JUNIORFEST po osmé!
Letošní ročník mezinárodní akce se odehraje v pěti západočeských městech
ZDEŇKA LUKEŠOVÁ

Západní Čechy – S druhým listopadovým víkendem přichází
již po osmé Mezinárodní festival
JUNIORFEST. Kromě vynikajících filmů z celé Evropy přináší
také bohatý doprovodný program.
V Horšovském Týně se těšte
na strašidla v zámeckém parku.
Také můžete navštívit erbovní
sál a účastnit se setkání s režisérkou Marií Poledňákovou či se
na cokoliv zeptat bývalé dětské
herecké hvězdy a nyní režiséra
Filipa Renče. Oba dva také získají hlavní festivalové ocenění
Zlatou rafičku. Středa je tradičně
rezervována pro adrenalinovou
soutěž Pevnost Týn, ve které se
utkají děti ze základních škol Plzeňského kraje.
V Plzni JUNIORFEST odstartuje v pátek, kdy se uskuteční
slavnostní zahájení v Divadle
Alfa. Určitě navštivte DEPO2015,
kde budete moci v neděli 8. listopadu strávit Den s Českou televizí, a to od 10 do 16 hodin. Pro
děti z plzeňských základních
škol jsme na pondělí připravili
ekologickou soutěž a od pondělka od 20 hodin startuje promítání festivalových filmů v Hudební
kavárně Dominik.
Také v Dobřanech se žáci základní školy formou soutěže dozvědí mnoho o ekologii, budou se
moci nechat vyfotografovat s postavami z večerníčků v rámci
Dne s Českou televizí a spolu s
rodiči si užít Pohádkové luštění.
Od letoška nová partnerská
města Domažlice a Přeštice
nabídnou svým obyvatelům i ná-

Dobrá zpráva
Kdysi jablka, dnes kino!

Horšovský Týn – Promítáme
téměř všude. Letošní ročník nabízí exluzivní klubový prostor.
Jedná se o novou promítací místnost, která vznikla ve starém gotickém sklepě. „Menší vyhříva2
ný prostor o rozloze 56 m s kapacitou 30 míst nabízí divákům obvyklý komfort. Příjemným bonusem jistě bude romantická atmosféra, která zesílí filmový zážitek. Věříme, že spojení tohoto
zajímavého a netradičního prostoru a některých filmů vydrží i
do dalších let a získá si oblibu u
diváků,“ říká Radim Žáček, zástupce kastelána hradu a zámku
v Horšovském Týně.

ČTĚTE UVNITŘ

Nebude chybět
oblíbený Večerníček

Západní Čechy – Hned ve třech
festivalových městech se objeví
oblíbené postavičky z večerníčků i dalších dětských pořadů. ...2

Promítat se bude
i ve vlaku na nádraží

Přeštice, Dobřany – Speciální
Kinematovlak bude stát na přeštickém a dobřanském nádraží.
Návštěvníci v něm mimo jiné
uvidí Krkonošké pohádky.
...3
MILÝM HOSTEM JUNIORFESTU bude režisérka oblíbených filmů nejen pro
děti Marie Poledňáková. Rozhovor s ní čtěte na straně 5.

Soutěže pro děti

vštěvníkům z okolí zajímavé
doprovodné pořady. Klubové setkání s Marií Poledňákovou, Den
s Českou televizí a setkání s

Horšovský Týn – Mezi nejoblíbenější součásti doprovodného
programu patří soutěže a hry pro
děti. Vyzkouší si například práci
detektiva.
...4

tvůrci Krkonošských pohádek.
Více najdete na dalších
stránkách přílohy a na webu
www.juniorfest.cz.

