
OLDSCHOOL vám letos řádně počechrá sítnice
Plzeň – Letos JUNIORFEST opět
nabídne program pro dospělé a
vysokoškoláky. Jako v loňském
roce budou mít návštěvníci fes-
tivalu možnost zavítat do Zach’s
pubu v centru Plzně. Od pondělí
11. listopadu do konce festivalu
ve středu 13. listopadu na ně če-
kají filmové večery s kvalitními
zahraničními snímky.

„Hned v pondělí budete moci

shlédnout film s Emmou Watson
Ten, kdo stojí v koutě. Následu-
jící dny se můžete těšit na českou
premiéru filmů Irina, the Scar-
lett Briefcase a Střípky mého ži-
vota (Des Morceaux de moi),“ lá-
ká diváky šéfka sekce OLD-
SCHOOL Tereza Lukešová.

Promítání v plzeňském „Za-
chovi“ nejsou jedinými body pro-
gramu. „V pondělí se můžete vy-

pravit i do OC Olympia a okouk-
nout nový projekt NanOpinion
plzeňské Techmanie Science
Center. Ten Vás hravou formou
seznámí s nanotechnologiemi a
jejich využitím v každodenním
životě. Tato prezentace a koncert
bude doprovázet pondělní před-
premiéru českého filmu Maturi-
ta, na nějž se můžete těšit v 18 ho-
din,“ doplňuje Lukešová.

Druhý ročník OLDSCHOOLu
představují plakáty s poněkud
netradičním vzezřením. Foto-
modely se tentokrát stali stu-
denti třetího věku. „Studium na
univerzitě není v poslední době
záležitostí jen dvacetiletých ne-
bo třicetiletých. OLDSCHOOL i
celý JUNIORFEST rád přivítá
všechny fanoušky filmu, ať jsou v
jakémkoliv ročníku. A kdo jiný
může zvát návštěvníky na OLD-
SCHOOL než jen protřelí a vě-
kem filmu ostřílení matadoři v
ponožkách s lebkami?“ vysvět-
luje autorka plakátu.

„Nebojte se tedy nic, OLD-
SCHOOL Vám letos počechrá sít-
nice!“

Horšovský Týn
přepadnou
loupežníci
Horšovský Týn – Hned 9. Listo-
padu 2013 od 13 hodin odpoledne
ožije horšovskotýnské náměstí
rejem loupežníků.

“ Na první pohled jistě zaujme
autobus EHMK, v němž budou
pro malé i velké návštěvníky při-
praveny různé hry. Děti i dospělí
si budou moci vyrobit vlastní
placku či si pořídit již připrave-
nou JUNIORFESTí. Se svým
uměním přijedou také žongléři a
pro menší návštěvníky jsme si
připravili drobné zábavné čin-
nosti, jejichž spojnicí je LOU-
PEŽNÍK,“ přibližuje Judita Sou-
kupová, ředitelka MFF JUNI-
ORFEST.

V Plzni se bude
letos maturovat
už v listpadu
Plzeň – Plzeňská část sekce Old-
school bude obohacena v pondělí
11. listopadu 2013 o předpremié-
ru nového českého filmu ze stře-
doškolského prostředí režiséra
Tomáše Houšky – Maturita.

„Kromě zhlédnutí samotného
filmu, si návštěvníci mohou zku-
sit jízdu na vozítkách FUNWAY
a na koncertu si poslechnout pís-
ničky z tohoto filmu,“ připomíná
Tereza Lukešová.

Doprovodný program v OC
Olympia začne od 17:00 a od 18:00
již startujepředpremiéra filmu
„Maturita“ v multikině Cine-
star. Rezervace na film na www.
juniorfest.cz


