
PROGRAM VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013
HORŠOVSKÝ TÝN | 9.–13. 11. 2013

20.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  DÍVKA S POMERANČI
(84 minut; české titulky)
Georg dostane ke svým šestnáctým narozeninám dlouhý dopis 
od svého 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 existenční otázky. Ale dříve 
než Georg bude moci odpovědět a tyto otázky, bude mu jeho 
otec vyprávět příběh o Dívce s pomeranči, kterou potkal v roce 
1982 
Vstupné: 40 Kč

STŘEDA 13. 11. 2013

08.00  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  ČESTNÉ PIONÝRSKÉ
(100 minut; překlad do sálu)
Příběh se odehrává v 70. letech dvacátého století v ruském měs-
tečku. 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 fen-
ka ocitne v útulku pro zaběhnuté psy…Začíná tak dobrodružství 
o záchranu milovaného pejska, které je i zkouškou přátelství 
obou chlapců. 
Vstupné: 40 Kč

10.30  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 
VÍTĚZNÝCH SNÍMKŮ MFF JUNIORFEST 2013
Rozloučení s loupežnickou bandou proběhne na slavnostní vy-
hlášení vítězných snímků letošního festivalu. Všechny návštěv-
níky tohoto neformálního rozloučení s letošním festivalem čeká 
nejedno překvapení. 
Vstupné: ZDARMA

14.00  |  ERBOVNÍ SÁL HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
PEVNOST TÝN SPECIÁL
Nejoblíbenější doprovodná akce festivalu ve stylu oblíbené tele-
vizní soutěže bude tentokrát určena všem sedmi dětským domo-
vům v Plzeňském kraji. Hlavní cenou je poukaz na několikadenní 
zahraniční zájezd pro vítězný tým od CK BUS TOUR Foltýnová. 
Vstupné: ZDARMA

17.00  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  RUBÍNOVĚ ČERVENÁ
(122 minut; překlad do sálu)
Gwendolyn Shepherdová je normální šestnáctiletá dívka, pochá-
zející z rodiny opředené mnoha tajemstvími. Ta se týkají zvláštní-
ho genu, který je vždy předáván někomu v rodině a který umož-
ňuje 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…
Vstupné: 40 Kč

Předběžnou rezervaci vstupenek můžete učinit již nyní formou 
SMS na telefon 602 697 596 (jméno a příjemní; počet vstupenek). 
Od 1. října 2013 bude spuštěn rezervační systém na webových 
stránkách www.juniorfest.cz v sekci PROGRAM nebo si vstupen-
ky můžete od 1. října 2013 zarezervovat taktéž v IC Horšovský 
Týn – nám. Republiky.

SOBOTA 9. 11. 2013

10.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  BOLEK A LOLEK: VELKÉ PUTOVÁNÍ
(101 minut; český dabing)
Podle závěti velkého cestovatele Foga, má být jeho veškerý maje-
tek svěřen do rukou těch odvážných hrdinů, kterým se podaří ob-
jet svět za 80 dní. Držte si klobouky, neboť velké putování začíná!
Vstupné: 20 Kč

13.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  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 vlkodlaka a pak 
pokaždé, když měsíc dospěje k úplňku. Ráno je pak zase obyčej-
ným 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.
Vstupné: 40 Kč

13.00 | NÁMĚSTÍ REPUBLIKY A NÁDVOŘÍ HRADU A ZÁMKU 
HORŠOVSKÝ TÝN  |  LOUPEŽNICKÝ MUMRAJ
Přijďte se svými loupežnickými synky a dcerkami na Horšovsko-
týnský mumraj. Malí Lotrandové si vyzkouší nespočet loupežnic-
kých dovedností a pobaví se spolu s hrdiny svých milovaných 
večerníčků. Pozor na měšce, Horšovský Týn má nabitou bambit-
ku! Součástí mumraje bude premiéra opery "Kouzelná flétna" ve 
stylu barokního loutkového divadla.

16.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  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 dostane nápad. Aby mohl být s ním, 
musí se zapsat do Mikulášovy knihy zlobivých dětí. Ty totiž Miku-
láš každoročně odváží do Španělska a tam právě tatínek pracuje.
Vstupné: 40 Kč

17.30  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013
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 překvape-
ní …V závěru slavnostního večera bude v předpremiéře promít-
nuta nová česká pohádka „Sněžný drak“.
Vstupné: 40 Kč

NEDĚLE 10. 11. 2013

10.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  BOLEK A LOLEK: POHÁDKY
(70 minut; český dabing)
Tentokrát s našimi kamarády Bokem a Lolkem zavítáme do kou-
zelného světa pohádek. Podíváme se na pohádky o Sněhové 
královně, pomůžeme jim vychovat Ošklivé káčátko a možná na-
hlédneme i do kouzelného zámku.
Vstupné: 20 Kč

13.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  VIKTOR PREISS – SNĚHURKA
(77 minut; české znění)
V předvečer 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.
Vstupné: 20 Kč

15.00  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
(90 minut; české znění)

Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově 
mostě je nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který 
je zavede do podzemních chodeb pražského Hradu, kde se setkají 
se samotným císařem Rudolfem!
Vstupné: 40 Kč

17.00  |  ERBOVNÍ SÁL HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
SETKÁNÍ S VIKTOREM PREISSEM
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

20.00  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  WARM BODIES
(97 minut; český dabing)
Co se stane, když se do vás zamiluje zombie? To zjistí Julie v ro-
mantickém hororu, kde svět je nepěkné místo obývané z části lid-
mi 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

PONDĚLÍ 11. 11. 2013

08.00  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  ELLA A JEJÍ KAMARÁDI
(81 minut; překlad do sálu)
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.
Vstupné: 40 Kč

09.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  VEČERNÍČKY JIŘÍHO P. MIŠKY 
VČETNĚ TVŮRČÍ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ
(66 minut; české znění)
Tentokrát jsme si pro nejmenší návštěvníky festivalu připravili 
pásmo oblíbených animovaných pohádek z dílny Jiřího P. Mišky 
„O skřítku Racochejlovi“ a „Strašidla na Kulíkově“. 
Vstupné: 20 Kč

10.00  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN
VE JMÉNU SHERLOCKA HOLMESE
(99 minut; překlad do sálu)
Dva malý fanoušci knih o Sherlocku Holmesovi si říkají Sherlock 
a Watson a právě před sebou mají největší dobrodružství svého ži-
vota. 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?
Vstupné: 40 Kč

11.00  |  HRAD A ZÁMEK HORŠOVSKÝ TÝN
BAVÍME SE S TECHMANIA SCIENCE CENTER
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 překoná-
te rychlost zvuku? Pomocí hravých pokusů a názorných demon-
strací 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– předmět emailu: Techmania v H.T. (název školy + kontakt 
+ počet zájemců)
Vstupné: ZDARMA

12.00  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  COLETTE
(126 minut; české znění)
Židovka Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň 
Vili jí poradí, co má říci při selekci, a tím ji zachrání před smrtí v ply-
nové 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 ra-
sově méněcenné bytosti. Navzdory každodennímu utrpení se Vili 
a Colette sbližují…
Vstupné: 40 Kč

15.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  PO STOPÁCH MARSUPILAMIHO
(105 minut; český dabing)
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 vr-
cholí epochálním objevem: Marsupilami, bájné, zároveň ovšem 
také pěkně darebné a rošťácké zvířátko, existuje! 
Vstupné: 40 Kč

17.00  |  ERBOVNÍ SÁL HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
MALÝ TELEVIZNÍ KABARET SE VRACÍ
Tak čau a zase někdy příště... takto se pravidelně s námi loučili prota-
gonisté úspěšného televizního pořadu, který se na obrazovkách Čes-
koslovenské televize objevoval více než dvacet let. Svoji účast přislí-
bili – Pavel Zedníček, Ladislav Gerendáš, Jiří Lábus, Josef Dvořák…
Vstupné: 40 Kč

20.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  KAŽDÝ OBČAS UPADNE
(98 minut; překlad do sálu)
Snímek přináší příběh tří mladých lidí, kteří se sice vzájemně odli-
šují, 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 po-
svátný plamen, který jim dává sílu žít? 
Vstupné: 40 Kč

ÚTERÝ 12. 11. 2013

08.30  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  POZDRAV OD MIKA
(81 minut; překlad do sálu)
Mike je v nemocnici už řadu měsíců a chce jít domů. Když jej ko-
nečně pustí, máma si jej nepřijde vyzvednout. Den před Vánocemi 
je Mike poslán do domova. Jak to udělat, aby mohl oslavit Vánoce 
doma se svou mámou?
Vstupné: 40 Kč

10.30  |  KINO HORŠOVSKÝ TÝN  |  KOVÁŘ Z PODLESÍ
(81 minut; české znění)
Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. 
Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vy-
konaly 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.
Vstupné: 40 Kč

11.00  |  ZÁMECKÉ KINO  |  JEN SI TAK TROCHU PÍSKNOUT
(78 minut; české znění)
Režisérskou filmografii Karla Smyczka si připomeneme tímto 
snímkem, který vypráví příběh dvou třináctiletých kluků, spořáda-
ného 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.
Vstupné: 20 Kč

16.30  |  ERBOVNÍ SÁL HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
KAREL SMYCZEK SE LOUPEŽNÍKŮ NEBOJÍ
Televizní seriál Bylo nás pět, filmy Jen si tak trochu písknout, Sně-
ženky a machři či Lotrando a Zubejda, mají jedno společné, a to 
jméno režiséra. Pan Karel Smyczek se jen tak ničeho nelekne, pro-
to ho jistě nepřekvapí ani parta loupežníků a ani hosté, o kterých 
zatím nemá tušení.
Vstupné: 40 Kč

 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!


