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Letošní ročník festivalu je 
obdobně jako jiné akce pozna-
menán současnou nepříznivou 
epidemio logickou situací. Kdy 
padlo rozhodnutí, že se festival 
neuskuteční?

Michal Šašek: Do počátku mě-
síce října jsme věřili, že v určité 
pozměněné podobě se festival 
může uskutečnit. Měli jsme 
připravenou verzi, ve které jsme 
snížili počet projekcí pro školy. 
Naopak jsme v ní navýšili počet 
projekcí o víkendu a v podve-
černích a večerních časech. 
Juniorfest totiž nenabízí pouze 
filmy pro dětské a mládežnické 
publikum, ale také filmy o dě-
tech, které jsou určeny dospělé-
mu publiku. Tento koncept jsme 
však museli opustit ve chvíli, kdy 
bylo zřejmé, že dojde k uzavření 
kin i školských zařízení. 

Ale rychle jste přišli s adekvát-
ní náhradou v podobě online 
vysílání.
Judita Soukupová: O online 
festivalu hovoříme v rámci 
festivalového týmu od podzimu 
loňského roku. Již několik let usi-
lujeme o to, aby v České repub-
lice vznikla VOD platforma, která 
nabídne dětem, teenagerům, ale 
i jejich rodičům atraktivní filmy, 
které nenabízejí jen odreagování, 

ale i poučení. Současnou ne-
příznivou situaci jsme vzali jako 
určitou příležitost dokázat, že 
i festival jako je Juniorfest může 
mít ambici být událostí s celo-
republikovou působností.

O letošní online nabídce se 
čtenáři více dozví na dalších 
stranách této přílohy, ale 
prozraďte nám, jaký měl být 
13. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu pro děti 
a mládež JUNIORFEST 2020?

Michal Šašek: Pro správné 
pochopení je potřeba si nejprve 
uvědomit, že příprava festivalu 
začíná ukončením toho před-

chozího. Filmy nakupujeme 
od března, neboť je potřeba je 
následně přeložit, otitulkovat 
a připravit k promítání. Vzhledem 
k situaci na jaře letošního roku 
jsme se rozhodli s programovou 
ředitelkou Barborou Kyas, že 
nakoupíme o třetinu méně filmů. 
Toto rozhodnutí se ukázalo jako 
správné. Ušetřili jsme nemalé 
finanční prostředky. Zároveň 
se programové ředitelce po-
dařilo u některých producentů 
vyjednat, že nakoupené filmy 
poskytnou do online nabídky. 
Celkem jsme měli připraveno 
75 celovečerních hraných 
a animovaných filmů. Velice mě 

• Programové tipy z live 
studia - vytvořte si svůj 
vlastní film, zažeňte dlouhou 
chvíli s Herním slabikářem, 
sledujte živá setkání se 
známými herci nebo 
komentovanou prohlídku 
výstavy Trojhlas str. 3

• Vysílání Mlsných medvědích 
příběhů živě na www.
juniorfest.cz. Animovaný 
snímek ocení především 
nejmenší diváci, ale bavit 
se budou i jejich starší 
sourozenci a rodiče str. 3

• Seriál Pan Tau se po letech 
dočkal nového pokračování 
a Juniorfest exkluzivně 
představí první dva díly str. 4

• Jak si filmy v rámci 
Juniorfestu ONLINE 
zakoupit? Máme pro vás 
návod! str. 4

• Filmové novinky 
na Juniorfestu - zhlédněte 
snímky, které dosud nikdo 
neviděl str. 4

• Speciální festivalová 
nabídka filmů a pracovních 
listů pro distanční výuku 
na školách str. 5

• Industry program na téma 
vývoje VOD platforem v době 
pandemie covid-19 str. 5

• Které filmy naleznete 
v nabídce Juniorfestu 
ONLINE? str. 6 - 7

Původně měli na tomto místě organizátoři Mezinárodního filmového festivalu pro 
děti a mládež Juniorfest podrobněji představit letošní program. Bohužel aktuální 
situace neumožnila jeho uspořádání v tradičním formátu, na který jsou návštěvníci 
od roku 2008 zvyklí. Využili jsme situace a zeptali se Judity Soukupové, ředitelky 
festivalu a Michala Šaška, výkonného ředitele, na několik otázek.

Současná situace je pro nás velkou výzvou Dočtete se dále

Judita Soukupová Michal Šašek

pokračování na straně 2
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mrzí, že nemůžeme divákům 
odpromítat irský snímek Dating 
Amber. Z jeho nákupu jsem měl 
upřímnou radost. Měli jsme také 
předjednánu předpremiéru 
nové pohádky Juraje Jakubiska 
Perinbaba a dva světy či norsko-
český pohádkový příběh Dračí 
princezna. 

Judita Soukupová: Juniorfest 
však není pouze o filmech. Kaž-
doročně udělujeme za velkého 
zájmu diváků nejvyšší festivalové 
ocenění Zlatá rafička významným 
tvůrcům. Mohu připomenout, 
že v minulosti toto ocenění 
obdrželi Piere Brice, Gojko Mitic, 
Kabir Bedi či Jiřina Bohdalová, Iva 
Janžurová nebo Zdeněk Svěrák. 
V letošním roce měli osobně tuto 
cenu převzít v reprezentativním 
prostoru Erbovního sálu Státního 
hradu a zámku Horšovský Týn 
Petr Nárožný a Ivana Chýlková. 
Velice mě nastalá situace mrzí 
a doufám, že k předání ocenění 
dojde v příštím roce.

A z čeho máte v letošním roce 
radost?

Judita Soukupová: Už to v našem 
rozhovoru bylo zmíněno. Mám 
radost, že přes současné ne-
snáze jsme se rozhodli nezahálet 
a vstoupit s festivalem do online 
prostoru. Rozšiřujeme tím okruh 
potencionálních diváků. Třeba je 
náš koncept zaujme a v příštím 
roce přijedou osobně i na festival. 

Michal Šašek: Letošní ročník je 
přelomový. Judita to již nastínila. 
Z festivalu, který se dvanáct let 
odehrával v pěti městech Plzeň-
ského kraje, se v letošním roce 
stává festival s celorepublikovým 
dosahem. Teď budeme netrpě-
livě čekat, zda naše nabídka 
v podobě Juniorfest LIVE a Ju-
niorfest ONLINE diváky osloví. 
Věřím, že budeme úspěšní.

Více o online nabídce 
Juniorfestu se dozvíte 

na dalších stranách.
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Partnerem Mezinárodního �lmového festivalu pro děti
a mládež - Juniorfest je hotel Zlatá včela v Domažlicích.

www.zlatavcela.eu

Hotel Zlatá včela ***
Náměstí Míru 131
344 01 Domažlice

Hotel Zlatá včela nabízí:
- Ubytování v dvoulůžkových pokojích a rodinných apartmánech

- Wellness (parní a aromatická sauna, vířivka, masáže)
- Historické město a krásná příroda českobavorského lesa

tel.:  +420 379 423 568
Hotline:  +420 725 323 272
 www.zlatavcela.eu
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Festivalové studio se dvěma 
stagemi a moderátory vznikne 
v plzeňském DEPO2015 a bude 
přenášet živá setkání s osobnost-
mi dětského filmu. Nabídne i oje-
dinělé workshopy, soutěže, živý 
chat nebo zábavné programy, 
při kterých se naučíte tancovat. 
Nebudou však chybět ani filmy. 
„Se zástupci České televize jsme 
vyjednali poskytnutí animovaného 
seriálu Kosmix. Hlavnímu hrdinovi, 
robůtku Kitovi, propůjčil hlas Vojta 
Kotek. Diváci se mohou však těšit 
i na kreativní sérii Herní slabikář,“ 
uvedla Barbora Kyas, programová 
ředitelka festivalu. 

Kromě zmiňovaného Kosmixu 
nabídne Juniorfest LIVE také 
projekce zajímavých dokumen-
tů. Nejprve Offline o čtyřech 
teenagerech, kteří si zkusili žít 

týden bez internetu, a následně 
youtubera Kovyho v pořadu 
Kovy řeší dějiny. Bezespo-
ru největší zajímavostí bude 
uvedení Mlsných medvědích 
příběhů. „V rámci programu live 
studia se nám podařilo vyjednat 
uvedení animovaného filmu Mlsné 
medvědí příběhy. Pro festival, 
a zvláště v této době, je to skutečně 
úspěch a my jsme tvůrcům velice 
vděční za umožnění projekce, která 
v živém online formátu poběží 
možná dokonce premiérově,“ 
sdělila ředitelka festivalu Judita 
Soukupová.

Diváci se mohou dále těšit 
na uvedení exkluzivních materi-
álů k pohádce Princezna zakletá 
v čase, konkrétně například 
na úvodní písničku k filmu 
nazpívanou Eliškou Křenkovou, 

která v pohádce zastupuje roli 
alchymistky Amélie. Úvodní 
píseň byla následně přezpívána 
jako filmový soundtrack zpě-
vačkou Terezou Maškovou. Live 
studio přivítá i mnohé filmové 
osobnosti. Těšit se můžete 
na tvůrce pohádky Princezna 
zakletá v čase nebo tvůrce již 
zmiňovaných Mlsných med-
vědích příběhů. Kromě herců 
však ve studiu vystoupí i duo 
Dubnička-Lahoda z Rádia Junior 
nebo zpěvák Vojta D., který složil 
český text ke klipu v rámci celo-
světové kampaně #SayHi. 

Kompletní program LIVE studia 
naleznete na www.juniorfest.cz, 
kde budou přenosy každý den 
dostupné. Na této straně nalez-
nete pouze malý výčet programu, 
na který se můžete těšit.

V novém povídkovém filmu mají 
Nedvěd a Miška obzvlášť napilno. 
Diváci uvidí, jak se tito zábavní chlu-
páči seznámili, jak spolu vaří nebo 
ochutnávají lanýže, jak v létě slaví 
Vánoce, které každou zimu prospí, 
i jak se usmiřuje medvědí hádka. 
Dokonce je čeká obrovská hostina, 
kam dorazí medvědi z celého světa. 

Hudbu k filmu i k doprovodné fil-
mové písničce nazvané Brumbrum, 
Miška! složil Prokop Holoubek 
z kapely Midi Lidi. Film vznikl volně 
na motivy knížek Zbyňka Černíka 
Malá medvědí knížka a Taková 
medvědí rodinka. Hlasy medvě-
dům propůjčili David Novotný, 
Lukáš Příkazký, Pavla Tomicová 
a Jan Vondráček, výtvarníkem 

filmu je Filip Pošivač. Povíd-
kový film navazuje na loňské 
podzimní pásmo České televize 
Hurá na pohádky a je zároveň 
pozvánkou na připravovaný 
šestadvacetidílný večerní-
ček, který bude na ČT 
uveden v roce 2021.

Přidejte 
se k nám 
a sledujte 
exkluzivně 

animovaný film Mlsné med-
vědí příběhy nebo dokument 
Kovy řeší dějiny.

Projděte se 
výstavou 
Trojhlas. 
Komentovaná 

prohlídka vám ukáže loutkový 
svět z trojice filmů Betonová 
džungle od Marie Urbánkové, 
Dcera od Dariy Kashcheevy 
a Noctuelle od Martina Pertlíčka. 

Prozradí-
me vám 
něco málo 
o štědrove-

černím pohádkovém hitu 
letošních Vánoc. Podívejte se 
na exkluzivní ukázky z pohádky 
O vánoční hvězdě, která je plná 
hvězd, hereckých i skutečných.

Rozhýbej-
te s námi 
postavičku 
Pana Tau. 

Na workshop budete po-
třebovat jen dvě kolečka ze 
čtvrtky, lepidlo, tužku, fixy 
a provázek. Natočte výsledek, ti 
nejlepší budou odměněni!

Sledujte 
pravidelnou 
rubriku 
Na vlastní 

kůži. Setkali jste se osobně 
s kyberšikanou? Pošlete nám 
do studia videozprávu nebo 
svou osobní výpověď, o kte-
rou byste se chtěli s ostatními 
diváky podělit. 

Vytvořte 
si svůj 
animovaný 
film s nástroji 

dostupnými doma. V úvodním 
dílu se dozvíte, co všechno 
k tomu potřebujete a pak 
sledujte každý díl, který vás 
výrobou postupně provede. 
Na konci se s námi můžete 
podělit o svůj film.

Chcete po-
moci zahnat 
dlouhou 
chvíli, pobavit 

kamarády a naučit se pokaždé 
něco nového? Pak sledujte 
Herní slabikář.

Sledujte od 6. do 12. listopadu živé přenosy ze speciálně zřízeného festivalového studia. 
Přenosy budou dostupné každý den od 16:00 do 18:00 hodin na www.juniorfest.cz.

V povídkovém filmovém dobrodružství režisérek Kateřiny Karhánkové 
a Alexandry Májové se v hlavních rolí objevují nejlepší medvědí 
kamarádi Nedvěd a Miška. Snímek ocení především nejmenší diváci, 
ale bavit se budou i jejich starší sourozenci a rodiče.

Juniorfest LIVE - živé přenosy každý den

Mlsné medvědí příběhy

FESTIVALOVÉ NOVINY

Vychází jako příloha Západočeského týdeníku dne 4. 11. 2020
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„Již delší dobu jsme uvažovali nad 
rozšířením našeho působení i do virtu-
álního světa. Letošní události víc než 
kdy jindy tento prostor zvýhodňují, 
a tak společně s platformou DAFilms 
přicházíme s unikátní online verzí 
festivalu,“ prozradila programová 
ředitelka festivalu Barbora Kyas. 

V online nabídce budou při-
chystány atraktivní snímky nejen 
z uplynulých let Juniorfestu, ale 
i vybrané snímky, které měly 
být uvedeny v rámci letošního 

festivalového ročníku. Z loňských 
hitů budou představeny například 
vítězný norský snímek pro mládež 
Psychobitch či atraktivní islands-
ký film Falkoni, který zachycuje 
atmosféru dětského fotbalového 
týmu. Milovníci animovaných filmů 
by si určitě neměli nechat ujít 
Kostkovaného Ninju či Detektiva 
od vedle. Z letošních snímků, které 
se ogranizátorům povedlo získat 
do online prostoru, stojí za zmínku 
americký snímek Max a já nebo iz-

raelský snímek Na křídlech starého 
letounu. Českou produkci v online 
nabídce Juniorfestu zastoupí dvě 
pásma animovaných filmů Studia 
Bratři v triku, které letos slaví 75 let 
od svého vzniku. 

Seznam filmů přístupných 
online naleznete také na str. 6 a 7. 
Zahraniční filmy s doporučenou pří-
stupností do 12 let budou dabované 
nebo přeložené do češtiny. Snímky 
pro diváky starší 12 let budou ob-
sahovat české titulky.

Od 13. do 22. listopadu mají filmoví fanoušci možnost zhlédnout dvacet filmů v rámci platformy 
Juniorfest ONLINE. Všechny snímky budou k dispozici na www.juniorfest.cz a www.dafilms.cz.

Užijte si filmy online a z pohodlí domova

Jak si filmy 
zakoupit? 
Filmy budou k dispozici 
na www.juniorfest.cz a www.
dafilms.cz od pátku 13. listopadu 
do neděle 22. listopadu 2020 
včetně. Cena za streamování 
jednoho snímku činí 49 Kč. 
Částku lze uhradit pouze online, 
a to buď bankovním převodem 
nebo platební kartou po zvolení 
konkrétního filmu. 

Filmové novinky 
pouze na Juniorfestu
Současná situace kolem celosvětové 
pandemie viru Covid-19 výrazně 
ovlivnila audiovizuální trh a distribuci 
nových snímků, které v letošním 
roce vznikly. V důsledku uzavření kin 
a zrušení většiny evropských festivalů 
mnohé filmy neměly dosud příležitost 
oslovit své diváky. Juniorfest ONLINE 
díky tomu přinásí přímo do vašich 
domácností snímky, jež dosud nebyly 
nikdy uvedeny. 

Jedním z nich je americký film Max 
a já o středoškolákovi Geordiem, který se 
zamiluje do dívky ze sousedního domu. Ta 
však před rokem zemřela a Geordie zjistí, 
že on je jediný, který ji může vidět. Další 
letošní novinkou, která ještě nenalezla 
svého diváka, je izraelský film Na křídlech 
starého letounu. „S režisérem filmu Liorem 
Chefetzem jsme se před třemi lety seznámi 
na festivalu Schlingel v německém Chemnitzu 
a od té doby jsme v kontaktu. Již tehdy nám 
přislíbil exkluzivitu pro premiéru na Junior-
festu. Právě on nedávno přišel s nabídkou, 
že tuto exkluzivitu překlene i pro Juniorfest 
 ONLINE a tudíž film můžeme nabídnout 
českým divákům s mimořádným přívlastkem 
“dosud neviděn,“ uvedla ředitelka festivalu 
Judita Soukupová. „Úspěchu filmu jsme 
od počátku věřili, což dokládá i komunikace 
s režisérem od prvotního vývoje tohoto díla. 
A tato naše víra mu, věřím, dává v současné 
situaci a souvisejími dopady na kulturu 
a audiovizuální odvětví větší a hodnotnější 
‚recenzi’, než za běžných podmínek,“ dodal 
výkonný ředitel Michal Šašek. 

Exkluzivní uvedení 
nového Pana Tau
Německá televize ARD začala seriál 
vysílat před necelým měsícem, 
Česká televize získala práva až 
na rok 2021, ovšem na Juniorfestu 
budete moci zhlédnout první dva 
díly online již od 13. listopadu 
a navíc s dabingem.

Čtrnáctidílný německý seriál Pan Tau 
navazuje na stejnojmenný televizní 
dětský seriál, který se v 70. letech natá-
čel v československo-západoněmecké 
koprodukci. Pan Tau si svým půvabem 
a laskavým humorem dokázal získat 
srdce televizních diváků a dodnes patří 
ke klasickým postavám evropského 
rodinného filmu. 

Původní tvůrci seriálu, režisér Jindřich 
Polák, scenárista Ota Hofman a před-
stavitel hlavní role Otto Šimánek, již 
nežijí. Česká televize měla zájem stát se 
koproducentem nově připravovaných 
dílů, ovšem z tohoto plánu ustoupila. 
Práva k jejich natočení nakonec získala 
německá produkční společnosti Ca-
ligary, která o ně usilovala dlouhé roky. 
Nové díly seriálu tak nakonec vznikaly 
v Německu s britskými a německými 
herci. 

Původní seriál čítá 33 dílů. Pan Tau 
v něm kouzlil poklepáním na buřinku 
a mimo jiné se uměl zmenšit po podo-
by loutky. Usměvavý chlapík v obleku 
v prvních dvou ze tří seriálových řad 
nemluvil a se světem komunikoval 
pantomimou a tancem. Nový Pan Tau 
přichází ve čtrnácti dílech s příběhy 
ze současné doby. Vystupuje v nich 
v roli školního maskota a loutkového 
panáčka vybaveného magickou mocí. 
Zjevuje se studentům vždy, když 
hrozí nesnáze a snaží se jim pomáhat. 
Většinou to ale dopadá jinak, než by 
člověk očekával a dochází k roztomilým 
nedorozuměním. Hlavní roli nového 
Pana Tau ztvárnil britský stand-up 
komik a kouzelník Matt Edwards, jenž se 
gesty a emocemi přibližuje původnímu 
předobrazu oblíbené seriálové postavy.

Plzeňská teplárenská, a. s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
telefon: 377 180 111, zelená linka 800 505 505
email: inbox@plzenskateplarenska.cz

V letošním roce se industry program 
zaměří na aktuální téma rychle se vyví-
jejících internetových VOD služeb v čes-
kém prostředí. V poměru ke klasickému 
televiznímu vysílání a návštěvnosti kin 
tyto služby v současné situaci výrazně 
nabývají na síle. Industry program se tak 
pokusí v tematických blocích podchytit, 
jak tyto změny vypadají, jak se pode-

Filmy z nabídky Juniorfest ONLINE 
budou zpřístupněny i školním 
skupinám, a to opět v termínu 
od 13. do 22. listopadu. Snímky 
jsou určené jak pro žáky základních 
a studenty středních škol, tak i pro 
děti z mateřských škol. Filmy pro 
žáky a studenty starší 12 let budou 
obsahovat české titulky, pro mladší 
publikum je připravena jejich da-
bovaná verze. 

Překlenutí aktivit Juniorfestu do online prostředí se v letošním roce dotkne i industry pro-gramu určeného 
filmovým profesionálům a studentům. Ten poběhne v neděli 8. listopadu formou živého přenosu z DEPO2015, 
konkrétně od 10:30 do 15:00 hodin. Jeho přenos bu-dou moci diváci sledovat na www.juniorfest.cz.

Z důvodu překlenutí festivalových aktivit do online prostoru a probíhajících 
distančních výuk na základních a středních školách připravili organizátoři 
festivalu taktéž speciální nabídku pro školská zařízení. 

Program pro filmové profesionály

Juniorfest pro školy
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Dějepis

Prvouka

Fyzika

ČJ a literatura

Chcete mít z učení zábavu? 
Navštivte ČT edu. 
Přehledný web s tisíci vzdělávacími videi.

Zeměpis

Chemie

Plzeňská teplárenská, a. s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
telefon: 377 180 111, zelená linka 800 505 505
email: inbox@plzenskateplarenska.cz

V letošním roce se industry program 
zaměří na aktuální téma rychle se vyví-
jejících internetových VOD služeb v čes-
kém prostředí. V poměru ke klasickému 
televiznímu vysílání a návštěvnosti kin 
tyto služby v současné situaci výrazně 
nabývají na síle. Industry program se tak 
pokusí v tematických blocích podchytit, 
jak tyto změny vypadají, jak se pode-

pisují na diváckých návycích zejména 
u mladší generace a jakou budoucnost 
od nich můžeme očekávat. 

Téma industry programu vychází ze 
studie Tomáše Vyskočila, zakladatele 
serveru Filmtoro. Ten ve své práci zkou-
má vývoj VOD služeb ve srovnání s te-
levizí a kinodistribucí. Mimo jiné si v ní 
všímá i toho, jak drasticky se podepisuje 

situace okolo šíření viru Covid-19 na po-
silování VOD služeb. Studie poslouží 
jako základ pro následnou debatu, které 
se zúčastní doc. Mgr. Petr Szczepanik 
Ph.D. z Katedry filmových studií 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 
nebo již uváděný autor Tomáš Vyskočil. 
Debatu povede Dorota Vašíčková z Ka-
tedry filmových studií Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy, která se tématu VOD 
služeb věnuje dlouhodobě a v sou-
časné době je členkou týmu pracujícího 
na budoucí podobě veřejnoprávní VOD 
služby České televize iVysílání. 

iVysílání se následně stane dalším 
tématem programu. Jeho proměny 
budou představeny společně s promě-
nami serverů ČT Edu a ČT :D. V rámci 
programu nesmí samozřejmě chybět 
ani každoroční sekce Work in progress, 
která prezentuje vybrané projekty 
ve fázi vývoje.

Filmy z nabídky Juniorfest ONLINE 
budou zpřístupněny i školním 
skupinám, a to opět v termínu 
od 13. do 22. listopadu. Snímky 
jsou určené jak pro žáky základních 
a studenty středních škol, tak i pro 
děti z mateřských škol. Filmy pro 
žáky a studenty starší 12 let budou 
obsahovat české titulky, pro mladší 
publikum je připravena jejich da-
bovaná verze. 

Pro školní skupiny připravili organizá-
toři zvýhodněné vstupné, a to ve výši 
pěti set korun za projekci jednoho 
snímku. Konkrétní film mohou školská 
zařízení objednávat prostřednictvím 
online formuláře na wwww.juniorfest.
cz v sekci Pro školy nebo na e-mailu on-
line@juniorfest.cz. V případě objednání 
filmu přes e-mail prosím uveďte název 
filmu, o který máte zájem, název školy 
a počet dětí ve třídě, jméno a příjmení 

objednávajícího a kontakt. Seznam 
filmů k výběru naleznete na straně 6 
a 7 těchto novin nebo na webových 
stránkách festivalu. 

Po odeslání formuláře a uhrazení 
poplatku obdrží pedagog vouchery 
s unikátními kódy, jež rozešle žákům 
pro projekci doma. Kódy jsou platné 
pouze pro projekci vybraného snímku. 
Po jeho zadání dojde k automatickému 
spuštění filmu.

PRACOVNÍ LISTY K PROJEKCÍM

Ve spolupráci s pedagogy a lektory 
jsou pro školy připraveny doprovodné 

pracovní listy k promítaným snímkům. 
Ty jsou rozděleny do několika okruhů, 
které se vztahují na aktivity, jež má žák 
provést před spuštěním filmu a po jeho 
zhlédnutí. Součástí je i rozbor porozu-
mění děje, charakteru hlavních postav 
a dodatek v podobě studijních informa-
cí o stěžejním tématu fimu. Například 
pracovní list ke snímku Lovci čarodějnic, 
který je v nabídce online projekcí a kte-
rý pojednává o desetiletém Jovanovi 
s mozkovou obrnou, obsahuje v závěru 
krátký studijní materiál o této nemoci. 
Nabídněte svým žákům a studentům 
nejen odreagování, ale taktéž i poučení.

Překlenutí aktivit Juniorfestu do online prostředí se v letošním roce dotkne i industry programu určeného 
filmovým profesionálům a studentům. Ten poběhne v neděli 8. listopadu formou živého přenosu z DEPO2015, 
konkrétně od 10:30 do 15:00 hodin. Přenos budou moci diváci sledovat na www.juniorfest.cz.

Z důvodu překlenutí festivalových aktivit do online prostoru a probíhajících 
distančních výuk na základních a středních školách připravili organizátoři 
festivalu taktéž speciální nabídku pro školská zařízení. 

Program pro filmové profesionály

Juniorfest pro školy



Dvanáctiletá Binti sní o tom, že se stejně 
jako její idol Tatyana stane slavnou vlog-
gerkou. Když jí s otcem hrozí deportace, 
uprchnou z domu. Osud jí do cesty přivede 
Eliase, se kterým se hned spřátelí. Spolu 
točí vlogy na Eliasovu stránku „klubu na 
záchranu okapi“ a v hlavě Binti se rodí 
dokonalý plán. Před deportací z Belgie je 
totiž může zachránit jen sňatek jejího táty 
s Eliasovou mámou.

Belgie, Nizozemsko | 2018 | 90 min | 
překlad do češtiny | režie: Frederike Migom

BINTI

8+

Williho otce někdo unesl! Nepožaduje však 
peníze, ale vzácnou sošku z jeho sbírky. 
Policie je na špatné stopě, a  tak Timovi, 
Klöshen, Karlovi a Gaby nezbyde než pát-
rat po únoscích na vlastní pěst jako detek-
tivní kancelář TKKG. Jenže se zapletou do 
konspirace větší, než jsou oni sami. Histo-
rie sošky se totiž váže až ke starověkému 
chrámu Shaolong. Nejsou to ale jen jeho 
příslušníci, kdo se snaží sošku získat.

Německo | 2019 | 99 min | 
překlad do češtiny | režie: Robert Thalheim

DETEKTIVNÍ AGENTURA TKKG

9+

Film vypráví příběh desetileté dívky Agathe 
Christine, která si však říká „AC“. Odjakživa 
se cítila být detektivem a není tomu jinak 
ani po přestěhování. V suterénu domu, kde 
bydlí, okamžitě založí soukromou detektiv-
ní 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.

Dánsko | 2017 | 77 min | český dabing | 
režie: Karla Von Bengtson

DETEKTIV OD VEDLE

6+

Dívka Karo už nedokáže dál snášet hádky 
svých rozvádějících se rodičů, a tak ute-
če z domova. Přidá se ke svým přátelům 
z Cirkusu Noel. Ti se zrovna chystají na 
významný cirkusový festival, kam byli ne-
čekaně pozváni. Karo je zakoukaná do Vik-
tora, ale celou věc komplikuje jeho nesmě-
lost. Během cesty na festival se začínají 
dít podivné věci, které ohrožují jejich účast 
na festivalu i existenci celého cirkusu...

Nizozemsko | 2019 | 89 min | 
překlad do češtiny | režie: Dennis Bots

CIRKUS NOEL

8+

Třináctiletý Yotam miluje letadla a létání. 
Když společně se spolužačkou najde na 
vrakovišti starý válečný letoun, rozhodne 
se, že ho opraví. To však musí utajit před 
svou mámou, která letadla nesnáší. Na-
víc nemá tolik zkušeností, aby to zvládli 
s kamarádkou pouze ve dvou. Na pomoc 
jim ale přijde bývalý pilot Morris. Společ-
ně chtějí letoun zprovoznit, aby ho mohli 
předvést na každoroční letecké show.

Izrael | 2019 | 100 min | překlad do češtiny | 
režie: Lior Chefetz

NA KŘÍDLECH STARÉHO LETOUNU

11+

Jack si vždy přál brášku. Když se Gio naro-
dil, uvěřil svým rodičům, když mu řekli, že 
Gio je superhrdina se superschopnostmi. 
Jak Jack dospívá, uvědomuje se, že jeho 
bratr má Downův syndrom. To se však 
rozhodne na střední škole utajit. Pravda 
ale vyjde najevo. Jack ovšem záhy zjistí, 
že energie, vitalita a jedinečná perspektiva 
jeho bratra mohou skutečně změnit svět – 
stejně jako to dělají superhrdinové.

Itálie, Španělsko | 2019 | 101 min | 
české titulky | režie: Stefano Cipani

MŮJ BRÁCHA LOVÍ DINOSAURY

12+

Johanka žije v chátrající, ale nostalgicky 
krásné botanické zahradě uprostřed měs-
ta se svou optimisticky naladěnou mamin-
kou Žofi í, kamarádem Matyášem a s jeho 
otcem, nevrlým správcem Kytkou. Když je 
jejich svět ohrožen plány kariéristického 
a bezskrupulózního starosty, chce dívenka 
zabránit připravovanému zbourání celé 
čtvrti. V tom jí pomůže modrý tygr, tajem-
ná šelma, která se ve městě objevila.

Česko, Německo, Slovensko | 2012 | 90 min |
české znění | režie: Petr Oukropec

MODRÝ TYGR

7+

Každé léto se na Vestmanských ostro-
vech koná velký fotbalový turnaj pro děti. 
Letos se svým týmem přijíždí i desetiletý 
Jón, aby tu zjistil, že na sebe dokáže vzít 
mnohem větší odpovědnost, než by si kdy 
předtím představil. Když se totiž stane 
svědkem toho, jak Ívara z týmu soupeře 
hrubě bije jeho otec Tóti, změní se jinak 
bezstarostný a dobrodružný fotbalový tur-
naj v dramatickou záchrannou misi.

Island | 2018 | 90 min | překlad do češtiny | 
režie: Bragi Thor Hinriksson

FALKONI

9+

Středoškolák Geordie se zamiluje do dívky 
od vedle, kterou vídá za oknem. Záhy však 
zjišťuje, že on je jediný, který dívku může 
vidět – zemřela totiž před rokem na cystic-
kou fi brózu, která postihuje dýchací ústrojí 
a nedá se vyléčit. Geordiemu chvíli trvá, 
než mu vůbec dochází, že se zamiloval 
do ducha, ale jakmile společně navážou 
kontakt, tajemná Max ho požádá, jestli by 
jí nepomohl splnit seznam přání.

USA | 2020 | 104 min | české titulky |  
režie: Claire Andrew

MAX A JÁ

12+

Desetiletý Jovan prodělal mozkovou obrnu 
a její následky mu ovlivňují život. Uzavírá 
se tak do vlastního světa představivosti, 
kde je svobodný, pro své rodiče a spolužáky 
neviditelný a navíc má i další superschop-
nosti. Harmonický vnitřní svět mu však na-
ruší nová spolužačka Milica. Ta jej vyzve, 
aby osvobodili Jovanova otce od jeho nové 
manželky, Miliciny nevlastní matky, o které 
se Milica domnívá, že je čarodějnicí.

Srbsko, Makedonie | 2018 | 86 min | 
překlad do češtiny | režie: Rasko Miljkovic

LOVCI ČARODĚJNIC

8+

Askův strýc Stewart se právě vrátil z Thaj-
ska a přivezl synovci ninja fi gurku. Aske 
ale brzy zjistí, že nejen že je fi gurka živá, 
ale že mu dokonce může pomoci vyřešit 
jeho problémy ve škole. Naučí jej vypořá-
dat se se šikanou a stane se díky němu 
cool týpkem. Rád by mu tuto pomoc 
oplatil, ale zjišťuje, že kostkovaný ninja je 
zakletý bojovník na misi, jejímž cílem je 
pomsta ve stylu oko za oko, zub za zub.

Dánsko | 2018 | 82 min | české titulky | 
režie: T. Christoffersen, A. Matthesen

KOSTKOVANÝ NINJA

12+

Po jedné párty se otloukánek Lenni vyspí 
s krásnou Kiirou. Když zjistí, že Kiira je 
těhotná, záhy vystřízliví. Oba dva vyrostli 
v neúplných rodinách, a tak se nesourodý 
pár rozhodne dítě si ponechat. Zatímco 
Kiira dospívá spolu s postupujícím těho-
tenstvím, Lenni začne vyhledávat otcov-
ský vzor u vůdce extremistické strany 
Janneho. Empatický portrét nelehkého 
dospívání v dnešním Finsku.

Finsko, Nizozemsko, Švédsko | 2018 | 102 min |
české titulky | režie: Selma Vilhunen

NAIVNÍ MLADÉ SRDCE

15+



Tati miluje svět sociálních sítí. Stejně jako 
většina teenagerů sdílí fotky, videa a hud-
bu. Na školním výletu to mezi ní a  jejím 
spolužákem zajiskřilo. Ale to, co může 
být začátek milostného příběhu, se stane 
jeho koncem. Tati ztratí telefon a někdo ze 
spolužáků vypustí do světa její soukromé 
lehce erotické video. Tati bojuje s  tlakem 
sociálních sítí a vyloučením z kolektivu, 
jenž ji dovede až ke krajnímu řešení… 

Brazílie | 2018 | 105 min | české titulky |  
režie: Aly Muritiba

PACHUŤ DOSPÍVÁNÍ

14+

Film vypráví o jedenáctiletém Frankovi 
a  jeho tajném přátelství se záhadným gi-
bbonem, který se jedné noci po ošklivé ro-
dinné tragédii nečekaně zjeví u něj doma. 
Brzy je zřejmé, že nejde o obyčejné zvíře 
a Frank se spolu se svou rodinou vydává 
při hledání odpovědí na to, kde se opička 
u nich objevila, na vzrušující dobrodružnou 
cestu, jež je zavede z malé švédské vesni-
ce až do nejhlubších džunglí Thajska.

Švédsko | 2017 | 90 min | 
překlad do češtiny | režie: Maria Blom

OPIČKA

10+

Týden dovolené na pláži s celou rodinou! 
Pro teenagera Sama je to však týden 
přemítání o životě, smrti a Tess. Děsí jej 
představa, že jeho bratr i rodiče jednou ze-
mřou s největší pravděpodobností dřív než 
on, neboť je nejmladší. Rozhodne se tedy 
připravit na nevyhnutelné co nejlépe – ka-
ždodenním provozováním samoty. Jaká 
smůla, že zrovna první den tréninku potká 
chaotickou a okouzlující Tess.

Nizozemsko | 2019 | 84 min | 
překlad do češtiny | režie: Steven Wouterlood

NEZAPOMENUTELNÉ LÉTO S TESS

10+

Patnáctiletá Frida se chce stát outsiderem 
třídy. Marius je její vrstevník a pro úspěch 
dělá vše, co může. Když mají trávit čas po 
škole společným učením, Marius se neubrá-
ní touze ukázat všem, jak je úžasný. Frida se 
však nemíní nechat poučovat. Jejich spo-
lečné doučování se tak stane katalyzáto-
rem vzájemného, už tak turbulentního vzta-
hu. Hádky s Fridou jsou však pro Mariuse 
něčím nepoznaným – vzrušením i výzvou.

Norsko | 2019 | 109 min | české titulky | 
režie: Martin Lund

PSYCHOBITCH

14+

JAK NA TO?
Navštivte www.juniorfest.cz a v sekci „online“ si vyberte ze seznamu dostupných filmů. Zde máte nejprve možnost si přečíst informace o filmu 

nebo zhlédnout trailer. Pokud vás film zaujme, tak obdobně jako u jiných VOD platforem, budete mít možnost uhradit částku 49 Kč platební kartou.

Jednotná cena činí 49 Kč za film.

Šestnáctiletý Steeve Simard, který právě 
nastupuje do posledního ročníku střed-
ní školy v St. Lambert, má dojem, že se 
všechno spiklo proti němu. Jako cynický 
intelektuál s kritickým pohledem na svět 
i sebe sama má problém se vztahem k ro-
dičům i svým vrstevníkům. Kvůli inciden-
tu s hvězdou školního fotbalového týmu 
Sparťanů však musí Steeve vylézt ze své  
ulity a čelit svému osudu.

Kanada | 2018 | 93 min | české titulky | 
režie: Tristan Dubois

PÁD SPARŤANŮ

15+

Pásmo animovaných filmů, kterým si při-
pomínáme 75 let od vzniku Studia Bratři 
v triku. 

Krtek a ježek – Jak sluníčko vrátilo ště-
ňátku vodu – Cvrček a pila – Psí pohádka 
– Mikeš straší – Dorotka a straka – O Ma-
ryšce a vlčím hrádku – Pohádka o kozlu 
Kokešovi

Československo | 1959–1979 | 70 min |  
české znění

PÁSMO BRATŘI V TRIKU II

4+

Pásmo animovaných filmů, kterým si při-
pomínáme 75 let od vzniku Studia Bratři 
v triku. 

Těší mě – Cvrček a bombardón – Krtek 
a paraplíčko – Jak se Žofka postarala 
o svatbu – Jak jedli vtipnou kaši – Vodnic-
ká pohádka – Nácíček nakupuje – Dorotka 
a hvězda – Kropáček má  angínu

Československo | 1966–1988 | 70 min |  
české znění

PÁSMO BRATŘI V TRIKU I

3+

V rámci JUNIORFEST online uvedeme 
první a druhý díl ze čtrnáctidílného kopro-
dukčního německo-britského seriálu. Oba 
díly budou uvedeny s českým dabingem. 
Celý seriál uvede Česká televize v roce 
2021. 

1. díl – Sousedé z pekla  (26 minut)
2. díl – Třetí rozměr (25 minut) 

Německo, Velká Británie | 2020 | 51 min | 
český dabing | režie: F. Meyer Price,  M. Zens

PAN TAU

5+

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY
Vycházíme vstříc současné situaci, kdy učitel obdrží takový počet voucherů s unikátním kódem, kolik má dětí ve třídě. 

A to za exkluzivní cenu 500 Kč pro celou třídu. Formulář pro objednávku filmů pro školy naleznete na www.juniorfest.cz v sekci „pro školy“. 

K jednotlivým filmům budou připraveny lektorské úvody a profesionálně zpracované pracovní listy. 

Platba může proběhnout bankovním převodem, platební kartou či v hotovosti.

Vyberte si z naší nabídky dvaceti filmů a udělejte si kdykoliv od 13. do 22. listopadu 2020 kino přímo u vás doma.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu online@juniorfest.cz nebo na tel.: 602 697 596.



13.  mezinárodní filmový festival pro děti a mladé publikum
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