
Tři města, jeden festival
Horšovský Týn, Plzeň, Dobřa-
ny – S druhým listopadovým ví-
kendem již po šesté přichází MFF
JUNIORFEST. Kromě vynikají-
cích filmů z celé Evropy přináší
také bohatý doprovodný pro-
gram.

V Horšovském Týně se můžete
těšit na loupežnický mumraj, be-
nefici režiséru Karlu Smyszkovi
a významnému dramatickému
umělci Viktoru Preissovi, setká-
ní s tvůrci Malého televizního
kabaretu či adrenalinovou sou-
těž Pevnost Týn, ve které se ten-
tokrát utkají všechny dětské do-
movy na území Plzeňského kra-
je.

V Plzni JUNIORFEST odstar-

tuje v neděli, kdy se uskuteční
slavnostní zahájení v OC Olym-
pia. Dále se můžete těšit na před-
premiéru nového českého filmu
Maturita a mimořádné uvedení
filmu Hořící keř. Sekce Oldscho-
ol nabídne filmy především pro
vysokoškolské publikum, které
se leckdy objeví v české premié-
ře.

Dobřany budou stejně jako
ostatní festivalová města hostit
Viktora Preisse. Prostor před ki-
nem Káčko bude v úterý patřit
Techmanii Science Center, která
je spolupořadatelem festivalu.
Pro nejmenší návštěvníky je ná-
sledující den připravena Bobík
road show.

Hlavní cena festivalu:

Benefice
Viktora Preisse
Horšovský Týn – V neděli 10. lis-
topadu v 17 hodin získá hlavní
festivalové ocenění významný
český filmový, rozhlasový a di-
vadelní herec pan Viktor Preiss.
Zlatou rafičku převezme v Er-
bovním sále hradu a zámku Hor-
šovský Týn a poblahopřát mu
přijdou jeho kolegové a kamará-
di.

„Viktor Preiss se po ukončení
studií na DAMU stal členem
Městských divadel pražských a
poté přijal angažmá v Divadle na
Vinohradech, kde působí
dodnes. Je to všestranný herec,
představitel různorodých rolí od
charakterních přes konverzační
či muzikálové,“ uvádí Helena
Ježková, koordinátorka dopro-
vodnýc akcí.

Z filmové tvorby známého
herce připomíná například An-
dělské oči, Operace Silver A či
oblíbenou pohádku S čerty
nejsou žerty. „V současné době
Viktor Preiss exceluje ve hře
Vstupte! od Neila Simona,“ do-
dáv na závěr aktuání informaci
Ježková.

Karel Smyczek se loupežníků nebojí
Horšovský Týn – V úterý 12. lis-
topadu od 16:30 hodin mohou di-
váci navštívit Erbovní sál hradu
a zámku Horšovský Týn.

„Zde bude předána režiséru
Karlu Smyczkovi festivalová ce-
na Zlatá rafička,“ vysvětluje ko-
ordinátorka doprovodných akcí
Helena Ježková.

Svoji účast na setkání přislí-
bili: Sandra Nováková, Jiří Pe-
cha, Oldřich Navrátil, Bára Srn-
cová, Adam Novák a další, kteří
se podíleli na natáčení loupež-

nické pohádky Lotrando a Zu-
bejda či jiných filmů a seriálů z
tvorby významného českého re-
žiséra Karla Smyczka.

„Bude zde vyhrazený prostor
také pro dotazy diváků a násled-
nou autogramiádu. Pokud o se-
tkání s Karlem Smyczkem stojí-
te, neváhejte a rezervujte si ihned
vstupenky na www.junior-
fest.cz, neboť je vyprodána více
než polovina sálu,“ vzkazuje ná-
vštěvníkům festivalu Helena
Ježková.

V zámku zahraje Kouzelná flétna
Horšovský Týn – Zatímco město
Horšovský Týn bude v obležení
loupežníku, ve stejné době zazní
na zámku vážná hudba.

Operu W. A. Mozarta ve stylu
barokního loutkového divadla
pro jednu operní zpěvačku, jed-
noho herce, jednoho loutkáře a
klavírní doprovod můžete
zhlédnout v sobotu 9. listopadu
od 14 hodin ve svatebním sále,
který se nachází v nejstarší čás-

ti státního hradu a zámku Hor-
šovský Týn.

Divadelní představení Kou-
zelná flétna vzniklo pro Autobus
2015, který je pojízdným kultur-
ním centrem Evropského hlav-
ního města kultury Plzeň 2015.

Vstupenky na unikátní vy-
stoupení si můžete zarezervovat
již nyní na internetových strán-
kách: www.juniorfest.cz v sekci
„rezervačky“.

Setkání s hercem
Plzeň, Dobřany – Příznivci vy-
nikajícího českého herce Vikto-
ra Preisse budou mít jedinečnou
příležitost k setkání s tímto cha-
rismatickým mužem.

Popovídat si s ním mohou v
pondělí 11. listopadu 2013 od 11:00
v budově Českého rozhlasu Pl-
zeň nebo ve stejný den od 18:00 v
kině Káčko Dobřany.

Rezervace vstupenek na www.
juniorfest.cz .

JUNIORFEST slavnostně zahájí v Olympii
Plzeň – Obchodní centrum Olym-
pia Plzeň hostí 10. listopadu 2013
slavnostní zahájení VI. ročníku
MFF pro děti a mládež JUNIOR-
FEST 2013.

Již kolem půl druhé začne být
v OC pěkně živo – návštěvníci
uvidí taneční a cvičební prezen-

taci dětí ze Střediska volného ča-
su dětí a mládeže v Plzni. Samot-
né slavnostní zahájení za účasti
hereckých hvězd začne v Multi-
kině Cinestar ve 14:30 hodin.

Následovat bude předpremié-
ra letošní vánoční pohádky
„Sněžný drak“ z tvorby České te-

levize. Ta se letos stala hlavním
mediálním partnerem festivalu
JUNIORFEST.

Letošní JUNIORFEST s sebou
přinese celou řadu doprovod-
ných programů v podobě před-
stavení, soutěží, autogramiád a
zejména zajímavých setkání se

známými osobnostmi českého
filmu.

Vstupenky na slavnostní za-
hájení rezervujete na interneto-
vých stránkách: www. junior-
fest.cz. Tam také naleznete
všechny informace ohledně le-
tošního ročníku JUNIORFOSTu.


