
Legendární Sandokan dojal celé publikum!

Wow! A je to tu! Hlavní hvězda Juniorfestu 
je tady! Známý představitel Sandokana Kabir 
Bedi přijel ve středu 12. 11. aby si převzal oce-
nění Zlatá rafi čka a rozdal autogramy svým 
fanouškům. Na jeho počest byla na nádvoří 
zámku nachystána scénka o Černém Korzárovi 
a ohnivá a světelná show. Pan Kabir Bedi přijel 
s menším zpožděním ale zato všem představi-
telům scénky osobně poděkoval, a popřál jim 
spoustu štěstí do života. Poté se všichni hosté 
odebrali do Erbovního sálu, kde už na nás u 
mikrofonu čekali zpěváci, a předvedli nám, jak 
nádherně a pečlivě si nacvičili úvodní píseň ze 

seriálu Sandokan. Hlas Kabira Bediho se poté rozezněl sálem, aby poděkoval všem zúčasněným za to, že 
ho přijeli podpořit svou návštěvou. Vše nám osobně překládala z angličtiny do češtiny jeho překladatelka, 
která seděla hned vedle něho. Slavný herec nám pochválil české víno a na otázku moderátora, jestli ho 
víno donutilo tancovat, odpověděl jedním indickým citátem, který se podle jeho slov stal vlastně poře-
kadlo a zní: „Život není o tom, zda se potkáte s bouřkou, ale zda se naučíte tancovat v dešti.“ Za to sklidil 
obrovský potlesk doplněný jásotem a dojmutými tvářemi. Když pan kastelán předával fi lmovému Sando-
kanovi ocenění Zlatá rafi čka, bylo poznat, že herec je opravdu dojatý, a že je vděčný, že má stále tolik 
fanoušků, kteří kvůli němu odložili svoje problémy, aby ho mohli navštívit jak pan Kabir Bedi sám řekl.

Zuzka Eretová
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Lucie (11let): „Vypadala by příjemně a byla by bez všech možných stra-
šidel. Měla bych tam jen samé příjemné postavy“.

Pavel (8 let): „Měl bych tam strašidla, aby strašili lidi, protože jsou zlí“.

Eliška (14 let): „Já bych tam určitě měla vlkodlaky a upíry, kteří by se 
pořád zabíjeli, stejně tak jako v mém oblíbeném seriálu“. 

Martina (9 let): „Chtěla bych tam hodně zvířat, čaroděje a zakletou 
princeznu s princem, který by jí osvobodil“.

Nina (50 let): „ Byla by velice krásná. Měla bych tam všechno hezké 
a rozkvetlé“.

Petra (9 let): „ Měla bych les s mluvícími zvířaty a s vílou Zvonilkou, 
protože jí mám moc ráda“.

Tereza (9 let): „Bylo by to u nějakého močálu, kde by byla nějaká zakle-
tá víla a vysvobodil by jí nějaký princ“.

Martin (5 let): „ Chtěl bych tam mít Boba a Bobka, protože je s nimi 
legrace“.

Tomáš (14 let): „Moje země by byla plná rytířů, kteří by zabíjeli lupiče. 
A určitě bych po boku chtěl mít nějakou pěknou princeznu“. 

Denisa Julie Neumannová a Kačka Hřídelová

Anketa: 
Jak by vypadala vaše pohádková země?

Fair play za každou cenu

Mělo by se hrát čestně, Fair play. Ale ne vždy to tak bývá. O tomto 
tvrzení jsem se mohla přesvědčit ve fi lmu „fair Play“, který jsem 
zhlédla v Zámeckém kině v Horšovském Týně. Celý fi lm se odehrá-
vá v osmdesátých letech, v době kdy byl u moci komunismus. Mla-
dá sprinterka Anna Moravcová má velkou šanci dostat se na olym-
piádu. Pod jednou podmínkou. Bude užívat státem řízený doping. 
Anna postupně zjišťuje, co všechno se může stát, pokud nepřesta-
ne. Když, ale přípravek Stromba vysadí, začíná se zhoršovat a na 
ostatní soutěžící není dost rychlá. Lidé kolem Anny si uvědomují, 
že pokud chce Anna vítězit, musí se jí Stromba podávat dále. Anna 
s tím, ale nesouhlasí a tak se jí anabolika podávají tajně. Zrada, zkla-
mání a odvaha nevzdávat se. To vše ve fi lmu naleznete. 

Naty Nová

Čo bolo včera nebýva dnes
Přesně tahle slova zazněla 

v písničce od slovenské zpě-
vačky Kristiny, když jsem seděla 
v restauraci na obědě mezi psa-
ním. V tu chvíli mi došlo, že náš 
milovaný Juniorfest opravdu 
končí. V Dobřanech proběhlo 
dopoledne slavnostní zakončení 
a večer nás poctil svou návštěvou 
všemohoucí pirát Sandokan alias 
Kabir Bedi. K této příležitosti mu 
byla předána cena Zlatá rafi čka 
a jeho milovníci stáli a tleskali jako 
zběsilí. V tu chvíli jsem se nedo-
kázala ubránit slzám. Doufám, že 
příští rok bude také tak pohodový 
a plný skvělých hostů stejně jako 
letos. Zároveň bych chtěla podě-
kovat našim šéfredaktorům, že 
naší sedmičce reportérů dokázali 
zpříjemnit tolik dní a neztráceli s 
námi hlavu. Velké díky patří také 
všem organizátorům a nádherné 
ředitelce Juditě Soukupové, že 
i když ne všechno vychází pod-
le plánů, tak si dokážou udržet 
to nadšení zorganizovat i další 
rok Juniorfestu. Pro mě to byla 
skvělá zkušenost a doufám, že si 
práci festivalového reportéra ješ-
tě někdy vyzkouším. Tak příští rok 
na viděnou (?)!

Denisa Julie Neumannová
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Přírůstek festivalových 
reportérů?

Jste spokojený s návštěv-
ností filmových představení 
na letošním Juniorfestu?

Zatím ano, ale ještě nekon-
číme. Ve čtvrtek a pátek nás 
čekají další představení v Dob-
řanech a Plzni, takže na celkové 
vyhodnocení návštěvnosti je 
ještě brzy.

Jaký film z programové 
nabídky vás osobně nejvíce 
oslovil?

Nejvíce mě oslovil film „Poje-
deme k moři“, který je i ve fil-
mové soutěži. Vřele ho všem 
doporučuji a myslím si, že má 
ambice vyhrávat festivaly. Také 
se mi velice líbila slovenská 
pohádka „Láska na vlásku“.

Na co jste se na Juniorfestu 
těšil nejvíce?

Nejvíce jsem se těšil, až budu 
všechny úkolovat. Pokud mě 
nebude nikdo poslouchat a fes-
tivaloví reportéři nevydají novi-
ny, tak budu vzteklý jako pes. 

Pokud byste nebyl progra-
mový ředitel Juniorfestu, co 
jiného byste v rámci festivalu 
chtěl dělat? 

To je strašně jednoduché. 
Určitě bych chtěl být festiva-
lovým reportérem. Moc mě to 
baví a naplňuje. Pokud příští rok 
na Juniorfestu budu, tak jedině 
jako festivalový reportér.

Naty Nová

Co máte na Juniorfestu nejraději a proč?
Tak určitě atmosféru a takové to krásné spojení historické 

památky a dětského filmu.

Včerejší Pevnost Týn měla úspěch. Plánujete tuto akci 
zopakovat? Budou tam třeba nějaké nové disciplíny?

Ano, plánujeme, ale protože už to bylo vlastně popáté, 
tak bychom chtěli, aby ta soutěž vypadala malinko jinak, ale 
přesně to povíme až před dalším Juniorfestem. Určitě tam 
budou nové disciplíny, bude se to odehrávat i v jiném pro-
středí, samozřejmě se nám změní i kapitáni, takže se nechá-
me překvapit. 

Úkoly v letošní Pevnosti Týn byly opravdu náročné, 
zkoušel jste i vy nějaký z nich splnit? Jak se vám dařilo?

Samozřejmě, že všechny úkoly jsem zkoušel i já sám. 
Například hlavolam, to je můj osobní, který jsem si dovezl 
z Thajska. Soutěže typu házení míčkem a podobně, jsme si 
také museli vyzkoušet, zda jsou tyto úkoly splnitelné. Výhrou 

je zájezd do Legolandu, což je cena opravdu velká a tak to nemůže být zadarmo! Ale myslím, že si 
s tím týmy pohrály celkem dost dobře, což je vidět i podle výsledku, takže výhra byla opravdu si myslím 
zasloužená!

Bára Nyklesová

Hlavolam až z Thajska
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Dnes byla slavnostně zakon-
čena třídenní akce s detek-
tivní tématikou a my známe 
nejen padoucha, který odcizil 
starožitné pero, kterým byl 
podepsán Vestfálský mír, ale i 
tým který tohoto zloděje pola-
pil! Příslušníci policie České 
republiky, kteří děti celou akcí 
provázeli a naučili je, co musí 
správný policista umět, spo-
lečně s hradním kastelánem 
a se Zdenkou Lukešovou, která 
celou akci zorganizovala, pře-
dali 3. týmu odměny. Za nej-
lepší postup v pátrání a pola-
pení „muže v zeleném“ dostaly 
děti cukrátka. Měli byste vidět 
radost těch mladých Sherloků, 
když zjistili, že na ně na nádvoří 
hradu čeká ještě ukázka psovo-
dů s pejsky Brixem (řeknu vám, 
že když bych někde chtěla lou-
pit, dám si na něj a jeho zuby 
pozor) a malým, přesto velmi 
šikovným štěňátkem Arnnym. 
Samozřejmostí byla na kon-
ci společná fotografie všech 
zúčastněných a pak už se jen 
rozloučit a hurá domů!

Bára Nyklesová

Pachatel odhalen!!!
Programový ředitel našeho 
úžasného Juniorfestu MiChal 
ŠaŠek měl radost, že s ním 
udělám rozhovor. Má na starost 
velkou část festivalu a je to vel-
ký sympaťák.

Romanka, 10 let: 
„Noo, máte tam psy, můžete jezdit na koni a někoho honit dokud 
ho nechytíte.“

Sára, 11 let: 
„Nejlepší je na tom hledat stopy a zjišťovat kdo je ten pachatel.“

Ondra, 10 let: 
„Hodně se při tom zabavíte a hledání stop mě taky hodně baví!“

Emanuel, 11 let: 
„Na práci policajta je nejlepší, když se sejmou otisky prstů z různých 
věcí a otisky stop.“

Ema, 10 let: 
„Mě se nejvíc líbí snímat otisky prstů.“

Lukáš, 11 let: 
„Pátrání po tom zločinci, hlavně když se shromažďují důkazy.“

Kája, 11 let: 
„Honit se za pachatelama a snímat jejich otisky prstů z oken.“

Bára Nyklesová

Policejní anketa: 
Co je nejlepší na práci policajta a proč?

Zazvonil zvonec a Juniorfestu je konec

Dnešní dopoledne se děti, 
dospělí, ale i důležití členi Juni-
orfestu sjeli do Dobřan, kde 
proběhlo slavnostní zakonče-
ní. Po celou dobu nás provázel 
charismatický herec Matyáš 
Valenta (), kterého můžete 
znát z dobrodružného filmu 
„Marahal – tajemství talismanu“ 
či seriálu „Ulice“. Celé vyhlá-
šení odstartovala naše dvou-
minutovka, která sklidila velký 
potlesk. Matyáš Valenta poté 
uvedl na scénu nejúspěšnější 
filmy, přičemž došlo k předání 
ceny Zlatá rafička a zvláštních 
ocenění. Největší radost musel 

mít mladý režisér Jiří Mádl, 
jehož film „Pojedeme k moři“ 
získal celkem tři ocenění. Mezi 
další výherní filmy patří např. 
„Stalo se o Vánocích“, „Sputnik“ 
nebo „Láska na vlásku“. Ředitel-
ka festivalu Judita Soukupová 
pronesla pár závěrečných slov 
a pozvala nás na osmý ročník 
Juniorfestu, který se bude konat 
od 6. listopadu do 11. listopadu 
2015. Vše ukončilo vystoupení 
malých dětí a my doufáme, že 
nás poctíte svou návštěvou i 
příští rok. 

Denisa Julie Neumannová, 
Kateřina Hřídelová

Náš skvělý kastelán hradu a zámku Horšovský Týn, JaN RoseNdoRfský, mi odpověděl na pár otázek 
týkajících se především úterní soutěže Pevnost Týn.

Ohlédnutí za 7. ročníkem MFF Juniorfest

Festivalová procházka za pohádkovými postavami

Prvorepublikový ples

Muzikál Červená Karkulka v podání ZUŠ J. S. Bacha Dobřany


