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o Sněhové královně, pomůžeme jim vychovat Ošklivé 
káčátko a možná nahlédneme i do kouzelného zámku. 
Společně s Popelkou, Červenou Karkulkou a Babou Ja-
gou zažijeme krásné a nezapomenutelné příhody. 
Vstupné: 20 Kč

12.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
PO STOPÁCH MARSUPILAMIHO
(105 minut; český dabing)
Když reportér Dan Geraldo přijíždí do Palombia, ani zda-
leka 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!
Vstupné: 40 Kč

14.30  |  VENKOVNÍ AKCE PŘED KINEM KÁČKO DOBŘANY
BOBÍK ROAD SHOW
Oblíbená road show s postavičkami, které milují vaše 
děti, zavítá i do Dobřan v rámci VI. ročníku MFF JUNI-
ORFEST 2013.
Vstupné: ZDARMA

16.30  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE
(90 minut; český dabing)
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slav-
ného archeologa poslán na expedici do Peru. S pomo-
cí Jeffa – svého věrného psa, neohrožené archeoložky, 
němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit 
bájné Ztracené město Inků před zlou skupinou lovců 
pokladů.
Vstupné: 40 Kč

20.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY  |  WARM BODIES
(97 minut; český dabing)
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.
Vstupné: 40 Kč

Předběžnou rezervaci vstupenek můžete učinit již nyní 
formou SMS na telefon 602 697 596 (jméno a příjmení; 
počet vstupenek a název představení). Od 1. října 2013 
bude spuštěn rezervační systém na webových stránkách 
www.juniorfest.cz v sekci PROGRAM nebo si vstupenky 
na slavnostní zahájení a setkání s Viktorem Preissem mů-
žete již nyní zakoupit v MěKS Dobřany. 

NEDĚLE 10. 11. 2013

17.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VI. ROČNÍKU
MFF JUNIORFEST 2013
Letošní slavnostní zahájení bude v režii loupežnické ban-
dy z lesů poblíž Dobřan, která si pro obecenstvo připra-
vila řadu nečekaných překvapení…V závěru slavnostního 
večera bude v předpremiéře promítnuta nová česká po-
hádka „Sněžný drak“.
Vstupné: 40 Kč – rezervace omezeného počtu vstupe-
nek od 1. října 2013 na www.kacko.cz 

PONDĚLÍ 11. 11. 2013

08.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY  |  DO TOHO, EDDY! 
(97 minut; překlad do sálu)
Snímek je dojemnou komedií o jedenáctiletém fanouš-
kovi cyklistiky Freddym, který žije v rodině řezníka v idy-
lické vesnici. Freddyho život je narušen otevřením prv-
ního supermarketu v obci. Doprovodným programem 
akce je cyklistický závod, jehož vítěz se pak setká s ví-
tězem Tour de France Eddym Merckxem, který je, čistě 
náhodou, idolem Freddyho. Jenže chlapcův otec, vášni-
vý odpůrce supermarketu, nechce o závodě ani slyšet…. 
Vstupné: 40 Kč

10.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY 
DETEKTIVEM NANEČISTO
(95 minut; překlad do sálu)
Nonovi bude brzy třináct a podle židovské tradice musí 
podstoupit obřad zvaný Bar micva. Nonův otec je nej-
lepším 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 Sjmoelo-
vi, aby se naučil správnému chování. Na cestě ke strýci 
je však Nono unesen tajemným mužem, se kterým se 
dostává do minulosti…
Vstupné: 40 Kč

13.30  |  KINO KÁČKO DOBŘANY  |  ROŠŤÁK BENNY
(89 minut; český dabing)
Benny je pěkný rošťák! Aniž by si to uvědomoval, tropí ve 
svém okolí jen samou neplechu. Když se dozví, že jeho 
tatínek nepřijede z dalekého Španělska domů na svatého 
Mikuláše, dostane nápad. Aby mohl být s ním, musí se 
zapsat do Mikulášovy knihy zlobivých dětí. Ty totiž Mi-
kuláš každoročně odváží do Španělska, aby se polepšily, 
a tam právě tatínek pracuje. Teď maminka a celé městeč-
ko poznají, jak umí Benny zlobit!
Vstupné: 40 Kč

14.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY / RESTAURACE SCÉNA
(předpokládaný konec akce v 16.00)
WORKSHOP – JAK SE DĚLÁ ANIMOVANÝ FILM
Zajímavý workshop vedený zkušenými odborníky před-
staví omezenému počtu zájemců ve věku 9 až 13 let 
různé způsoby výroby animovaných filmů s praktickou 
ukázkou.

Vstupné: ZDARMA – zájemci se musí přihlásit nejpozdě-
ji do 5. 11. 2013 na rezervace@juniorfest.cz – předmět 
emailu: Workshop Dobřany + jméno a příjmení dítěte 
+ kontakt)

18.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
SETKÁNÍ S VIKTOREM PREISSEM
Komponovaný večer s jedním z nejoblíbenějších českých 
herců plný zajímavého vyprávění spojený s autogramiá-
dou.
Vstupné: 40 Kč – rezervace omezeného počtu vstupe-
nek od 1. října 2013 na www.kacko.cz 

20.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY  |  DÍVKA S POMERANČI
(84 minut; české titulky)
Georg žije se svojí matkou Veronikou v Oslu. Ke svým 
šestnáctým narozeninám dostane dlouhý dopis od své-
ho otce, který napsal před svou smrtí, když Georgovi bylo 
pouze šest let. Tentýž den jede Georg do hor a dopis si 
vezme s sebou. Na cestě potká Stellu, která je ve stejném 
věku jako on. V dopise se ho otec ptá na základní exis-
tenční otázku: Jaký je vlastně smysl života, když stejně 
všichni umřeme, dokonce i když jsme momentálně na 
jeho vrcholu? Chtěli bychom se narodit do tohoto světa, 
kdybychom měli možnost výběru? Ale dříve než Georg 
bude moci odpovědět, bude mu jeho otec vyprávět pří-
běh o Dívce s pomeranči, kterou potkal v roce 1982. 
Vstupné: 40 Kč

ÚTERÝ 12. 11. 2013

08.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY  |  SUPERTŘÍDA
(80 minut; překlad do sálu)
Tobias je chytrý, veselý a neuvěřitelně zábavný chlapec. 
Ne však pro svou učitelku, paní Sanneovou, která jej ne-
ustále za jeho neplechy trestá. Ve chvíli, kdy pedagožka 
odchází na mateřskou dovolenou a místo ní přichází neo-
byčejný 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.
Vstupné: 40 Kč

10.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
VEČERNÍČKY JIŘÍHO P. MIŠKY 
(66 minut; české znění)
Tentokrát jsme si pro nejmenší návštěvníky festivalu při-
pravili pásmo oblíbených animovaných pohádek z dílny 
Jiřího P. Mišky „O skřítku Racochejlovi“ a „Strašidla na Ku-
líkově“. 
Vstupné: 20 Kč

11.00  |  VENKOVNÍ AKCE PŘED KINEM KÁČKO DOBŘANY
(předpokládaný konec akce v 16.00)
BAVÍME SE S TECHMANIA SCIENCE CENTER
1. Zábavná chemie – Dokáže chemik zařídit, aby písek 
tekl? No jasně – chemie je totiž báječná! V rámci pro-
gramu 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 vzdělá-
vacího workshopu je zábavným způsobem odhalovat 
výsledky myšlenkových experimentů a samozřejmě inter-
aktivita – všechny experimenty si bude možné vyzkoušet 
na vlastní kůži. Cílem je seznámit převážně mladší ná-
vštěvníky 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 rezerva-
ce@ juniorfest.cz – předmět emailu: Techmania v Dob-
řanech (název školy + kontakt + počet zájemců)
Vstupné: ZDARMA

12.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY  |  OMLOUVÁM SE 
(95 minut; překlad do sálu)
Nejnovější film úspěšného nizozemského režiséra a pro-
ducenta Davida Schrama ze středoškolského prostředí. 
Davidův spolužák Jochem je neustále šikanován spolužá-
ky 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…
Vstupné: 40 Kč

16.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY  |  TURBO
(96 minut; český dabing)
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.
Vstupné: 40 Kč

20.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
TEN, KDO STOJÍ V KOUTĚ
(101 minut; český dabing)
Příběh o dospívání patnáctiletého Charlieho. Roztomilý 
a naivní outsider se vyrovnává s první láskou, sebevraž-
dou svého nejlepšího přítele a vlastní duševní chorobou, 
zatím co se usilovně snaží najít skupinu lidí, do které patří. 
Hvězdně obsazený film nejzářivějšími hvězdami součas-
nosti Emmou Watson a Loganem Lermanem si získal srd-
ce diváků i kritiky.
Vstupné: 40 Kč

STŘEDA 13. 11. 2013

08.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
ALFIE, MALÝ VLKODLAK
(91 minut; český dabing)
Alfie je sympatický klučina, který prožívá normální dětství. 
Ale co to? V noci na jeho sedmé narozeniny se stane cosi 
velmi zvláštního. Alfie se promění v bílého huňatého vl-
kodlaka 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. 
Co by se stalo, kdyby jeho tajemství vyplulo na povrch?
Vstupné: 40 Kč

10.00  |  KINO KÁČKO DOBŘANY
BOLEK A LOLEK: POHÁDKY
(97 minut; český dabing)
Tentokrát s našimi kamarády Bokem a Lolkem zavítáme 
do kouzelného světa pohádek. Podíváme se na pohádky 

 Pomozte uspět JUNIORFESTU
 v projektu Prazdroj lidem
 a hlasujte od 1. – 31. října 2013 prostřednictvím:
∞  SMS, kterou zašlete na číslo 603 824 189 ve tvaru: 

PLPmezera13
∞  hlasovacího kupónu, který bude otištěn v Plzeňském 

deníku 17. a 24. října 2013
∞  online hlasování na www.prazdrojlidem.cz, které bude 

přístupné od 1. října 2013

Děkujeme!


