
Novinka JUNIORFESTU: Filmy
letos diváci uvidí i ve vlaku
Dobřany, Přeštice – Už po čtvrté
poskytne dobřanské kino Káčko
své prostory festivalu JUNIOR-
FEST. Kromě projekcí tady mů-
žete navštívit i doprovodné po-
řady. „Prvním bodem pátečního
programu bude interaktivní
ekologická hra pro žáky základ-
ních škol s názvem Sem to přece
nepatří. V neděli se můžete těšit
na kouzelnickou konferenci a vy-
slechnout příspěvky Rumbu-
raka, pana Tau či Saxany, kteří
se objeví na slavnostním zaháje-
ní,“ informuje Lenka Šašková.

Pohádková stopovačka
První listopadové sobotní dopo-
ledne se festivalové Dobřany
promění v pohádkové město.
Dobřanští skauti připravili pro
děti i jejich rodiče procházku
městem spojenou s pohádkovým
luštěním. „Na startu dostanou
děti čtyři zašifrované zprávy a
pomocný „klíč“ k jejich přečtení.
Po rozluštění zprávy se budou
moci vydat udaným směrem a pl-
nit úkoly na dalších pohádko-
vých stanovištích,“ vysvětluje
organizátorka Věra Šístková.

„Z ověřených zdrojů víme, že
budete mít možnost potkat v Dob-
řanech Makovou panenku s part-
nerem, králíky z klobouku nebo
třeba nejznámější pohádkovou
včelku. Startuje se 1. listopadu
od 9.30 na dobřanském ná-
městí a po zvládnutí celé trasy
čeká na účastníky v cíli sladká
odměna,“ dodává Šístková.

Kinematovlak
Letos poprvé mají malí i velcí di-
váci možnost navštívit unikátní
Kinematovlak. Ve dnech 6. až
10.listopadu bude stát tento

speciální vlak na nádraží v
Dobřanech a od 10. do 14. lis-
topadu zastaví na přeštickém
nádraží.

„Jedná se o speciálně uprave-
ný vagon, který slouží k projekci
filmů pro téměř padesátku divá-
ků. Promítací zařízení Kinema-
tovlaku spustíme vždy několi-
krátkrát denně. Všechny filmy
můžete zhlédnout za 20 korun a
jejich přehled najdete v progra-
mové nabídce,“ sděluje Jarosla-
va Umnerová.

Přeštická premiéra
Přeštice budou festivalovým
městem letos poprvé. Podařilo se
to po několikaleté snaze ředitel-
ky KKC Martiny Míškové. Na
festivalu pracuje od prvopočátku
jako koordinátorka doprovod-
ných akcí a zároveň organizá-
torka sekce pro školy. „Jsem vel-
mi ráda, že po dvou ročnících JU-
NIORFESTU na cestách vyslyše-
lo současné vedení města moje
„toužebné přání“ a v letošním ro-

ce se Přeštice stávají rovnocen-
ným festivalovým městem,“ sdě-
luje Míšková

Rozšíření JUNIORFESTU po-
těšilo i starostu města Karla Na-
xeru. „Jsem přesvědčený, že po
zkušenostech s JUNIORFES-
TEM na cestách z minulých let se

bez problémů vyrovnáme star-
ším sourozencům, tedy pořada-
telským městům z Dobřan, Plzně
a Horšovského Týna,“ konstatu-
je Naxera.

Anče, Kubo, hajnej
Krkonošské pohádky o bídném
Trautenbergovi a hodném Kra-
konošovi se staly legendou mezi
večerníčky, nyní potěší diváky v
Přešticích. „Mnoho dílů z této sé-
rie promítne kino ve vagonu a na-
víc v sobotu 14. listopadu při-
jedou i tvůrci seriálu. V 17 ho-
din v kulturním a komunit-
ním centru v Přešticích budou
vyprávět o natáčení těchto po-
hádek. Účast potvrdila herečka
Hana Maciuchová a režísérka
Věra Jordánová,“ informuje ko-
ordinátorka doprovodných akcí
Martina Míšková „V únoru 2013
se tento dvacetidílný seriál stal
na základě divácké ankety nej-
lepším večerníčkem,“ připomí-
ná Míšková

POHÁDKOVÁ STOPOVAČKA pobaví nejen děti.

KULTOVNÍ VEČERNÍČEK potěší diváky v Přešticích.


