PROGRAM VI. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2013

Watson a Loganem Lermanem si získal srdce diváků i kritiky.
Vstupné: ZDARMA

PLZEŇ | 9.–13. 11. 2013

ÚTERÝ 12. 11. 2013

NEDĚLE 10. 11. 2013
13.30 | OC OLYMPIA; PLZEŇ–ČERNICE
JUNIORFEST ZAČÍNÁ
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
14.30 | MULTIKINO CINESTAR
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VI. ROČNÍKU
MFF JUNIORFEST 2013
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

PONDĚLÍ 11. 11. 2013
08.30 | MULTIKINO CINESTAR | ŠKOLÁK TONY
(85 minut; překlad do sálu)
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?
Vstupné: 60 Kč
10.30 | MULTIKINO CINESTAR
RICKY - TŘI JSOU UŽ DAV
(88 minut; překlad do sálu)
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 ci-

Pořadatel:

tem. Jak rychle tajná mise bratry stmelila, tak rychle je může
vzájemná nedůvěra rozeštvat…
Vstupné: 60 Kč
11.00 | BUDOVA ČESKÉHO ROZHLASU PLZEŇ;
NÁMĚSTÍ MÍRU
SETKÁNÍ S VIKTOREM PREISSEM
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
17.00 | OC OLYMPIA; PLZEŇ–ČERNICE
DOPROVODNÝ PROGRAM K PŘEDPREMIÉŘE
NOVÉHO ČESKÉHO FILMU „MATURITA“
Koncert kapely, která je součástí děje nového českého filmu
„MATURITA“ v prostorách OC Olympia Plzeň-Černice s možností si zkusit jízdu na vozítkách „FUNWAY“
Vstupné: ZDARMA
18.00 | MULTIKINO CINESTAR
PŘEDPREMIÉRA NOVÉHO ČESKÉHO FILMU „MATURITA“
(87 minut; 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.
Vstupné: 60 Kč
20.00 | ZACH‘S PUB | TEN, KDO STOJÍ V KOUTĚ
(101 minut; český dabing)
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

08.30 | MULTIKINO CINESTAR
BRATRSTVO KOMINÍKŮ
(100 minut; překlad do sálu)
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 Giorgiův 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.
Vstupné: 60 Kč
11.00 | MULTIKINO CINESTAR | KRÁL KRYS
(93 minut; překlad do sálu)
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 setkat…. Série událostí,
které však následují, vedou až k momentům, kdy jde Jurimu
o holý život.
Vstupné: 60 Kč
20.00 | ZACH‘S PUB | IRINA
(87 minut; překlad do sálu)
Píše se rok 1995. Bosenský konflikt se chýlí ke konci, ale násilí
mezi dvěma etnickými skupinami neustává. Mírové jednotky OSN nedokáží zabránit válečným zvěrstvům a zločinům
proti lidskosti. 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 díky úsilí mírových jednotek a Mezinárodního červeného kříže 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...
Vstupné: ZDARMA

STŘEDA 13. 11. 2013
09.00 | MULTIKINO CINESTAR | HOŘÍCÍ KEŘ
(206 minut; český znění)
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.
Vstupné: 70 Kč
20.00 | ZACH‘S PUB | ČÁSTI MÉHO JÁ
(89 minut; překlad do sálu nebo české titulky)
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. Hlavní hvězdou filmu je držitelka ceny z letošního Cannes Adèle Exarchopoulos (Život Adele)
Vstupné: ZDARMA
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 vstupenky můžete od 1. října 2013 zarezervovat taktéž v IC Horšovský Týn – nám. Republiky.

Pomozte uspět JUNIORFESTU
v projektu Prazdroj lidem
a hlasujte od 1. – 31. října 2013 prostřednictvím:
∞S
 MS, kterou zašlete na číslo 603 824 189 ve tvaru:
PLPmezera13
∞h
 lasovacího kupónu, který bude otištěn v Plzeňském
deníku 17. a 24. října 2013
∞o
 nline hlasování na www.prazdrojlidem.cz, které bude
přístupné od 1. října 2013

Děkujeme!

Generální partner:

Ve spolupráci:
JUNIORFEST

Hlavní partneři:

Hlavní mediální partner:

Za podpory:
Město Horšovský Týn

Mediální partneři:

Dopravu hostů zajišťuje:

