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X. ročník Mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež JUNIORFEST 2017

MFF Juniorfest v letošním roce slaví
své desáté jubileum. V rámci tohoto
výročí přichystali organizátoři festivalu jedinečnou nabídku filmových
projekcí vč. několika významných
světových premiér. Návštěvníky čeká
i unikátní doprovodný program. Festival se uskuteční od 4. do 11. listopadu
hned v pěti městech Plzeňského kraje:
Plzni, Domažlicích, Horšovském Týně,
Dobřanech a Přešticích.

Domažlice
Slavnostní zahájení festivalu se
uskuteční v sobotu 4. listopadu v
domažlickém Městském kulturním
centru a následovat bude do Kina
Čakan. Letošní ročník zde odstartuje premiéra dlouho očekávaného
finskopolského animovaného filmu
Vánoce s Mumínky. „Pro festival
je to velký úspěch, tento dětský
snímek dosud nebyl nikde prezentován, tudíž se bude jednat o jeho
světovou premiéru. Film navíc přijedou uvést samotní tvůrci,“ sděluje
Barbora Černá, nová programová
ředitelka festivalu. Slavnostním
zahájením bude provázet Vladimír
Polívka, český divadelní, televizní a
filmový herec, syn Chantal Poullain
a Boleslava Polívky.
Návštěvníky ovšem čeká ještě
jedna světová premiéra. Ta se
odehraje v úplném závěru festivalu
a představí český snímek Přání k
mání režiséra Víta Karase. Vánoční
příběh o lásce, rodině a cestě ke
štěstí se v české distribuci objeví až
počátkem prosince.

Plzeň
V Plzni festival zamíří do areálu
DEPO2015, kde nabídne projekce pro střední školy a diváky již
od 6 let. V neděli 5. listopadu zve
Juniorfest na oslavu desátého výročí
festivalu. Od 13:00 hod. jsou připra-

Čtěte uvnitř
Kdo letos obdrží
Zlatou rafičku
Zlatá rafička je nejvyšší festivalové ocenění udělované spolkem
Juniorfest za celoživotní přínos
dětskému filmu. Jména oceněných jsou uvedena na další
straně.
Oslava 10. narozenin festivalu
V rámci letošního jubilea zvou
organizátoři na narozeninovou
oslavu festivalu do plzeňského DEPO2015. Program oslavy
nabídne hravé odpoledne pro
rodiny s dětmi, slavnostní ohňostroj a mnohá překvapení.

NÁVŠTĚVNÍCI FESTIVALU se mohou těšit na světovou premiéru snímku
Přání k mání. Film půjde do distribuce až během prosince. Foto: Pavla Černá

veny pracovní dílny, které například
nabídnou možnost vyzkoušet si
greenscreen stěnu. Sváteční podvečer bude zakončen překvapením a
slavnostním ohňostrojem.
Dopolední a podvečerní projekce
jsou také přichystané v plzeňském
multikině CineStar. Zde program
festivalu láká například na projekci
snímku Lila – dívka z knihy. „Animovaný španělský snímek je určen
dětem od 7 do 12 let a dosud nebyl
v České republice prezentován.
Mám radost, že se nám podařilo
zprostředkovat jeho premiéru právě
během festivalu,“ informuje Barbora
Černá.
Dobřany
Zajímavé projekce však přinesou i
další festivalová města. Například
v Dobřanech se mohou návštěvníci ve středu 8. listopadu těšit na
dopolední projekci snímku Detektiv
od vedle. „Jedná se o velmi prestižní projekci, film zahajoval letošní
nizozemský festival Cinekid, nejvýznamnější mezinárodní filmový

a televizní festival pro děti,“ uvádí
Michal Šašek, výkonný ředitel
festivalu. „Ve středu je také na
programu festivalové odpoledne
před dobřanským kinem Káčko.
Přichystány jsou soutěže pro děti,
pracovní dílny, autogramiády a další
zajímavosti. Dorazí například
i delegace k filmu Agenti jak se
patří, který bude následně promítán
v podvečerních hodinách,“
doplňuje Šašek.
Přeštice
V rámci přeštického programu je
na sobotu 11. listopadu přichystáno setkání se Zdeňkem Troškou.
„Zdeněk Troška se v roce 2009 stal
vůbec prvním nositelem nejvyššího
festivalového ocenění Zlatá rafička.
Po letech přijíždí opět na Juniorfest,
aby zavzpomínal na natáčení oblíbených filmových pohádek. Spolu s
ním přijedou zavzpomínat i herci,
které obsadil do svých filmů a kteří
mu zůstanou do poslední chvíle
zahaleni tajemstvím,“ prozrazuje Judita Soukupová, ředitelka festivalu.

Praktické workshopy pro děti
Tvorba filmových triků s použitím
greenscreen stěny, oblíbené
dabingové dílny s Olgou Walló,
workshop tvorby krátkých animovaných filmů a další praktické
dílny i pro ty nejmenší.

Horšovský Týn
Při vytváření vizuálu jubilejního
ročníku vycházeli organizátoři z kultovní knihy nejen dětského světa,
ale i světa dospělých - inspirací se
stala postava Malého Prince autora
Antoine de Saint-Exupéryho. Na samotnou projekci zfilmované knihy
se mohou návštěvníci těšit ve čtvrtek 9. listopadu. Slovy autora této
dětské postavičky: „Všichni dospělí
začínali jako děti!“, tak neváhejte
vzít své ratolesti a navštívit některé
z uváděných filmových projekcí či
využít další nabídku festivalového
programu.

Kompletní program včetně doprovodných událostí je uveřejněn na
webových stránkách festivalu
www.juniorfest.cz. Přijďte oslavit
desáté jubileum MFF Juniorfest!
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Zlatá rafička pro Jitku Molavcovou
a Jiřího Lábuse
Již sedmnáct osobností českého i
světového filmu obdrželo nejvyšší
festivalové ocenění Zlatá rafička.
„V letošním roce převezmou cenu
další dvě legendy české filmové a
televizní tvorby – herečka, zpěvačka
a moderátorka Jitka Molavcová a
herec Jiří Lábus,“ informuje Martina
Míšková, předsedkyně spolku Juniorfest. Zlatou rafičku každoročně
uděluje spolek významným českým
a zahraničním filmovým osobnostem a tvůrcům za celoživotní přínos
ve filmové tvorbě pro děti a mládež.
„V minulých letech ocenění převzali
například Kabir Bedi, postava Sandokana, Pierre Brice àla Vinnetou,
Stanislav Zindulka, Jiří Chalupa a
mnozí další,“ doplňuje Míšková.
Jitka Molavcová je hlavní ženskou
osobností divadla SEMAFOR, kde
spolu s Jiřím Suchým dodnes vystupuje. Za svou dlouholetou kariéru
posbírala mnoho cen a zahrála si
například i na prknech Národního
divadla ve hře Miloše Formana
Dobře placená procházka. Má však
za sebou i velice úspěšnou práci
pro děti v pořadech Malý televizní
kabaret či ve Studiu Kamarád. Objevila se v řadě televizních pohádek
jako Královna koloběžka, O chytrém
Honzovi nebo v Doktorské pohád-

ce; vtiskla
také svůj hlas
jednomu z večerníčků Káťa
a Škubánek.
Dalším
oceněným se
v letošním
roce stal Jiří Lábus, který je známý
z mnoha divadelních, filmových,
rozhlasových a televizních rolí. Do
srdce dětských diváků se zapsal jako
čaroděj Rumburak ze seriálu Arabela
nebo propůjčením hlasu plyšové
postavě Jů ze Studia Kamarád. Velmi
známými jsou jeho společné televizní pořady s Oldřichem Kaiserem
– Možná přijde i kouzelník, Dva z
jednoho města, Letem světem nebo
Ruská ruleta.
Slavnostní předání Zlaté rafičky
Jiřímu Lábusovi se uskuteční v
neděli 5. listopadu od 14:30 hodin
v Erbovním sále Státního hradu a
zámku Horšovský Týn. Jitka Molavcová zde převezme cenu následující
den, v pondělí 6. listopadu od 17:00
hodin. Udílení cen se odehraje za
doprovodu dalších známých českých
filmových tvůrců a osobností, které
zůstanou pro návštěvníky i oceněné
do poslední chvíle velkým překvapením.

Rozhovor s Jitkou Molavcovou
Hrála jste v mnoha televizních pohádkách, na kterou
roli vzpomínáte nejraději?

klad zeptala jedné holčičky, zda má
doma nějaké zvíře a ona odpověděla: ,,Ano….tátu!“

Moc ráda vzpomínám na televizní
pohádku O bílé paní. Bílé paní jsem
rozuměla. Slavěna ze Slavětína se
sice moc nevyspí, protože o půlnoci
musí strašit, ale má dobré srdce,
smysl pro humor a ještě ke všemu
je zamilovaná. Co víc si strašidlo
může přát? Nikdy nezapomenu
na bouřku na hradě Helfenburg.
Můj první natáčecí den, vlastně
noc. Byla to strašidelná atmosféra,
provázená hromy, blesky a přívalovým deštěm. Opravdu jsem se
bála. Ještě že jsem měla kolem sebe
tak báječné lidi. Jinak bych umřela
strachy a musel by to hrát někdo
jiný. Pohádky mám moc ráda a nepřeji si, aby mně někdo vymlouval
sedmimílové boty, létající koberec či
proměnu zvířete v prince. Věřím, že
pohádky jsou a že se stále dějí. A v
té víře nejsem sama. Jsou se mnou
všechny děti.

Jaký je Váš oblíbený dětský
film?

Jitka Molavcová

Máte nějakou zajímavou
vzpomínku, která se váže
na moderování dětských
pořadů?
Na dětské diváky jsem nikdy nezapomínala. Jsem jim věrná už 47 let.
Odehrála jsem stovky představení
po celé republice, natočila televizní
i rozhlasové pohádky, večerníč-

ky, nazpívala písničky, píšu pro
ně pohádky. Nabídka moderovat
Kouzelnou školku mě opravdu moc
potěšila. Také ráda vzpomínám
na Malé televizní kabarety. Práce
pro děti mě vrací zpátky do mého
dětství. A navíc se od nich i učím.
Té bezprostřednosti, volnosti,
upřímnosti. Děti mě někdy doslova
odbourají. Nedávno jsem se napří-

Miluju filmovou pohádku Pyšná
princezna. Byla natočena podle
jedné z nejkrásnějších pohádek
Boženy Němcové Potrestaná pýcha.
Zaujala mě svou lidskostí, citlivostí
a nadějí. Jasně rozlišila dobro a zlo.
Tuto pohádku jsem jako dítě viděla
snad dvacetkrát. Princ Miroslav – to
byla moje první láska. Byl něžný,
moudrý, vtipný, galantní... ach jo.
Zde je na celém příběhu nejpozoruhodnější, že ten, kdo chce vládnout
lidu, musí mu rozumět
a milovat jej…

Co byste Juniorfestu
popřála k 10. výročí?
Gratuluji k první desítce života!
Mnoho krásných setkání do dalších
let, mnoho dobrých kamarádů!
Těším se na 20. výročí Juniorfestu!
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Stáhněte si Czech Film Trips
a zrežírujte si dovolenou
podle svého.
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Země jako z filmu.
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vého „runnera“, či výstavu o práci
storyboardisty. Autorem výstavy je
Kurt van der Basch, který je známý
tvorbou storyboardů do filmových
sérií Star Wars. Kurt je v letošním
roce jedním z hlavních zahraničních
hostů festivalu, návštěvníci se s ním
mohou setkat během narozeninové
oslavy v DEPO2015.
Zábavné odpoledne zakončí podvečerní diskotéka pro děti doplněná
o narozeninové překvapení a dále
slavnostní ohňostroj na nádvoří
DEPO2015. Od 20:00 hodin se v prostorách bývalé klempírny uskuteční
projekce snímku Únik do Říma.
Film je určen mládeži od 13 let
a vypráví příběh jedenáctileté Silvie,
jejíž život je ovlivněn matčinou
chronickou depresí a náladovostí.
Italský snímek je inspirován pravdivým příběhem a vypráví o dívce,
která se rozhodne na vlastní pěst
navštívit Řím, a splnit si tak svůj
velký sen. Návštěvníci se mohou
těšit i na delegaci a autogramiádu
tvůrců k filmu.

JUNIORFEST

FILMY A

V rámci letošního jubilea zvou organizátoři na narozeninovou oslavu
festivalu. Ta se uskuteční v neděli
5. listopadu od 13:00 hodin v areálu
plzeňského DEPO2015, vstup na akci
je zdarma. Program oslavy nabídne
hravé odpoledne pro rodiny s dětmi,
zakončené překvapením a slavnostním ohňostrojem.
Pro malé i velké návštěvníky
bude připraveno několik stanovišť,
na nichž si budou moci zábavnou
formou vyzkoušet různé aktivity
spojené s filmovou produkcí. Připravena bude například kostymérna,
kde si děti samy navrhnou tričko dle
vlastních motivů, nebo workshop s
greenscreen stěnou, během něhož si
mohou vyzkoušet tvorbu filmových triků v praxi. Na workshop je
z důvodu omezené kapacity nutná
registrace přes www.juniorfest.cz.
Program dále nabídne pohádkový
koutek, ve kterém poběží pásmo dětských pořadů a pohádek, fotokoutek,
maskérnu, výrobu dekorací, závody,
jejichž cílem je přiblížit práci filmo-
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České dokumentární
filmy na festivalu
Nová dokumentární sekce je určená
především žákům a studentům
základních a středních škol a jejich
pedagogům. Představí šest českých
dokumentárních děl, doplněných
o diskuze po projekcích. Nikoliv
však s tvůrci filmu, ale s odborníky
na zobrazovaná témata.
„Věřím, že tento pilotní projekt
promítání a diskutování o dokumentárních filmech, které se více
či méně dotýkají závažných témat,
umožní žákům, studentům a pedagogům na chvíli utéct ze svázaných
školních osnov a naplno prozkoumávat to, co je venku,“ uvádí Jitka
Lanšperková, dramaturgyně sekce
dokumentárních filmů pro základní
a střední školy.
„Informační smršť dosahuje
neuvěřitelné rychlosti a na kritické
myšlení zbývá stále méně času, a
přitom je tak důležité. Analytickou
roli tak od běžných médií stále častěji přebírá dokumentární film, který poskytuje dostatek prostoru pro
více hlasů, pro více dojmů, pro více
detailů, pro více prozkoumávání
daného problému, pro širší kontext,
ať už přímo na plátně či obrazovce nebo u diváka v hlavě. Ale ani

Vyhlídka U Lvíčka
Hruboskalsko

DĚTI ONLINE.

Zdroj: ČTK

ČESKÝ SEN.

Zdroj: ČTK

dokument nemůže fungovat sám o
sobě, bez kontextu, bez pozornosti,“
doplňuje Lanšperková.
U přírodovědné exkurze po české
krajině Planeta Česko na studenty
bude čekat diskuze s odborníkem
na přírodu v Plzeňském kraji, po
filmu Český sen si budou moci povídat o síle marketingu a reklamy.
Až se návštěvníci navrátí z říše
fantazie zobrazené v Normálním
autistickém filmu, řeč přijde na
témata jinakosti a lidské odlišnosti,
jež nemusejí být vždy vnímána
jako hendikep. O tom, jak se bránit
internetovým agresorům, bezpečně
užívat sociální sítě a vyhnout se velmi rozšířené kyberšikaně, proběhne
diskuze po projekci dokumentu
Děti online. Slovo také dostanou
youtubeři a sociologové věnující
se tzv. generaci Y, jejichž odraz
zaznamenává film Nejsledovanější.
A naposled se návštěvníci setkají
se dvěma vietnamskými rodinami
ve filmech Malá, Mat goc a Bo Hai.
Ty podnítí diskuzi o rozšířené vietnamské komunitě a o vztahu dětí
k rodičům.
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Festival nabízí dabingové dílny
s Olgou Walló či workshopy
s greenscreen stěnou
Juniorfest každoročně
nabízí jedinečné pracovní
dílny a workshopy. V letošním roce přináší hned
několik novinek – například workshop tvorby
krátkých animovaných filmů, tvůrčí dílny o product
placementu, neboli reklamě ve filmu, workshop
tvorby triků s greenscreen
stěnou či dabingové dílny.
Po úspěšném prvním nasazení v rámci IX. ročníku poskytne
program festivalu i v letošním
roce možnost vyzkoušet si práci
filmového dabéra přímo v praxi.
Děti se mohou zúčastnit hned
dvou dabingových dílen se slavnou Olgou Walló, a to v Domažlicích a Přešticích. Legenda českého

dabingu, která spolupracovala na
mnoha celovečerních filmech, se
zájemci předabuje scény z filmu
Asterix a Obelix.
Další novinkou v letošním
doprovodném programu jsou
workshopy filmových triků s
greenscreen stěnou. Workshop
je založen na propojení herecké
akce či loutkové animace
s různými technikami klíčování
na zeleném pozadí. Účastníci
tak mohou zažít západ slunce
na vrcholu hor, letět do vesmíru
nebo potápět se mezi žraloky –
vše za užití technologie,která je
v současné kinematografii její
neodmyslitelnou součástí.
Konkrétní rozpis všech
workshopů je uveden na webových stránkách festivalu.
Na veškeré dílny je z důvodu
omezené kapacity nutná registrace předem přes www.juniorfest.cz.

Artové kino
v Domažlicích
Hlavní festivalové
město nabídne tři artové projekce v rámci nesoutěžní sekce nazvané
V hlavní roli dítě 14+.
Jedná se o snímky, které
jsou přístupné mládeži
od 14 let, nejsou tedy
určené přímo dětskému
divákovi, ovšem jejich
sdělení se dětského světa silně dotýká.
Projekce se odehrají od 6. do 8.
listopadu v Cocktail baru Dubina
vždy od 20:00 hodin. Hned první
večer mohou návštěvníci zavítat
na projekci snímku Léto 1993,
který je aktuálně nominovaný na

Léto 1993. Snímek nominovaný na
cenu Oscara za Španělsko.

cenu Oscara za Španělsko. Další
dny nabídnou projekce filmů Nejlepší ze světů a Král duchů. Uvedené filmy se řadí mezi objevy
současné světové tvorby. Věnují
se sociální problematice dětského
světa v současné společnosti, například vztahu drogově závislých
rodičů a lásce k dítěti.

Partnerem Mezinárodního filmového festivalu pro dìti
a mládež - Juniorfest je hotel Zlatá vèela v Domažlicích.

Z Á P A D O Č E S K Á
T E L E V I Z E

9,4

JSME
TELEVIZE
VAŠEHO
KRAJE
www.zaktv.cz

Hotel Zlatá vèela nabízí:
• ubytování v dvoulùžkových pokojích a rodinných apartmánech
• wellness (parní a aromatická sauna, víøivka,
masáže)
• vinný sklípek s poseznením a možností
poøádání firemních akcí
• historické mìsto a krásná pøíroda èeskobavorského lesa

www.zlatavcela.eu

Hotel Zlatá vèela ***
Námìstí Míru 131
344 01 Domažlice

tel.: +420 379 423 568
Hotline: +420 725 323 272
www.zlatavcela.eu
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Krátký rozhovor o festivalu
s programovou ředitelkou Barborou Černou

Je to jedinečná příležitost, jak se
s těmito tvůrci setkat.

Co pro Vás znamená dětský
film?

Film jako takový otevírá spoustu možných otázek a slouží k
mnohým účelům. Někdy jej
používáme pro zábavu, jindy k
prohloubení prožívání dramat
jiných. Dětský film napomáhá rozvíjet fantazii, kterou jako dospělí
zapomínáme vnímat. Filmy na
festivalu slouží dětem k pobavení
a rodičům leckdy k poučení. Příkladem může být snímek Vzhůru
do vesmíru!, který uvádíme v
letošním programu. Malá dívka
prožívá krásné dobrodružství ve
sběrném dvoře. Rodiče ji však původně vezli na tábor s poníky, ale
ve svém pracovním vytížení si ani
nevšimli, kde vlastně dívku nechávají. Také animovaný snímek
Lila – dívka z knihy otevírá nové
téma a poukazuje na velmi důležitý svět imaginace. Lila, jakožto
postavička z knihy, chce zabránit
tomu, aby na ni lidé zapomněli a
ona skončila v zemi zapomnění.
Dětský film tedy nabízí spoustu
možností, jak prožívat a rozvíjet
fantazii, což není důležité jen pro
malé diváky, ale také pro jejich
rodiče a prarodiče. Bylo by skvělé,
kdyby festival také fungoval jako
způsob trávení volného času rodičů s dětmi.

Jaké novinky můžeme očekávat během jubilejního desátého ročníku?

JUNIORFEST již dlouhých deset

V programu máte uvedenou
odbornou konferenci o co se
jedná?

BARBORA ČERNÁ, programová ředitelka MFF Juniorfest

let má svou pevnou základnu
v Plzeňském kraji. Festival jako
takový roste – v letošním ročníku
máme v programu více než 100
filmů, které jsou určené jak pro
malé, tak velké publikum. Naší
letošní ambicí je, aby se diváci
vydali do kina i v odpoledních
hodinách či podvečer, kdy nově
nabízíme snímky vhodné jak pro
rodiče s dětmi, tak teenagery. V
soutěžní a nesoutěžní sekci věnované skupině 11-15 let nabízíme
i snímky s odvážnějšími tématy.
Uvádíme film ANTI, který se zaměřuje na fenomén graﬃti nebo
australský snímek EMO muzikál

zobrazující vtipným způsobem
život kluka vyznávající styl emo.
Máme i zcela novou sekci „V hlavní roli dítě 14+“ věnovanou spíše
dospělému publiku a prezentující
snímky pro náročnější diváky.
Příkladem může být snímek Léto
1993, jenž je vítězem jedné ze sekcí Berlinale. Je nám velkou ctí, že
některé snímky budou uvedeny
samotnými tvůrci, kteří přijedou
na festival. Světovou premiéru
filmu Vánoce s Mumínky přijede
uvést paní režisérka Ira Carpelan. Očekáváme příjezd tvůrců z
Polska, Itálie, ale také jsou ve hře
delegace s Íránu či Austrálie.

Mezinárodní odborná konference na téma
koprodukční spolupráce včera a dnes

MFF Juniorfest zve na mezinárodní odbornou konferenci, která se
uskuteční v rámci doprovodného
programu festivalu v neděli 5.
listopadu od 10:00 hod. v areálu
DEPO2015.
Konference se bude ve třech
panelech věnovat minulosti a
budoucnosti česko-německé
koprodukční spolupráce, dále
fenoménu české pohádky – jejím
specifikům a jedinečnosti v rámci
celosvětové produkce a na závěr

budou představeny aktuálně
chystané filmové projekty pro
děti a mládež.
Mezi přednášejícími budou
významné osobnosti českého a
německého filmového průmyslu, například Gert K. Müntefering - producent a dramaturg
koprodukčních seriálů Arabela,
Návštěvníci či Pan Tau, dále třeba
Jan Maxa, ředitel vývoje pořadů
a programových formátů České
televize, Ondřej Beránek – produ-

cent nové české filmové pohádky
Čertí brko, programový ředitel
festivalu Schlingel Volker Petzold
a mnoho dalších.
Účast na konferenci je zdarma,
na akci je však nutné se registrovat nejdéle do 30. října 2017 na
e-mailu info@juniorfest.cz.
Bližší informace o konferenci
a jednotlivých panelech jsou
uveřejněny na internetových
stránkách festivalu
www.juniorfest.cz.

Jednou velmi důležitou novinkou festivalu je organizování
odborné konference v plzeňském
DEPO2015. Tato konference
proběhne dne 5. 11. a o možnosti
registrace se můžete informovat
na našich stránkách. Akce se zaměřuje na dvě velká témata. První
z nich je věnováno česko-německým koprodukcím. K tématu
se budou vyjadřovat odborníci
z českého, ale také německého
prostředí. Budeme moci opětovně
přivítat Gerta K. Münteferinga,
kterému čeští i němečtí diváci
vděčí za takové skvělé seriály
jako Pan Tau, Arabela nebo můj
oblíbený animovaný film Velká
sýrová loupež. Další část se zaměřuje na fenomén české pohádky.
Při této příležitosti budou moci
účastnící konference zhlédnout
první ukázky z připravované
pohádky Čertí Brko, kterou nám
na festivalu představí producent
filmu Ondřej Beránek. Tato dvou
panelová diskuze bude probíhat
na základě prezentací a diskusních panelů. Pokud máte zájem
můžete navštívit naši konferenci
a v odpoledních hodinách s dětmi
oslavit naše 10. narozeniny během narozeninové party v DEPO
2015.

Projekce v multikině
CineStar Plzeň
MFF Juniorfest v letošním roce
již popáté spolupracuje
s plzeňským
multikinem CineStar.
Do kina mohou návštěvníci zavítat
od 4. do 9. listopadu
na dopolední a večerní projekce
evropských snímků pro děti a mládež.
Ve čtvrtek 9. 11. proběhne navíc
v multikině od 18:00 hodin projekce
vítězného snímku soutěže hraných
filmů pro mládež v kategorii
od 11 do 15 let.
Vstupenky je možné zakoupit přes
webové stránky festivalu
či přímo na místě.

AGENTI JAK SE PATŘÍ

6+

ANDĚL PÁNĚ 2
Hlavním hrdinou je desetiletý Tim, který se s rodiči a malou sestrou přestěhuje
do opuštěného hotelu přímo u moře. Při
útěku před silnějšími kamarády Tim náhodou objeví dlouho nepoužívanou základnu. Zde nalezne agenta Simona, který byl
zmražen v roce 1973 a nese si tajemství
doposud nevyřešeného případu. Tim se
rozhodne Simonovi pomoci.

7+

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské
brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude
vědět to, co ví jen Bůh! V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Popleta anděl
a jeho kamarád čert tak musí šupem Jablko poznání najít a přinést zpět.

Nizozemsko | 2016 | 77 minut | překlad do sálu | režie: Pieter van Rijn

Česká republika | 2016 | 99 minut | české znění | režie: Jiří Strach

úterý 7. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 8. 11. | 17:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

sobota 4. 11. | 14:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | 60 Kč
pondělí 6. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

DROBNÝ BOJOVNÍK

7+

KDYŽ SE TÁTA STAL KEŘEM
Anton Sommer je bývalým šampiónem
ve švýcarské variantě wrestlingu. Žije na
předměstí Bernu jako starý mládenec, který není schopný najít ve svém životě štěstí.
Sommer souhlasí s cestou do Japonska
jako doprovod polovičního Japonce Hira,
který zde chce navštěvovat zápasnickou
školu. Malý chlapec a postarší muž k sobě
během výpravy nacházejí cestu.

10+

Desetiletá Toda žije v pekárně se svým
otcem. Toda miluje volný čas strávený se
svým tátou. Jednoho dne se vše změní.
Její otec je neočekávaně povolán do armády, aby bránil svou zemi. Aby nadále
žila v bezpečí, musí osamocená Toda podniknout dobrodružnou a náročnou cestu
do neznámé sousední země, kde žije její
matka.

Švýcarsko | 2016 | 98 minut | překlad do sálu | režie: Stefan Jäger

Nizozemsko | 2016 | 85 minut | překlad do sálu | režie: Nicole van Kilsdonk

pondělí 6. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč
středa 8. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

úterý 7. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 8. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

LEGENDA O TIMMOVI NEBOLI O CHLAPCI, KTERÝ PRODAL SVŮJ SMÍCH

9+

Timm Thaler pochází z chudé rodiny, ale
jeho bohatstvím je smích, který je tak
okouzlující a nakažlivý, že jej chce pro
sebe získat ďábelský baron Lefuet. A tak
tento nejbohatší muž na světě dá chlapci
pochybnou nabídku: když mu Timm svůj
smích prodá, vyhraje každou sázku, kterou
uzavře. Timm váhá, ale nakonec podlehne
pokušení a smlouvu s baronem uzavře.

MALÝ JAKO JÁ

10+

Jedenáctiletý Michael žije v sirotčinci. Ve
věcech, které mu zanechala máma, najde
dopis s nápovědou, jak najít svého otce.
S vlastním dopisem se vydává za otcem
domů. Bohužel tam však nikoho nezastihne, a tak svůj dopis zanechá pod dveřmi.
Kdo by však čekal, že v bytě bydlí liliput
o nic vyšší než Michael sám, který o existenci dítěte nemá nejmenší tušení.

Německo | 2017 | 102 minut | překlad do sálu | režie: Andreas Dresen

Německo | 2016 | 96 minut | překlad do sálu | režie: E. Goldbrunner, J. Dollhopf

neděle 5. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 60 Kč
středa 8. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
úterý 7. 11. | 8:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
středa 8. 11. | 8:15 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč

VZHŮRU DO VESMÍRU!

6+

ZÁHADA ZELENÉHO KOPCE
Zaneprázdnění rodiče osmileté Pottan nejenže přijíždějí pozdě, aby dívku vyzvedli,
ale navíc ji vysadí u domnělého vchodu do
tábora a odjedou. Pottan je tak ponechána
vlastnímu osudu kdesi v blízkosti recyklačního dvora. Zde se jí ujmou prazvláštní
obyvatelé a ona se tak stane součástí připravované vesmírné mise. Partička milých
postaviček se tak na chvíli stane její rodinou.

9+

Koko a jeho přátelé tráví prázdniny na břehu
jezera v blízkosti zeleného kopce, kde se setkávají a vymýšlejí nejrůznější hry. Celý kraj
je však znepokojen neobvyklými událostmi: pod rouškou noci pronikají zloději do
jednoho domu za druhým a ukradnou vše
cenné, co najdou. Jelikož samotná policie
nedokáže situaci řešit, ujme se případu partička kamarádů a snaží se odhalit zloděje.

Švédsko | 2016 | 81 minut | překlad do sálu | režie: Petter Lennstrand

Chorvatsko | 2017 | 81 minut | překlad do sálu | režie: Čejen Černić

neděle 5. 11. | 15:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
pondělí 6. 11. | 13:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

úterý 7. 11. | 14:00 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

9 MĚSÍCŮ

14+

ANTI
Ferro a Cate si představovali své pomaturitní prázdniny úplně jinak – velké cestovní
plány, spoustu srandy s kamarády a hlavně
večírky. Jejich život však nabere naprosto
nový směr, když zjistí, že Cate je těhotná.
Mají přesně devět měsíců, aby se připravili
na rodičovství. Zpočátku se vše zdá být docela snadné, pak se však do toho zamotají
jejich rodiče a vše se malinko komplikuje.

15+

1991, malé dánské městečko a dva nerozluční kamarádi Simon a Frede, kteří jsou
absolutně zaneprázdnění nicneděláním.
Simon velmi rád kreslí a jeho svět dostává
nový smysl po objevení kazety se záznamem graffiti. Najednou každou volnou minutu tráví svým novým koníčkem. Nakonec
se rozhodne jet do Kodaně, kde se přidává
k místní skupině mladíků s názvem CHAOS.

Itálie | 2016 | 98 minut | české titulky | režie: Roan Johnson

Dánsko | 2016 | 90 minut | české titulky | režie: Morten Boesdal Halvorsen

středa 8. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 13:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
středa 8. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

EMO MUZIKÁL

13+

RODINNÝ CHAOS
Tento muzikálový ﬁlm má naprosto všechny aspekty – lůzry a vyvolené, šílené učitele a také motiv lásky. Ústředním hrdinou
je EMO chlapec Ethan, citlivý a depresivní
mladík se sebevražednými sklony. Po příchodu do nové školy se stane součástí
EMO kapely, která se připravuje na hudební soutěž. Ethan se zakouká do optimistické křesťanské dívenky Trinity.

12+

Při příchodu na střední školu čelí mladý
Martino děsivé realitě, jelikož je nejspíše
jediným ve třídě, jehož rodiče se nerozvedli! Závidí svým spolužákům, kteří se
předhánějí v tom, který z nich byl na exotičtější dovolené a kolik dostali krásných
dárků. Proto vymyslí pekelný plán, aby své
rodiče rozeštval. Nikdo ho však nevaroval,
že celá situace má i stinnou stránku.

Austrálie | 2016 | 94 minut | české titulky | režie: Neil Triffett

Itálie | 2017 | 90 minut | české titulky | režie: Max Nardari

pondělí 6. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
úterý 7. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 17:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

sobota 4. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 60 Kč
úterý 7. 11. | 13:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

STŘED MÉHO SVĚTA

14+

TAJEMSTVÍ POKOJE 213
Phil po návratu z letního kempu přijíždí do své domoviny, kterou během jeho
nepřítomnosti zasáhla velká bouře. Nejen
popadané stromy v okolí, ale také podivné
mlčení mezi jeho sestrou a matkou vytváří
tíživou atmosféru. Všechen volný část tak
raději tráví se svou nejlepší kamarádkou
Kat. Nově příchozí spolužák Nicholas však
naruší jejich rovnováhu.

13+

Už při pohledu na výraz v obličeji vedoucího tábora při přiřazování pokoje 213 hlavním hrdinkám je patrné, že s pokojem není
něco v pořádku. Elvira, Bea a Meja vůbec
netuší, co vše je během letního tábora potká. Ztrátu jejich oblíbených věcí ještě svádí
jedna na druhou a pokouší své přátelství.
Avšak postupně jim dochází, že v pokoji se
opravdu dějí prapodivné věci.

Německo | 2016 | 115 minut | české titulky | režie: Jakob M. Erwa

Švédsko | 2017 | 80 minut | české titulky | režie: Emelie Lindblom

středa 8. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 8. 11. | 17:30 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč

úterý 7. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

TRIO – HLEDÁNÍ UTAJENÉ SVATYNĚ

12+

Po staletí se snažili lidé najít poklad svatého
Olafa, avšak bez jediného úspěchu. Tento
příběh začíná prapodivnou návštěvou lovců pokladů u dědy malé Nory, který, jak se
zdá, ukrývá nejedno tajemství. Parta tří kamarádů se vydává po stopách pokladu, aby
rozluštila pravdu o dědovi. Zmocnit pokladu se však chce bohatá Zhen, která věří, že
jí poklad pomůže vyléčit se z nemoci.

V RYTMU LÁSKY

12+

Hlavními postavami ﬁlmu jsou velká popová hvězda Mik a holka z předměstí Zoe.
Jejich světy jsou naprosto rozdílné. Mik
žije v záři reﬂektorů a je idolem tisíců dívek, které by udělaly cokoliv proto, aby se
s touto hudební star mohly setkat. Zoe je
dcerou rockera, avšak svůj talent kvůli partnerské odluce rodičů nijak nerozvíjí. Náhodou dojde k jejich osudovému setkání.

Norsko | 2017 | 77 minut | české titulky | režie: Eva Dahr

Nizozemsko | 2016 | 86 minut | české titulky | režie: Hans Somers

pondělí 6. 11. | 8:15 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč
úterý 7. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
úterý 7. 11. | 17:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
středa 8. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

BRATŘI ŠAKALOVÉ

8+

DETEKTIV OD VEDLE
Dva mladí šakalové Kelileh a Demneh jsou
malí lumpové, kteří nejraději zlobí okolní
zvířata, a své lumpárny omlouvají překroucenou historkou o dědečkovi. Tatínek
jim vyprávěl příběh o těžkých dnech, kdy
chamtivost a urputnost některých zvířat
vedla téměř k hladomoru. Samotný král
džungle lev neměl nejmenší tušení, co se
v jeho džungli odehrává.

10+

Desetiletá dívka Agathe-Christine, která si
však říká „AC“, se odjakživa cítí být detektivem a není tomu jinak ani po přestěhování.
V suterénu domu, kde bydlí, okamžitě založí soukromou detektivní kancelář a nemůže se dočkat, až začne řešit okolní záhady. Jednou si všimne, že z krámku naproti
někdo neustále odnáší malé věci, a tudíž
logicky usoudí, že se jedná o krádež.

Írán | 2017 | 80 minut | překlad do sálu | režie: Alireza Tavakoli Bina

Dánsko | 2017 | 77 minut | překlad do sálu | režie: Karla Von Bengtson

úterý 7. 11. | 10:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 17:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
středa 8. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

8+

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek
zase jednou neposlouchá a podaří se mu
proniknout do uzavřených prostor muzea,
kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho
záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě.

LILA – DÍVKA Z KNIHY

7+

Lila je dívka z knihy, která nedopatřením
vypadla ze svého světa. Její imaginární
svět je plný fantazie a hravosti. Najednou
se ale objeví v reálném světě a brzy pochopí, že jediným člověkem, který ji může
zachránit, je Ramon, kluk, jemuž v dětství
předčítali právě z Liliny knihy. Ale nebude
to snadné, Ramon už totiž není malý kluk.
Vyrostl, přestal číst a věřit ve fantazii.

Česká republika | 2017 | 85 minut | české znění | režie: M. Kotík, I. Jevlannikova

Kolumbie | 2017 | 76 minut | překlad do sálu | režie: Marcela Rincón González

pondělí 6. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
úterý 7. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč
středa 8. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 17:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

PŘÍŠERÁKOVI

7+

VÁNOCE S MUMÍNKY
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka.
Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou
budoucí partnerku vyhlédnul samotný
hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu
Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga
však nedopatřením změní i zbytek rodiny
v příšery. Rodina se vydává po stopách čarodějnice, aby jim vrátila lidskou podobu.

6+

Rodina Mumínků si před nadcházející zimou nanosí velké zásoby jídla a dřeva
a chystají se ulehnout k zimnímu spánku.
Avšak jak se zdá, letošní zima bude jiná,
jelikož jejich klidný spánek naruší sousedé
a přimějí je, aby vše nachystali pro vzácnou návštěvu Vánoc. Již od samého probuzení si celá rodina láme hlavu s tím, kdo
je ten všemi očekávaný host?

Německo, Velká Británie | 2017 | 96 minut | český dabing | režie: Holger Tappe

Finsko, Polsko | 2017 | 82 minut | překlad do sálu | režie: J. Wroński, I. Carpelan

sobota 4. 11. | 15:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
úterý 7. 11. | 13:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
sobota 11. 11. | 10:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 14:00 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

ZACHRÁNKYNĚ VÁNOC

8+

ŽIVOT V HAKYBAKY LESE
Po staletí existovalo mnoho nejrůznějších
džinů, kteří se společně podíleli na rozdávání vánočních dárků. Jejich hlavním
cílem bylo potěšit všechny děti na celém
světě. Avšak letošní Vánoce jsou ohrožené! Jeden ze sesazených džinů, chamtivý
a zákeřný Monopoliš, se chce stát jediným
vánočním džinem a zbavit se ostatních.
Naštěstí přichází na pomoc elfka Pixi.

6+

Partička zvířecích přátel si nemůže vynachválit život v Hakybaky lese, kde jim nic
nechybí. Jsou mezi sebou přátelští, a když
mají zrovna chuť, tak mohou zajít k pekaři
pro něco dobrého k snědku. Jejich idylický
život narušuje pouze vychytralý lišák Marvin a ježek Horác, kteří mívají nekalé úmysly. Zvířátka si chtějí odhlasovat pravidla,
podle kterých by se jim spolu dobře žilo.

Španělsko | 2016 | 91 minut | překlad do sálu | režie: Juanjo Elordi, Felipe Morell

Norsko | 2016 | 75 minut | překlad do sálu | režie: Rasmus A. Sivertsen

pondělí 6. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 8. 11. | 13:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 10:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

úterý 7. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

AXOLOTL OVERKILL

15+

BILLY A BUDDY 2
Šestnáctiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá
večírky, experimentuje s drogami a sexem
a kašle na školu. Dospělé, které potkává,
jí přijdou zoufalí. Ti si o ní na oplátku rádi
myslí, že je drzá, často zbytečně smutná
a bezhlavě zamilovaná. Dospělí zoufalci se
totiž nechtějí zabývat podstatou věci. Mifti
ví, že je na všechno na celém světě sama.
Ať už tahle fráze znamená cokoliv.

6+

Billyho rodina bydlí v útulném domku se
zahradou. Billymu se daří ve škole, máma
vyučuje hru na klavír, táta je známý karikaturista a rodinou idylku doplňuje pes Buddy. Všechno se změní, když vydavatelka
odmítá vydat nejnovější karikatury Billyho
táty, protože mu prý došly nápady. Táta
chce ukázat, že nepatří do starého šrotu.
Jeho řešení je jasné: musí začít zlobit.

Německo | 2017 | 94 minut | české titulky | režie: Helene Hegemann

Francie | 2017 | 85 minut | překlad do sálu | režie: Pascal Bourdiaux

pondělí 6. 11. | 19:30 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč
úterý 7. 11. | 20:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

neděle 5. 11. | 15:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
úterý 7. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

CESTA ZA ČERNÝMI RYTÍŘI

12+

CRAZY
Partička mladých detektivů se vydává po
stopách magických rytířů. Během školního
výletu si ve vysokých horách všimnou, že
ne všechny náhody, které se dějí, musí být
mystické. Společně dokáží rozluštit kdejakou záhadu a začínají pomalu přicházet
na nekalé činy korporátní společnosti. Mia
a její parta totiž nevěří na pohádky a za každým činem odhalí lidský zásah.

14+

Psychologický příběh tělesně postiženého
šestnáctiletého chlapce, který kvůli problémům s matematikou přechází na internátní školu. Benniho nedostatky mají značný
vliv na jinak přirozený průběh puberty.
Zpočátku nemá žádné kamarády a pro
partu spolužáků se stane terčem posměchu. Jeden z nich, spolubydlící Janoš, však
pochopí, že Benni není vůbec špatný.

Německo | 2017 | 99 minut | české titulky | režie: Christian Theede

Německo | 2000 | 95 minut | český dabing | režie: Hans-Christian Schmid

pondělí 6. 11. | 17:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
úterý 7. 11. | 13:30 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 17:30 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč
úterý 7. 11. | 18:00 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

ČTYŘI DĚTI A JEDEN OTEC – NA VRCHOLU

8+

Každý se něčeho bojí! Dokonce i tátové.
Může si však táta nechat ujít práci snů jen
díky své fobii? I když je to ta z výšek? Vše
začne nabídkou práce. Má to však jeden
háček – kancelář se nachází ve 27. patře
prosklené budovy. Děti se však nevzdávají
naděje, že by už nemusely cestovat po celém světě, a vymyslí plán, při kterém se budou tátu snažit naučit přestat se bát výšek.

DĚTI ONLINE

13+

Tři rozdílné příběhy spojuje jedno – internet. Dvanáctiletý youtuber Zachy stráví online i 10 hodin denně. Oskara zase zajímají
videohry. O něco více znepokojující příběh
vypráví Nikola, která se stala obětí sexuálního agresora na sociální síti. Film je svědectvím o tom, jak děti tráví svůj volný čas.
Součástí projekce bude diskuze s odborníky na dané téma či s ﬁlmaři a protagonisty.

Dánsko | 2017 | 88 minut | překlad do sálu | režie: Martin Miehe-Renard

Česká republika | 2017 | 52 minut | české znění | režie: Kateřina Hager

pátek 10. 11. | 8:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 10:30 | Zámecké kino Horšovský Týn | 60 Kč

DOBRODRUŽNÁ PLAVBA SE SLEPICÍ

7+

Rodiče Johanny odjíždějí na dovolenou
a ona tak musí zůstat doma s bratrancem
Robertem a jeho dědečkem. Zpočátku
mají děti pramálo společného. Robert se
drží dál a Johanna je plachá a cítí se osaměle. Ale pak se dozví o jeho tajemství
a přiměje jej, aby ji vzal s sebou po řece
Weser k otevřenému moři až do bodu, kde
se podle Roberta spojuje celý svět.

DOST!

14+

Po odchodu Sandera na jinou školu si jeho
přátelé Chris s Maarten najdou nového kamaráda Emiela, kterému krádež není cizí
a násilí na slabších také ne. Sander se zamiluje do spolužačky Indry a mohlo by mu
začít krásné životní období, jenže potká
v parku své kamarády, kteří se těší ze šikany
okolí. Podpořeni alkoholem svůj útok tentokrát přeženou a oběť upadne do kómatu.

Německo | 1984 | 111 minut | překlad do sálu | režie: Arend Aghte

Nizozemsko | 2016 | 90 minut | české titulky | režie: Tessa Schram

úterý 7. 11. | 8:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

středa 8. 11. | 20:00 | Zámecké kino Horšovský Týn | 60 Kč
neděle 5. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

DVEŘE DO TAJEMNÉHO SVĚTA

12+

Lukas se velmi těší na společnou dovolenou s maminkou. Cestou však mají autonehodu a oba skončí v nemocnici. Maminka zůstává v kómatu, a tak musí Lukas do
péče ke své jediné příbuzné.. Teta Agatha
chlapce odveze do hostince u moře a přidělí mu pokoj, který byl prý dříve jeho
maminky. V této místnosti Lukas náhodou
objeví tajný průchod do jiné dimenze.

HOŘKÝCH SEDMNÁCT

14+

Každý ví, že dospívání není úplně jednoduché a to pocítí i Nadine a Krista. Jsou to dvě
kamarádky, které se snaží protloukat střední školou společně, dokud Nadine nezjistí,
že se Krista schází s jejím bratrem. Dívky si
brzy uvědomí, jak snadné je ztratit nejlepší
kamarádku. Nadine se cítí osamělá, avšak
nečekané přátelství s chlapcem jí dává naději, že život není zase tak nespravedlivý.

Polsko | 2016 | 99 minut | české titulky | režie: Mariusz Palej

USA | 2016 | 104 minut | české titulky | režie: Kelly Fremon

neděle 5. 11. | 17:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
středa 8. 11. | 8:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

sobota 4. 11. | 19:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč
středa 8. 11. | 17:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 17:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

JEŽÍŠKOVA RODINA – V ZEMI ELFŮ

8+

Ježíškovi jsou nadšeni, když se u nich znovu objeví elf Pixy. Přišel si pro svoji čepici,
která uchovává velké tajemství – kouzelnou
křišťálovou kouli. Avšak při nehodě se koule
rozbije a Pixy začne ztrácet svoji kouzelnou
moc a stárnout. Jelikož legenda praví, že
kouli může dát dohromady jen ten, kdo ji
rozbije, všichni sourozenci Ježíškovi se vydávají do země elfů, aby Pixyho zachránili.

KRÁL DUCHŮ

15+

Ještě mu není ani čtrnáct, ale vnímá změny okolního světa a snaží se najít výpočet,
kterým by určil následující dění. Nikdo se
však nestará o jeho pocity. Mladík je přesvědčený, že paralelní světy jsou propojené a je možné projít z jednoho do druhého. Nedaří se mu však najít ten správný
klíč. Lze něco takového zažít, nebo dokonce dokázat?

Dánsko | 2017 | 90 minut | překlad do sálu | režie: Carsten Rudolf

Polsko | 2016 | 101 minut | české titulky | režie: Kuba Czekaj

sobota 4. 11. | 14:00 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

středa 8. 11. | 20:00 | Cocktail Bar Dubina Domažlice | 60 Kč

KROKODÝLOVĚ Z PŘEDMĚSTÍ

9+

LÉTO 1993
Desetiletý Hannes žije sám se svou mámou. Jeho největším snem je stát se členem Krokodýlů – nejúžasnější party na
světě. Podmínkou je však podstoupení
testu odvahy, který se nepodaří. Hannese
zachrání Kai, který je upoután na vozík.
Jedné noci je Kai svědkem vloupání. Slíbí, že Krokodýlům pomůže zločin vyšetřit,
když ho vezmou mezi sebe.

13+

Šestiletá Frída se musí po smrti svých rodičů v létě roku 1993 přestěhovat z rušné
Barcelony na venkov k tetě a strýci, kteří
se stávají jejími zákonnými zástupci. Život
na venkově se pro Frídu stává první větší
životní zkouškou. Často si myslí, že nejlepším řešením jejích problémů by bylo od
všeho utéct. Postupně jí však dochází, že ve
vesnici bude muset žít až do své dospělosti.

Německo | 2009 | 98 minut | český dabing | režie: Christian Ditter

Španělsko | 2017 | 96 minut | české titulky | režie: Carla Simon

pondělí 6. 11. | 10:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 20:00 | Cocktail Bar Dubina Domažlice | 60 Kč

LÉTO VŠECH MÝCH RODIČŮ

13+

LOUISA NA POBŘEŽÍ
Laura a Josefína tráví prázdniny s každým
z rodičů zvlášť. S mámou a jejím novým
přítelem si užívají slunné jižní Francie. Čtrnáctiletá Laura právě přichází do puberty
a neguje tak všechno, co se kolem ní děje.
O to více ji rozladí, když se dozví, že její
máma čeká další dítě. Josefína na druhou
stranu je velmi empatická vůči své mámě,
jelikož sama prožívá velkou letní lásku.

13+

Na konci letní sezóny ujel osamělé Louise z přímořského letoviska poslední vlak.
Rozhodne se u moře zůstat ve společnosti věrného psa a pokusit se do jara přežít
v záchranářské budce. Poetický a vizuálně
podmanivý příběh natočil režisér J. F. Laguionie, jehož animovaný snímek Obraz
znají i čeští diváci. Hlas Louise propůjčila
francouzská herečka Dominique Frotová.

Francie | 2016 | 96 minut | české titulky | režie: Diastème

Francie | 2016 | 75 minut | české titulky | režie: Jean-François Laguionie

pondělí 6. 11. | 20:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
úterý 7. 11. | 19:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
středa 8. 11. | 19:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 19:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 20:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

MAXINOŽKA

6+

MILADA
Adam se vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Ten se
skrývá hluboko v lese, aby zde na mnoho
dalších let chránil sebe a svou společnost
HairCo. Otec a syn začínají dohánět ztracený čas. Adam brzy zjistí, že i on má velké
nadání, o kterém se mu dříve ani nezdálo.

14+

Film je inspirován osudem a životem JUDr.
Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí.
Odehrává se v letech 1937–1950 a vypráví
příběh ženy, v jejímž životě byly morální
principy zakořeněny tak silně, že se často
ve svých rozhodnutích řídila více svým
svědomím než srdcem, a to i za cenu
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla popravena 27. 6. 1950.

Belgie, Francie | 2017 | 91 minut | český dabing | režie: Ben Stassen

Česká republika | 2017 | 130 minut | české znění | režie: David Mrnka

sobota 4. 11. | 10:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
sobota 4. 11. | 14:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
pondělí 6. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

úterý 7. 11. | 8:15 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč

NÁŠ VŮDCE

14+

NEJLEPŠÍ ZE SVĚTŮ
Gymnazijní učitel chce zajímavým způsobem zhmotnit studentům téma autokracie.
Vzhledem k nacistické minulosti Německa se nemůže vyhnout tématu diktatury
a velmi ho překvapí, když studenti velmi
přesvědčivě stojí za názorem, že vznik diktatury je nemožný. Učitel se tak rozhodne
pomocí pokusu studentům ukázat, jak jednoduše muže jedna osoba strhnout dav.

15+

Adrian žije se svoji drogově závislou matkou Helgou a jejím přítelem. Helga přes
svoji závislost miluje svého syna nade vše.
Přesto, že Adrian vyrůstá v takovémto prostředí, je jeho život plný dobrodružství. Když
se Helga rozhodne zbavit závislosti, musí
starost o syna přenechat pracovníkům sociální péče. Tento krok je velkou zkouškou pro
její a Adrianovu vzájemnou důvěru a lásku.

Německo | 2008 | 110 minut | český dabing | režie: Dennis Gansel

Rakousko | 2017 | 103 minut | české titulky | režie: Adrian Goiginger

úterý 7. 11. | 10:15 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč

úterý 7. 11. | 20:00 | Cocktail Bar Dubina Domažlice | 60 Kč

NINA

14+

PAN UČITEL ŽÁBA
Nina je dvanáctiletá dívka a její svět se
otřásá v základech – vztah jejích rodičů
se rozpadl a budou se rozvádět. Dvě bytosti, které jí byly dosud největší oporou,
spolu už nedokážou komunikovat a Nina
jen zoufale přihlíží jejich hádkám. Jedinou
jistotou, která jí zůstala, je závodní plavání.
Když je ohrožena její účast na závodech,
rozhodne se k radikálnímu kroku…

6+

Sita je velmi svědomitá dívka, která ze
všech zvířat na světě miluje nejvíce žáby.
V rámci školního projektu se rozhodne vytvořit prezentaci právě na téma žab, ačkoliv
jí pan učitel zadal kočku. Sita v dobré víře
začne velmi podrobně mluvit o žábách,
avšak pan učitel Žába z toho není vůbec
nadšený. Jejich učitel se totiž občas sám
v žábu promění.

Slovensko, Česká republika | 2017 | 82 minut | slovenské znění | režie: Juraj Lehotský

Nizozemsko | 2016 | 86 minut | překlad do sálu | režie: Anna van der Heide

středa 8. 11. | 19:30 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč

úterý 7. 11. | 8:20 | Zámecké kino Horšovský Týn | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 8:15 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč

PLANETA ČESKO

10+

ROBBY A TOBY
Vlaštovky na nádraží v Suchdole nad Odrou
se naučily otevírat dveře na fotobuňku. Na
sídlišti v Mladé Boleslavi drží každodenní
stráž skupina syslů obecných. Kryštof Hádek
v roli vypravěče vás vezme na procházku
přírodou, kterou máme blíž, než jsme si mysleli. Stačí jen otevřít oči a pozorně se dívat.
Součástí projekce bude diskuze s odborníky
na dané téma či s ﬁlmaři a protagonisty.

7+

Toby je jedenáctiletý kreativní kluk, který
se ve svém volném čase věnuje nejrůznějšímu konstruování. Jeho svět je narušen
příchodem robotického kamaráda Robbyho. Spolu se vydávají na strastiplnou cestu
po stopách Robbyho robotických rodičů.
Aby se jim lépe cestovalo, sestaví speciální
vynález, který umí jezdit, létat, ale i plout.
Na cestě je pronásledují cizí agenti.

Česká republika | 2017 | 81 minut | české znění | režie: Marián Polák

Německo | 2016 | 106 minut | překlad do sálu | režie: Wolfgang Groos

čtvrtek 9. 11. | 8:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

sobota 4. 11. | 16:00 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč
úterý 7. 11. | 17:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

RODINNÝ HOTEL

12+

RYTÍŘ ZREZLÍK 2
Když otec třináctiletého Kose dostane
infarkt, zůstane provoz celého hotelu na
Kosovi a jeho sestrách. Tato situace je
o to nezáviděníhodnější, neboť celý hotel
je v mínusu a děti nejsou schopné splácet závazky. Kos se pokusí ujmout vedení
hotelu, ale spolupráce se sestrami je velmi
složitá. Nerozumí holkám, neví, jak s nimi
jednat, i když se snaží.

7+

Království Scrapland se pomalu, ale jistě
rozpadá, neboť velká část rozpočtu jde na
zbytečné výdaje krále Leadfoota a jeho rytířů. Po nuceném odchodu do důchodu si
musí rytíř Zrezlík najít novou práci. Ve sklepě hradu spatří ducha, který mu v utajené
dílně ukáže otcův nedokončený vynález.
Zrezlík musí opět začít dělat to, pro co byl
stvořen – chránit Scrapland.

Nizozemsko | 2017 | 80 minut | české titulky | režie: Ineke Houtman

Německo | 2017 | 87 minut | překlad do sálu | režie: T. Bodenstein, M. Hamann

úterý 7. 11. | 17:00 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

neděle 5. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3

7+

TATU A PATU
Od doby, kdy Gerda s pomocí skřítka Orma
porazila Sněhovou královnu a zachránila
svého bratra, uplynula nějaká doba. Gerda
však nemůže najít klid. Jejím snem je objevit rodiče, kteří se ztratili vinou severního
větru. Gerda a její přátelé se musí při hledání rodičů postavit další těžké výzvě. Při
cestě totiž objeví starobylý kouzelný artefakt Trolů - Kámen ohně a ledu.

5+

Tatu a Patu jsou bratři, ale především šílení
vynálezci z Oddsville, kde se věci obvykle
dělají trošinku jinak, než je zvykem. Tatu
a Patu se chtějí vydat společně s kamarádkou Veerou do velkého města, aby pochopili, o čem jsou Vánoce a zažili si jejich
pravou podstatu. Vše se však zkomplikuje,
když se Veera díky svým rodičům opozdí,
a přijede na nádraží pozdě.

Rusko | 2016 | 80 minut | překlad do sálu | režie: Aleksey Tsitsilin

Finsko | 2016 | 70 minut | překlad do sálu | režie: Rike Jokela

sobota 4. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
pondělí 6. 11. | 17:00 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
středa 8. 11. | 8:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

pondělí 6. 11. | 8:20 | Zámecké kino Horšovský Týn | 60 Kč

TROJPROGRAM: ŽIVOT VIETNAMCŮ V ČESKU

13+

Tři osobní svědectví Vietnamců o vyrůstání v Česku, o vztahu k rodičům a hledání
vlastní identity. Animovaný snímek Malá
je odrazem životního příběhu Diany Cam
Van Nguyen a ﬁlmy Mat goc a Bo Hai
Dužana Duonga jsou sondou do života vietnamské rodiny provozující večerku. Součástí projekce bude diskuze s odborníky na
dané téma či s ﬁlmaři a protagonisty.

TROLLIE: ZÁCHRANNÁ MISE

7+

Příběh zachycuje nově navazující se přátelství mezi Maxem a Sellie, holky žijící
v sousedství. Když se Max vydává opět po
trollích stopách, aby našel svého ztraceného kamaráda, dostane se až na střechu
luxusního hotelu. Bohužel je však chycen
místními strážníky. Pomocí nové kamarádky je vysvobozen a společně se vydávají za
Trolliem. Bohužel je sleduje i Sellin otec.

Česká republika | 2017 | 55 minut | české znění | režie: D. Cam Van Nguyen, D. Duong

Nizozemsko | 2016 | 83 minut | překlad do sálu | režie: Gert Embrechts

úterý 7. 11. | 10:30 | Loutkový sál Domažlice | 60 Kč

neděle 5. 11. | 9:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
čtvrtek 9. 11. | 10:30 | Zámecké kino Horšovský Týn | 60 Kč

VÁNOČNÍ VÝMĚNA

8+

VELKÉ SNY MALÉHO KLUKA
Nikdo nemiluje Vánoce, tak jako Andersen. O těchto Vánocích však neproběhne
nic podle plánu. Každý ví, že nejdůležitější
na Vánocích je příchod Santy. Andersen se
proto vydává potěšit své děti ve zcela novém kostýmu. Nešťastnou náhodou však
uklouzne a sjede na saních z kopce, kde
se srazí s opravdovým Santou. Společně se
domluví, že si vymění své životní role.

9+

Malý Moritz je se školou celkem na štíru,
a protože se bojí reakce rodičů, utíká z domova. Útočiště nachází uvnitř reklamního
sloupu. Když se tam Moritz zabydlí, začne
mu společnost dělat animovaná kočka,
o které se posléze dozvídáme, že je výtvorem samotného chlapce. A děj se ještě zašmodrchá, když Moritz potkává dívku z cirkusu, která je onou kočkou v jiné její formě!

Norsko | 2016 | 70 minut | překlad do sálu | režie: Terje Rangnes

Německo | 1983 | 88 minut | překlad do sálu | režie: Rolf Losansky

sobota 4. 11. | 10:30 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč
středa 8. 11. | 17:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

čtvrtek 9. 11. | 8:15 | Kino Káčko Dobřany | 60 Kč

VLAŠTOVKY A AMAZONKY

8+

VYLOUČENI Z NEBE
Během letní dovolené se partička čtyř Walkerovic dětí postaví proti svým soupeřům
Blackettovým. Jejich souboj probíhá na
plachetnicích. Walkerovi kormidlují svižnou
Vlaštovku a Blackettovi zase Amazonku
k nedalekému ostrovu, kde mají za úkol postavit tábor. Smír není možný. Když však vyjde najevo, že strejda Jim je špion, je naše
posádka nucena spojit síly dohromady.

14+

Alegorický příběh staví na mystickém hrdinovi, který je ochráncem všech dětí, které
vyrůstají ve válečné zóně. Učitelka poté, co
musí utéci společně s dvěma žáky ze školy,
nalézá bezpečný úkryt ve skalní skrýši. Vyděšené děti uklidňuje vyprávěním o tomto
hrdinovi, který ji provází životem od dětství.
Postupem času zjišťuje, že existují náznaky,
které poukazují na existenci takového hrdiny.

Velká Británie | 2016 | 97 minut | překlad do sálu | režie: Philippa Lowthorpe

Írán | 2017 | 76 minut | české titulky | režie: Ali Noori Oskouei

neděle 5. 11. | 10:30 | Kino Čakan Domažlice | 60 Kč
úterý 7. 11. | 10:30 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

úterý 7. 11. | 19:30 | DEPO2015 Plzeň | 60 Kč

ZACHRAŇ SANTU!

12+

Osmiletý Julius, který žije v sirotčinci, se
považuje tak trochu za outsidera. Příliš mu
nepomáhá ani to, že stále věří na Santa
Clause. Když zjistí, že rok co rok se za Santa
Clause převléká ředitel sirotčince, tak ztratí nejen víru v Santu, ale také sám v sebe.
Ale stane se něco zcela zvláštního. Julius
se najednou ocitne v kouzelném světě. Co
mu tento kouzelný svět přinese nového?

Dánsko | 2016 | 75 minut | české titulky | režie: Jacob Ley

neděle 5. 11. | 15:00 | Cinestar Plzeň | 60 Kč

Jubilejní 10. ročník nabídne
více než sto snímků.
Více informací
o dalších ﬁlmech naleznete
na www.juniorfest.cz,
kde taktéž můžete rezervovat
vstupenky na ﬁlmové projekce
a doprovodné akce festivalu.

10. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež
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