a Loganem Lermanem si získal srdce
diváků i kritiky.
A story about growing up of fifteen-year old Charlie. Cute and naive outsider deals with
his first love, suicide of his best friend and his own mental illness while struggling to find
a group of people to which he belongs. The star-studded film with Emma Watson and
Logan Lerman won the hearts of audiences and critics all over the world.

12. 11. | 20.00 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

Warm Bodies
Warm Bodies

USA
2013 | 97'
doporučeno: od 15 let
recommended age: 15+
český dabing
Režie / Directed by:
Felix Fuchssteiner

10. 11. | 20.00 | 40 Kč
Kino Horšovský Týn
13. 11. | 20.00 | 40 Kč
Kino Káčko Dobřany

Co se stane, když se do vás zamiluje zombie? To zjistí Julie v romantickém hororu, kde
svět je nepěkné místo obývané z části lidmi a z části chodícími nemrtvými…Neobyčejný
milostný příběh krásné dívky a nečekaně citlivého nemrtvého rozpoutá řetězec událostí,
které mohou změnit celý svět.
What happens when the zombie falls in love with you? It´s up to Julie to find out in the
romantic horror movie where the world is a nasty place occupied in part by people and
partly by the undead... Unusual love story of a stunning girl and unexpectedly sensitive
undead unleashes the chain of events that can change the whole world.

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ
televizní časopis
Spousta tv tipů,
zábavy a soutěží
Zajímavosti ze
světa televize, filmu
a společnosti
Program
51 tv stanic
na celý týden
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RETROSPEKTIVA: VIKTOR PREISS | RETROSPECTION: VIKTOR PREISS

Sněhurka

Sněhurka
Snow White

Československo
Czechoslovakia
1978 | 77'
Režie | Directed by:
Ludvík Ráža
Viktor Preiss
(13. března 1947)
– oblíbený český herec, který pochází z divadelnické
rodiny (jeho matka působila
mimo jiné v rozhlase i televizi). Vystudoval DAMU,
kde potkal i svou budoucí
manželku a herečku Janu
Preissovou. Jeho divadelní
kariéra započala v Městských
divadlech pražských, ale proslavil se především v Divadle na Vinohradech (Zločin
a trest, Brouk v hlavě, Zdravý
nemocný). Věnuje se také
rozhlasu, televizi (Nemocnice na kraji města, Ach, ty
vraždy, Četnické humoresky)
a filmu, kde jsme se s ním
mohli setkat mj. v Tmavomodrém světě, Lakomci, či
oblíbené pohádce S čerty nejsou žerty. Díky svému charismatickému hlasu, vystupování a všestrannému herectví
se stal populárním hercem,
který získal mj. ocenění Týtý
či cenu Thálie.

neděle 10. 11. | 13.00 | Zámecké kino | vstupné: 20 Kč

V rámci udělení festivalového ocenění „Zlatá rafička“ panu Viktoru
Preissovi uvedeme v obnovené premiéře po více než třiceti letech baladu „Sněhurka“ Příběh vypráví nešťastný příběh Sněhurky, dcery děda
Mráze a Vesny, která touží poznat láskou a neváhá pro ni obětovat i svůj
vlastní život.

Viktor Preiss, popular television and theatre actor who will win a festival
award „Zlatá rafička“ plays one of the main characters in a ballad The
Snow White which will be reintroduced in a restored version after 30
years from its premiere. The story unfolds unfortunate tale of the Snow
White, daughter of the Father Frost and Spring time, who is longing to
experience true love and doesn´t hesitate to sacrificate her own life to
get it.

doporučeno: od 9 let | recommended age: 9+ years
české znění

RETROSPEKTIVA: KAREL SMYCZEK | RETROSPECTION: KAREL SMYCZEK

Jen si tak trochu
písknout

Jen si tak trochu písknout
Just a littl whistle

Československo
Czechoslovakia
1980 | 78'
Režie | Directed by:
Karel Smyczek
Karel Smyczek

úterý 12. 11. | 11.00 | Zámecké kino | vstupné: 20 Kč

Příběh jednoho týdne v životě dvou třináctiletých pražských kluků, spořádaného Petra z typické měšťácké rodiny a zkušenějšího Pavla, který
žije sám se svým otcem, a jejich kamarádů a spolužáků. Kluci při svých
toulkách po Praze ukradnou v opravovaném kostele píšťaly z varhan
a Pavel se kvůli tomu dostane do velkých problémů. Okolo hlavní zápletky nastává řada situací, které citlivě odhalují svět dospívajících dětí.

The film depicts one week events in lives of two thirteen-year Prague
boys, ruly Peter coming from the typical town family and more experienced Paul living in a single parent family with his faher as well as
stories of their friends and schoolmates. The boys roaming the streets
looking for fun steal organ pipes from the church under repair a Paul
gets in serious trouble as a result of that. The storyline provides space
for a number of situations discovering the world of teenagers in a sensitive way.

doporučeno: od 11 let | recommended age: 11+ years
české znění

(31. března 1950)
– český režisér, herec a scénárista. Svou hereckou kariéru započal již v devíti letech, když si zahrál ve filmu
Zpívající pudřenka. V dalších
letech jsme ho mohli vidět
mimo jiné v Hříšných lidech
města pražského, Nesmrtelné tetě či v Četnických
humoreskách. V roce 1975
absolvoval FAMU a započal
se věnovat režii – Sněženky
a machři, Bylo nás pět, Romeo, Julie a tma, Lotrando
a Zubejda nebo za novější
tvorbu seriály Poste restante
a Špačkovi v síti času.

RETROSPEKTIVA: 50 LET BOLKA A LOLKA | RETROSPECTION: 50 YEARS OF BOLEK AND LOLEK

Bolek a Lolek:
Velké putování

Wielka podróź Bolka i Lolka
Bolek and Lolek I

Polsko | Poland
1977 | 101'
doporučeno: od 4 let
recommended age: 4+
český dabing
Režie | Directed by:
Wladyslaw Nehrebecki,
Stanislaw Dülz

9. 11. | 10.00 | 20 Kč
Zámecké kino

Podle závěti velkého cestovatele Fillyho Foga, má být jeho veškerý majetek svěřen
do rukou těch odvážných hrdinů, kterým se podaří objet svět za 80 dní. Bolek
a Lolek tuto výzvu přijmou. Budete svědky jejich dobrodružství na lodi, na exotických ostrovech, potkáte legendárního Ali-Babu i japonské příšery. Spolu s našimi
statečnými hrdiny se vydáte do Indie a na Divoký Západ. Držte si klobouky… Velké
putování začíná!
In accordance with the last will and testament of a great traveller, Willy Fog, all
his property is to be entrusted to those courageous heroes who manage to go
around the world in 80 days. Bolek a Lolek rise to the challenge. You can share
their adventures on the ship and exotic islands with them, encounter legendary
Ali-Baba and Japanese monsters. You set out for a journey to India and wild west
with our brave friends. Get ready for a big adventure... a great travel begins!

Bolek a Lolek: Pohádky
Bajki Bolka i Lolka
Bolek and Lolek II

Polsko | Poland
1970 | 97'
doporučeno: od 4 let
recommended age: 4+
český dabing
Režie | Directed by:
Wladyslaw Nehrebecki,
Stanislaw Dülz

10. 11. | 10.00 | 20 Kč
Zámecké kino
13. 11. | 10.00 | 20 Kč
Kino Káčko Dobřany

Tentokrát s našimi kamarády Bokem a Lolkem zavítáme do kouzelného světa
pohádek. Podíváme se na pohádky o Sněhové královně, pomůžeme jim vychovat
Ošklivé káčátko a možná nahlédneme i do kouzelného zámku. Společně s Popelkou, Červenou Karkulkou a Babou Jagou zažijeme krásné a nezapomenutelné
příhody. Se Dvěma rytíři navštívíme Draka a Čarodějovo zrcadlo nám pomůže
najít Zlatou rybku.
This time we get a chance to visit a magic world of fairy tales with our good friends, Bolek and Lolek. We´ll watch the stories about the snow queen, help them
raise ugly duckling and explore the sorcerous castle. Along with Cinderella, Little Red Riding Hood and hag Jaga, we experience gorgeous and unforgettable
events. We pay a visit to the dragon with two knights and the wizard´s mirror
helps us find the goldfish.

VEČERNÍČKY JIŘÍHO P. MIŠKY | BEDTIME STORIES OF JIŘÍ P. MIŠKA

O skřítku
Racochejlovi

O skřítku Racochejlovi

ČR | Czech Republic
1997 | 3x9'
doporučeno: od 4 let
recommended age: 4+
Skřítek Racochejl má svou kloboukovou chaloupku v černém lese, kde žije mnoho podivuhodných bytostí. Seznámíte se s Racochejlovým starším a moudřejším
kamarádem Polníčkem a s dalšími hrdiny – s hrabošem, rejskem, se strašidlem
Famfule, skřítky Pláteníky a také se šípkovou vílou. Příběhy lesního skřítka vypráví
Jiřina Bohdalová.
Elf Racochejl has its hat-shaped little cottage in the dark forest where there is also
a plenty of curious creatures. You meet up an older and wiser Racochel´s friend
Polníček and other lovable cartoon characters - a vole, a shrew, bugbear Famfule,
pixies Pláteníci and also a brier nymph. The tales of a wood elf are narrated by
popular Czech actress Jiřina Bohdalová.

české znění
Režie | Directed by:
Jiří P. Miška

11. 11. | 9.00 | 20 Kč
Zámecké kino
12. 11. | 10.00 | 20 Kč
Kino Káčko Dobřany

Strašidla na Kulíkově
Strašidla na Kulíkově

ČR | Czech Republic
2010 | 3 × 13'
doporučeno: od 4 let
recommended age: 4+
české znění
Na hradě Kulíkově se chystají veliké oslavy a prý to bude stát za to. Na hrad se postupně trousí podivní návštěvníci, přicházejí za bývalým hradním pánem Ruprechtem,
který stále pobývá na Kulíkově jako duch. Vedle různých „druhů“ strašidel v příbězích potkáváme slavného kastelána pana Krbce, kavku Kocandu, moudrou sovu
Kukulu a věčného vtipálka kocoura Kokeše. To se ví, že strašidla mívají strašidlácké
nápady a zvyky – sotva se na Kulíkově objeví, hned se něco semele…
Great celebrations are prepared in the crenellated castle Kulíkov and this time
it´s supposed to be worth it. Strange visitors trickle to the castle coming to see
the former owner of the castle, who still dwells in Kuklíkov as a ghost. Apart from
various sorts of spirits, you meet up well-known castle warden Mr Krbec, jackdaw Kocanda, wise owl Kukula and continuous joker, tomcat Kokeš. You can bet
spooks have rather crazy ideas and habits - as soon as they show up in Kuklíkov,
something comes to happen at once...

Režie | Directed by:
Jiří P. Miška

11. 11. | 9.00 | 20 Kč
Zámecké kino
12. 11. | 10.00 | 20 Kč
Kino Káčko Dobřany

DOPROVODNÉ AKCE V DOBŘANECH
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013
NEDĚLE 10. 11. 2013 od 17.00 hodin v kině Káčko Dobřany
Letošní slavnostní zahájení bude v režii loupežnické bandy
z lesů poblíž Dobřan, která si obecenstvo připravila řadu nečekaných překvapení…V závěru slavnostního večera bude v předpremiéře promítnuta nová česká pohádka „Sněžný drak“
Vstupné: 40 Kč – rezervace omezeného počtu vstupenek
od 1. října 2013 na www.kacko.cz
WORKSHOP – JAK SE DĚLÁ ANIMOVANÝ FILM
PONDĚLÍ 11. 11. 2013 od 14.00 hodin v kině Káčko Dobřany
Zajímavý workshop vedený zkušenými odborníky představí
omezenému počtu zájemců ve věku 9 až 13 let různé způsoby
výroby animovaných filmů s praktickou ukázkou
Vstupné: ZDARMA – zájemci se musí přihlásit nejpozději
do 5. 11. 2013 na rezervace@juniorfest.cz
SETKÁNÍ S VIKTOREM PREISSEM
PONDĚLÍ 11. 11. 2013 od 18.00 hodin v kině Káčko Dobřany
Komponovaný večer s jedním z nejoblíbenějších českých herců plný zajímavého vyprávění spojený s autogramiádou.
Vstupné: 40 Kč – rezervace omezeného počtu vstupenek
od 1. října 2013 na www.kacko.cz
BAVÍME SE S TECHMANIA SCIENCE CENTER
ÚTERÝ 12. 11. 2013 od 11.00 hodin
– venkovní akce před kinem Káčko Dobřany
1. Zábavná chemie – Dokáže chemik zařídit, aby písek tekl? No
jasně – chemie je totiž báječná! V rámci programu se naučíte psát neviditelným písmem, společně vyrobíme tekutý písek
nebo slizkou a pružnou hmotu, se kterou se dá i driblovat
2. Plave nebo se potopí - Obsahem populárně vzdělávacího
workshopu je zábavným způsobem odhalovat výsledky myšlenkových experimentů a samozřejmě interaktivita – všechny
experimenty si bude možné vyzkoušet na vlastní kůži. Cílem je
seznámit převážně mladší návštěvníky s pojmem hustota tělesa. Na osmi stanovištích si děti (i jejich rodiče) budou moci sami
vyzkoušet, za jakých podmínek těleso plave nebo se potopí.
Rezervujte si již nyní vstupenky na emailu rezervace@juniorfest.cz
Vstupné: ZDARMA
BOBÍK ROAD SHOW
STŘEDA 13. 11. 2013 od 14.30 hodin
- venkovní akce před kinem Káčko Dobřany
Oblíbená road show s postavičkami, které milují vaše děti, zavítá i do Dobřan v rámci VI. ročníku MFF JUNIORFEST 2013.
Vstupné: ZDARMA

DOPROVODNÉ AKCE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
LOUPEŽNICKÝ MUMRAJ
SOBOTA 9. 11. 2013 od 13.00 hodin na náměstí Republiky a nádvoří hradu a zámku Horšovský Týn
Přijďte se svými loupežnickými synky a dcerkami na Horšovskotýnský mumraj. Malí Lotrandové si vyzkouší nespočet loupežnických dovedností a pobaví se u žonglérské show. Pozor na měšce, Horšovský Týn
má nabitou bambitku!
KOUZELNÁ FLÉTNA
SOBOTA 9. 11. 2013 od 14.00 hodin ve svatebním sále hradu a zámku Horšovský Týn
V době, kdy bude město v obležení loupežníku, zazní na zámku vážná hudba. Opera W. A. Mozarta ve stylu barokního loutkového divadla pro jednu operní zpěvačku, jednoho herce, jednoho loutkáře a klavírní
doprovod bude uvedena na festivalu ve světové premiéře.
Vstupné: ZDARMA - z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace na www.juniorfest.cz
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013
SOBOTA 9. 11. 2013 od 17.30 hodin v kině Horšovský Týn
Letošní slavnostní zahájení bude v režii loupežnické bandy z lesů poblíž Horšovského Týna, která si na
zkušeného moderátora, vzácné hosty i obecenstvo připravila řadu nečekaných překvapení…V závěru
slavnostního večera bude v předpremiéře promítnuta nová česká pohádka „Sněžný drak“
Vstupné: 40 Kč
SETKÁNÍ S VIKTOREM PREISSEM
NEDĚLE 10. 11. 2013 od 17.00 hodin v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn
Komponovaný večer s jedním z nejoblíbenějších českých herců plný nečekaných překvapení. Těšit se
můžete i na další významné filmové tvůrce. V závěru pořadu převezme pan Viktor Preiss cenu festivalu
- Zlatou rafičku.
Vstupné: 40 Kč
TVŮRČÍ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ
PONDĚLÍ 11. 11. 2013 od 10.00 hodin na hradě a zámku Horšovský Týn
Zajímavý workshop vedený zkušenými lektory představí omezenému počtu zájemců ve věku 9–13 let
různé způsoby výroby animovaných filmů s praktickou ukázkou.
Vstupné: ZDARMA - zájemci se musí přihlásit do 5. 11. 2013 na rezervace@juniorfest.cz
BAVÍME SE S TECHMANIA SCIENCE CENTER
PONDĚLÍ 11. 11. 2013 od 11.00 na hradě a zámku Horšovský Týn
1. Zábavná chemie – Dokáže chemik zařídit, aby písek tekl? No jasně – chemie je totiž báječná! V rámci
programu se naučíte psát neviditelným písmem, společně vyrobíme tekutý písek nebo slizkou a pružnou
hmotu, se kterou se dá i driblovat
2. Show nad zvukem – Víte, že jedním prásknutím bičem překonáte rychlost zvuku? Pomocí hravých pokusů
a názorných demonstrací se během této show dozvíte, že zvuk je stlačený vzduch a co všechno z toho plyne
Rezervujte si již nyní vstupenky na emailu rezervace@juniorfest.cz
Vstupné: ZDARMA
MALÝ TELEVIZNÍ KABARET SE VRACÍ
PONDĚLÍ 11. 11. 2013 od 17.00 v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn
Tak čau a zase někdy příště... takto se pravidelně s námi loučili protagonisté úspěšného televizního pořadu, který se na obrazovkách Československé televize objevoval více než dvacet let. Svoji účast přislíbili
- Pavel Zedníček, Ladislav Gerendáš, Jiří Lábus, Josef Dvořák . . .
Vstupné: 40 Kč

DOPROVODNÉ AKCE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
KAREL SMYCZEK SE LOUPEŽNÍKŮ NEBOJÍ
ÚTERÝ 12. 11. 2013 od 16.30 hodin v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn
Televizní seriál Bylo nás pět, filmy Jen si tak trochu písknout, Sněženky a machři či Lotrando a Zubejda,
mají jedno společné, a to jméno režiséra. Pan Karel Smyczek se jen tak ničeho nelekne, proto ho jistě
nepřekvapí ani parta loupežníků a ani hosté, o kterých zatím nemá tušení.
Vstupné: 40,- Kč
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH SNÍMKŮ MFF JUNIORFEST 2013
STŘEDA 13. 11. 2013 od 10.30 hodin v kině Horšovský Týn
Rozloučení s loupežnickou bandou proběhne na slavnostní vyhlášení vítězných snímků letošního festivalu. Všechny návštěvníky tohoto neformálního rozloučení s letošním festivalem čeká nejedno překvapení.
Vstupné: ZDARMA
PEVNOST TÝN SPECIÁL
STŘEDA 13. 11. 2013 od 14.00 hodin v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn
Nejoblíbenější doprovodná akce festivalu ve stylu oblíbené televizní soutěže bude tentokrát určena všem
sedmi dětským domovům v Plzeňském kraji. Hlavní cenou je pokuaz na několikadenní zahraniční zájezd
pro vítězný tým od CK BUS TOUR Foltýnová.
Vstupné: ZDARMA

DOPROVODNÉ AKCE V PLZNI
JUNIORFEST ZAČÍNÁ
NEDĚLE 10. 11. 2013 od 13.30 hodin v OC Olympia; Plzeň–Černice
Promo akce k zahájení VI. ročníku MFF JUNIORFEST 2013, která vzniká za výrazné spolupráce Střediska volného času dětí a mládeže v Plzni. Akce se uskuteční u hlavního vstupu do Obchodního centra Olympia.
Vstupné: ZDARMA
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013
NEDĚLE 10. 11. 2013 od 14.30 hodin v Multikině Cinestar
Letošní slavnostní zahájení bude v režii loupežnické bandy z lesů poblíž Starého Plzence, která si obecenstvo připravila řadu nečekaných překvapení…V závěru slavnostního večera bude v předpremiéře promítnuta nová česká pohádka „Sněžný drak“
Vstupné: 40 Kč – rezervace omezeného počtu vstupenek od 1. října 2013 na www.juniorfest.cz
SETKÁNÍ S VIKTOREM PREISSEM
PONDĚLÍ 11. 11. 2013 od 11.00 hodin v budově Českého rozhlasu Plzeň; náměstí Míru
Jedinečné setkání s jedním z nejoblíbenějších českých herců. Pořadem bude provázet moderátor ČRo
Plzeň Vladimír Šťovíček. V závěru nebude chybět autogramiáda Viktora Preisse.
Vstupné: ZDARMA
DOPROVODNÝ PROGRAM K PŘEDPREMIÉŘE NOVÉHO ČESKÉHO FILMU „MATURITA“
PONDĚLÍ 11. 11. 2013 od 17.00 hodin v OC Olympia; Plzeň–Černice
Koncert kapely, která je součástí děje nového českého filmu „MATURITA“ v prostorách OC Olympia PlzeňČernice s možností si zkusit jízdu na vozítkách „FUNWAY“
Vstupné: ZDARMA

Televize pro děti od 31. srpna
denně od 6 do 20 hodin

www.decko.cz

Partneři:

LEŠENÍ

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

Generální partner:

Ve spolupráci:

Hlavní partneři:

Za podpory:

Hlavní mediální partner:

Město Horšovský Týn

Hlavní internetový partner:

Dopravu hostů zajišťuje:

Mediální partneři:

