
Pět měst Plzeňského kraje 
opět po roce hostí Mezinárod-
ní fi lmový festival pro děti a 
mládež Juniorfest 2018. V pořadí 
již jedenáctý ročník proběhne 
v termínu od 9. do 15. listopa-
du. Plzeň, Domažlice, Dobřany, 
Horšovský Týn a Přeštice zvou 
nejen dětské diváky na fi lmové 
projekce, doprovodný festivalo-
vý program a známé osobnosti 
českého a zahraničního fi lmu. 

V rámci vybraných fi lmových 
projekcí zprostředkovává Juniorfest 
příležitosti k setkání s mnohými 
umělci a tvůrci, kteří stáli u zrodu 
dětských snímků. Na jedno z těchto 
setkání se mohou návštěvníci těšit 
již během slavnostního zahájení 
festivalu. To se v letošním roce 
uskuteční dokonce ve dvou termí-
nech, a to v pátek 9. listopadu v sále 
Městského kulturního střediska v 
Domažlicích a následně v sobotu 10. 
listopadu v multikině CineStar Plzeň. 
Součástí obou večerů bude premiéra 
nové české pohádky Čertí brko s her-
ci Judit Bárdos a Janem Cinou. „Čertí 
brko od režiséra Marka Najbrta je 
jedním z nejočekávanějších snímků 
letošního podzimu. Může se pochlu-
bit skvělým hereckým obsazením, 
hlavní role doplňuje i Ondřej Vetchý 
v postavě Lucifera. Pohádka vstupuje 
na plátna kin až ke konci listopadu a 
já jsem velmi šťastná, že ji můžeme 
na Juniorfestu uvést ještě v předpre-
miéře“, sděluje Judita Soukupová, 
ředitelka festivalu. 

Další herecké osobnosti zavítají na 
festival i dny následující, a to během 
udílení cen Zlaté rafi čky, které se 
odehraje na Státním hradě a zámku 
v Horšovském Týně. Zlatá rafi čka je 
nejvyšší festivalové ocenění udělo-
vané za přínos ve fi lmové tvorbě pro 

děti a mládež.
V minulosti ji například obdrželi 
Pierre Brice (představitel Vinnetoua), 
Kabir Bedi (Sandokan), Jitka Molav-
cová, Václav Vorlíček a mnozí další. 
Letošní ocenění převezme v sobotu 
10. listopadu režisér fi lmové pohádky 
Anděl Páně Jiří Strach a v úterý 13. 
listopadu herečka Iva Janžurová. Tato 
dvě významná jména doplní účast i 
dalších známých osobností ze světa 
fi lmu a televize. 

Zlatou rafi čku mimořádně převez-
me i významný zahraniční host John 
Stevenson. „John Stevenson je velmi 
uznávaný režisér a animátor, který 
natočil na Oscara nominovaný celo-
světový hit Kung Fu Panda. V něm 
hlavní postavy namluvili například 
Jack Black, Dustin Hoff man nebo An-
gelina Jolie. Je to velké jméno a pro 
nás je čest, že přijal pozvání na náš 
festival,“ uvádí programová ředitelka 
festivalu Barbora Kyas. Stevenson 
se mimo jiné podílel například na 
snímcích Shrek, Shrek 2 a Madagas-
kar. K předání ocenění dojde během 
slavnostního zahájení v Domažlicích. 

Juniorfest však není pouze 
o fi lmech, svým návštěvníkům na-
bízí i bohatý výběr z doprovodného 
programu. Na neděli 11. listopadu 
je přichystáno v areálu plzeňského 
DEPO2015 zábavné odpoledne pro 
rodiny s dětmi. Událost nese název 
Hrajeme si jako před 100 lety a 
ponese se přesně v daném duchu. 
Návštěvníci se vstupem na akci ocit-
nou v první republice; budou se moci 
vyfotit ve fotokoutku s dobovými 
rekvizitami, kluci ocení stanoviště 
se stavebnicí Merkur nebo zázemí 
spolků Skaut a Sokol, které neodmy-
slitelně patří k počátkům republiky. 
Program odpoledne dále nabídne 
krasopisné workshopy, dobovou 
hudbu, tiskařskou dílnu a dílnu s 
výrobou loutek. Součástí programu 
je vernisáž výstavy s názvem Příběh 
vojáka. Ta představí tematické foto-
grafi e ke stému výročí konce války. 
Na vernisáž naváže beseda s vojáky. 

Významnou akci hostí areál 
DEPO2015 i následující den - v pon-
dělí 12. listopadu, kdy v autobusové 
hale proběhne koncert a autogra-

Mezinárodní fi lmový festival pro děti 
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miáda Milana Peroutky a jeho kapely 
Perutě. Kapela si připravila největší 
hity jako Sofi e nebo Postavím kolem 
nás zeď, které se pravidelně objevují 
nejen na hudební TV Óčko. Milan 
Peroutka na sebe upoutal pozornost 
svou účastí v soutěži Tvoje tvář má 
známý hlas, zároveň se objevuje v 
jedné z vedlejších rolí v seriálu Ordi-
nace v růžové zahradě II. Vstupenky 
je možné si zakoupit za 250 Kč přes 
Plzeňskou vstupenku či přímo na 
místě. 

Informace o jednotlivých akcích 
a doprovodném programu festivalu 
čtěte dále...

NEPŘEHLÉDNĚTE

ZAHAJOVACÍM
FILMEM

Juniorfestu

bude

pohádka

Čertí brko.

Speciální akce: Dotace 
pro školy ve výši 2000 Kč 
na každý autobus 

Pro mateřské školy, ZŠ i SŠ 

nabízí festival zvýhodněné 

podmínky pro přepravu 

autobusy na dopolední 

fi lmové projekce do všech 

festivalových měst. Pod-

mínkou je zaplnění alespoň 

90% kapacity autobusu. 

Více na www.juniorfest.cz.

Udílení Zlaté rafi čky: 
Zdarma zajištěna auto-
busová přeprava z Plzně, 
Dobřan a Domažlic
Zlatou rafi čku letos obdrží 

Iva Janžurová (13.11.) a Jiří 

Strach (10.11.), předání 

proběhne v prostorách 

Státního hradu a zámku 

Horšovský Týn. Rezervuj-

te si místa v autobuse na 

info@juniorfest.cz nebo 

na telefonním čísle 602 

697 596. Zastávky: Český 

rozhlas Plzeň (nám. Míru), 

kino Káčko v Dobřanech, 

autobusové nádraží v Do-

mažlicích.
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Zahajovacím fi lmem 
Juniorfestu bude
pohádka Čertí brko

11. ročník Mezinárodního fi lmo-
vého festivalu pro děti a mládež 
Juniorfest 2018 zahájí nová česká 
výpravná pohádka režiséra Marka 
Najbrta Čertí brko. „Jedná se o je-
den z nejvíce očekávaných tuzem-
ských fi lmů letošního podzimu,” 
uvádí ředitelka festivalu Judita 
Soukupová. „Premiéru v kinech 
bude mít pohádka 29. listopadu, 
ovšem vůbec poprvé ji budou 
moci zhlédnout právě návštěvníci 
Juniorfestu, a to během zahajo-
vacích večerů. Ty se v letošním 
roce odehrají ve dvou termínech, 
konkrétně 9. listopadu v Domaž-
licích a následně 10. listopadu v 
plzeňském multikině CineStar,” 
doplňuje Soukupová. 

Čertí brko svou výtvarnou 
koncepcí a satirickou nadsázkou 
navazuje na nejlepší tradice české 
fi lmové pohádky. Zároveň se 
může pochlubit skvělým herec-
kým obsazením - Jana Cinu a 
Judit Bárdos v hlavních rolích 
doplňuje i Ondřej Vetchý jako 
postava Lucifera. Vetchý se po více 
než třiceti letech od legendární 
role ve fi lmu S čerty nejsou žerty 
vrací do pekla. Pohádkový příběh 
diváka zavede do městečka Pytlov 
na úpatí kopce Pervidle. Místní, 
kteří tu žijí běžným životem 

řemeslníků nebo sedláků, možná 
ani netuší, že všechny jejich pře-
stupky a nepravosti jsou pečlivě 
monitorovány místní pekelnou 
pobočkou. Hříchy zapisuje spra-
vedlivě a neomylně kouzelné 
Čertí brko, jednoho dne však 
přestane fungovat. Mladý čert 
Bonifác je pověřen, aby na místní 
pobočku doručil nové brko, ov-
šem to je mu okamžitě ukradeno. 
Krádež spustí řetězec událostí a je 
na Bonifácovi, aby osvobodil Pyt-
lov, Lucifera a získal srdce krásné 
Markétky. 

„Velmi děkujeme producentům 
fi lmu Ondřeji Beránkovi 
a Martinu Hůlovcovi z Punkfi lmu 
a distribuční společnosti Falcon 
za souhlas s uvedením fi lmu na 
festivalu,” doplňuje ještě Souku-
pová a na závěr dodává: „Zároveň 
si dovolím upozornit, že předpro-
dej vstupenek na obě projekce 
bude spuštěn ve velmi omezeném 
počtu, proto doporučuji návštěv-
níkům, ať bedlivě sledují webové 
stránky festivalu, kde bude vstu-
penky možné již brzy zakoupit 
přes online rezervační systém.” 
Jako bonus přichystali zástupci 
festivalu setkání s tvůrci a herci 
fi lmu přímo během zahajovacích 
projekcí.

Premiérové odhalení

HLAVNÍ HERECKOU dvojici 

v pohádce ztvárňují Judit 

Bárdos a Jan Cina.

Venom ©& TM 2018 MARVEL

Zlatá rafi čka pro Jiřího Stracha 
a Ivu Janžurovou

Další dvě významné osobnosti české-
ho fi lmu a televize převezmou nejvyšší 
festivalové ocenění Zlatou rafi čku. V le-
tošním roce bude cena udělena herečce 
Ivě Janžurové a režisérovi Jiřímu Stra-
chovi. Stejně jako v předešlých letech 
proběhne předání rafi ček v Erbovním 
sále Státního hradu a zámku Horšovský 
Týn. Jiří Strach převezme cenu v sobotu 
10. listopadu a Iva Janžurová v úterý 13. 
listopadu. 

Zlatou rafi čku každoročně uděluje 
spolek Juniorfest významným českým 
a zahraničním fi lmovým osobnostem 
a tvůrcům za přínos v tvorbě pro děti 
a mládež. „V minulých letech například 
ocenění získali Kabir Bedi, který ztvárnil 
postavu Sandokana, Pierre Brice známý 
svou rolí Vinnetoua, Jiří Chalupa a v 
loňském roce Jitka Molavcová spolu s 
Jiřím Lábusem,” informuje Martina Míš-
ková, předsedkyně spolku Juniorfest. 

Herečka Iva Janžurová se ve fi lmu po-
prvé objevila v 60. letech 20. století. Po 
několika epizodních rolích jí dal příleži-
tost režisér Karel Kachyňa, když ji v roce 
1966 obsadil do svého fi lmu Kočár do 
Vídně. Herečka v průběhu let ztvárnila 
jak v divadle, tak ve fi lmech, televizních 

inscenacích a seriálech množství dra-
matických, ale často i komediálních rolí. 
Nejen dětským fi lmovým divákům se 
vryla do paměti například ve snímcích 
Páni kluci, O princezně, která ráčkovala, 
Drahé tety a já a v mnoha dalších. 

Přestože Jiří Strach, druhý oceněný, 
který v letošním roce obdrží nejvyšší 
festivalové ocenění, začínal jako dětský 
herec a herecké profesi se příležitostně 
věnuje doposud, hlavní těžiště jeho prá-
ce je v režii. Je uznávaným režisérem te-
levizních pohádek jako například Tři ži-
voty nebo O dívce, která šlápla na chléb, 
přičemž největší úspěch slavily v ki-
nech jeho pohádky Anděl Páně a Anděl 
Páně 2. Obě pohádky se řadí mezi do-
sud nejnavštěvovanější fi lmy v českých 
kinech. 

Udílení Zlatých rafi ček vzniká ve 
spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň 
a účastnit se jej budou mnohé další osob-
nosti ze světa fi lmu. Ty však zůstanou 
oceněným i návštěvníkům do poslední 
chvíle velkým překvapením. Na udílení 
cen je zajištěna autobusová přeprava 
z Domažlic, Dobřan a Plzně, více infor-
mací k přepravě se dočtete na první 
straně těchto novin.

ONDŘEJ VETCHÝ v roli 

Lucifera.
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V roce 2018 nás čekají kulatá výročí, která přímo 
vybízí k velkým oslavám. Připomeňme si proto 
události, které nás naším společným stoletím 
provázely a inspirujme se osobnostmi, které 
svým myšlením posouvaly náš národ kupředu.

12. 11. 2018 od 18:00 hodin

koncert a autogramiáda v rámci MFF Juniorfest 2018

MILAN PEROUTKA A KAPELA

Hrajeme si jako před 
100 lety 
Zábavné odpoledne v DEPO2015

Na neděli 11. listopadu nabízí 
program festivalu zábavné odpo-
ledne pro rodiny s dětmi. 
Akce se ponese v duchu první 
republiky, doprovodí ji i dobová 
hudba v tónech elektroswingu. 
Od 13 do 17 hodin si budou 
moci nejen ti nejmenší v auto-
busové hale a přilehlých prosto-
rách vyzkoušet, jak si děti hrály, 
ale i jejich dospělý doprovod 
má možnost si připomenout,
jak se lidé obecně ve svém vol-
ném čase bavili a jak se tenkrát 
žilo. 

Odpoledne nabídne několik 
stanovišť, v rámci nichž bude 
například možné si pořídit sní-
mek ve fotokoutku s dobovými 
rekvizitami, kluci ocení stanoviš-
tě se známou stavebnicí Merkur 

nebo zázemí spolků Sokol a 
Skaut, které jsou neodmyslitelně 
spojovány s počátky republiky. 
Rodiče i děti mohou navštívit 
krasopisné workshopy, dílnu na 
potisk látkových tašek moderní 
i starou technikou a pro milov-
níky dřeva je připravena dílna 
na výrobu loutek. 

Návštěvníci jsou také srdečně 
zváni na vernisáž výstavy Příběh 
vojáka. Výstava prezentuje cyk-
lus fotografi í vytvořený speci-
álně ke 100. výročí konce první 
světové války. Autorem fotografi í 
je Michal Paraska, student oboru 
fotografi e na Střední umělec-
koprůmyslové škole v Brně. 
Součástí vernisáže bude beseda 
s vojáky. Vstup na celou akci a 
workshopy je zdarma.

Koncert Milana Peroutky 
a kapely Perutě

Jedním ze zlatých hřebů plzeň-
ské části doprovodného progra-
mu je koncert Milana Peroutky 
a jeho kapely Perutě. Posluchači 
se mohou těšit na největší hity 
jako Sofi e nebo Postavím kolem 
nás zeď, které se pravidelně obje-
vují nejen na hudební TV Óčko. 

Milan Peroutka na sebe upoutal 
pozornost svou účastí v soutě-
ži Tvoje tvář má známý hlas, 
zároveň se objevuje v jedné z 
vedlejších rolí v seriálu Ordinace 
v růžové zahradě II. Koncert 
s autogramiádou se uskuteční 
v pondělí 12. listopadu od 18:00 
v Autobusové hale DEPO2015. 

Vstupenky za 250 Kč je již 
možné zakoupit v předprodeji na 

Plzeňské vstupence či přímo na 
místě před začátkem koncertu.

České dokumenty na Juniorfestu 
Festival vzdělává

V loňském roce nabídl program 
festivalu novinku v podobě projek-
cí vybraných českých dokumen-
tárních snímků. Na dokumentární 
tvorbu navazuje i v letošním roce, 
kdy se opět zaměřuje především 
na žáky základních a studenty 
středních škol, v neposlední řadě 
i na jejich pedagogy. „Letošní 
dokumenty poodkrývají tajemství 
skrytá za praktikami audiovizu-
álních obsahů, které na nás útočí 
ze všech stran. Ráno na nás číhají 
z televize, po cestě do školy či do 
práce z reklamních ploch a přes 
den je dokonce nosíme ve vlastní 
kapse - ve svém chytrém telefonu. 
Nebudeme-li schopni rozumět a 
fi ltrovat marketingové a mediální 
praktiky, staneme se velmi rychle 
zranitelní,” představuje letošní 
dokumentární sekci její koordi-
nátorka, Jitka Lanšperková. Uvádí 
také příklady snímků, které budou 
moci mladí diváci na festivalu 
zhlédnout: „V kauze Kazma vs. Ma-
reš aneb 1/10 se budeme věnovat 
boření mýtů osobnosti a vysvět-
líme si, jak lehké je se nechat 
zmást obrazem a zvukem. Kam až 
jsou lidé ochotní zajít s vidinou 
úspěchu a slávy, pak zjistíme při 
projekci fi lmu Show! od Bohdana 
Bláhovce.” 

Napínavá sonda do prezidentské 
kampaně Michala Horáčka Máme 
na víc nahlodá divákům představy 

o tom, kdo je to hlava státu, kdo 
o takový post může usilovat a co 
všechno mu může stát v cestě. 
O práci na hraně zákona budou 
studenti diskutovat po projekci 
snímku Hranice práce Apoleny 
Rychlíkové a novinářky Saši Uhlo-
vé, která se v přestrojení nechala 
zaměstnat na nejhůře placených 
pracovních pozicích v Česku. 
S Annou Kryvenko, režisérkou 
fi lmu Můj neznámý vojín, budou 
fi lmoví návštěvníci pátrat po 
důvodech sebevraždy jejího pra-
strýce, který v srpnu 1968 přijel 
do Československa na sovětském 
tanku. O třicet let později pak ná-
rodní tým získal zlaté medaile na 
olympijském hokejovém turnaji, 
kdy rozdílem jednoho jediného 
gólu porazil tým Ruska a zapsal se 
do dějin. Kdo ale za náš tým hrál? 
Co se dělo uvnitř týmu? Odpovědi 
nám nabídne fi lm Ondřeje Hudeč-
ka Pásky z Nagana. 

„Jsem přesvědčená, že letošní 
výběr dokumentárních snímků 
pro základní a střední školy 
vyzve mnoho zvídavých žáků, 
studentů i pedagogů k živelné-
mu vzájemnému dialogu o roli 
audiovizuálního obsahu v našich 
životech. Těším se na objevo-
vání nových rozměrů všednosti 
prostřednictvím fi lmu na letoš-
ním Juniorfestu,” dodává na závěr 
Lanšperková. 
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Filmové osobnosti v Dobřanech

Setkání s Danielou Kolářovou 
a Jaromírem Hanzlíkem

Před padesáti lety se poprvé na fi lmovém plátně objevil herec Jaromír 
Hanzlík po boku Daniely Kolářové ve snímku Slasti Otce vlasti. 
V 70. a 80. letech se z nich stala jedna z nejpopulárnějších fi lmových 
a televizních dvojic. Společně si zahráli nejen ve fi lmech Léto s kov-
bojem či Podnájemníci, ale také ve snímcích pro děti Lucie, postrach 
ulice, …a zase ta Lucie! Tuto dvojici bude možné opět společně potkat 
na Juniorfestu v dobřanském kině Káčko, a to ve středu 14. listopadu 
od 17:00 hodin.

Program pro děti 
v ZOO Plzeň

Zvířecí hrdinové očima Jiřího Chalupy 
a Václava Chaloupka

V roce 2016 získal na Juniorfestu nejvyšší festivalové ocenění Zlatá 
rafi čka scenárista a dramaturg České televize Jiří Chalupa, kterého starší 
diváci znají také jako oblíbeného moderátora Studia Kamarád. Jiří 
Chalupa se poté jako dramaturg podílel na vzniku oblíbených seriálů 
se zvířecími hrdiny Tuláčkem, Vydrýskem, Madlou nebo Ťapou. Seriály 
natočil režisér Václav Chaloupek. Vedle promítání vybraných epizod 
se mohou návštěvníci v nedělí 11. listopadu (od 16:00 hod.) a pondělí 
12. listopadu (od 10:00 hod.) těšit na poutavé vyprávění těchto dvou 
tvůrců přímo v plzeňské zoo. 

Festival zve do Techmania 
Science Centra
Zázračné odpoledne s Vladimírem Kořenem

Oblíbený moderátor České televize Vladimír Kořen provede návštěv-
níky v sobotu 10. listopadu od 14:00 svou zábavnou show. Hlavními 
hvězdami budou nejen známý moderátor, ale hlavně přírodní živly ve 
spojitosti s technikou. Program vznikl za výrazné podpory plzeňského 
Techmania Science Centra.

Ochutnávka 
z přeštického programu

Natáčení ČT:D, tvořivé dílny a soutěže
V sobotu 10. listopadu se bude v Přešticích natáčet jeden z dílů oblí-

beného pořadu ČT:D Šikulové. O den později se v tomto festivalovém 
městě uskuteční od 14:00 hodin tvořivé odpoledne pro děti a rodiče, 
během kterého dojde k vyhlášení vítězů výtvarné soutěže “Namaluj si 
Igráčka”. Na závěr festivalu, konkrétně 14. listopadu, se pod vedením 
dobřanského oddílu skautů a skautek odehraje tzv. Strašidelná stezka. 
Akce známá též jako Hororový ostrov se dosud odehrávala v Horšov-
ském Týně a Dobřanech, v letošním roce však obsadí město Přeštice. 
Další informace o programu v Přešticích se dozvíte na webových strán-
kách festivalu. 
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John Stevenson
Zahraniční hvězdy na Juniorfestu

Jedním z nejvýznamnějších 
zahraničních hostů, který přijal 
pozvání na letošník ročník 
Juniorfestu, je bezesporu John 
Stevenson.

Stevenson se podílel nejen na 
tvorbě významných animovaných 
snímků, ale v posledních něko-
lika letech i přednášel o tvůrčím 
procesu vývoje scénářů animova-
ných fi lmů v Číně, Malajsii, Koreji, 
Austrálii a na Novém Zélandu. Své 
příspěvky zároveň prezentoval i 
na mnoha významných univer-
zitách a uměleckých institucích 
v USA. Na jeho přednášku se mo-
hou zájemci těšit i na Juniorfestu, 
kterou uvede během Industry 
neděle. Ta bude přístupná zdarma 
široké veřejnosti i odborníkům ze 
světa fi lmu. 

Jedním z aktuálních snímků , 
které Stevenson v nedávné době  
zrežíroval, je animovaný fi lm 
Sherlock Koumes. Ten bude uve-
den i na Juniorfestu. Film je vol-
ným pokračováním hitu Gnomeo 
& Julie z roku 2011 a zároveň je 
jakousi animovanou verzí postavy 
slavného detektiva z knihy Arthu-
ra Conana Doylea. Divák ve fi lmu 

sleduje pátrání Sherlocka a jeho 
věrného pomocníka Watsona, 
kteří řeší záhadu mizení zahrad-
ních trpaslíků po celém Londýně. 
Hlavním postavám propůjčili 
svůj hlas například Johnny Depp 
a Emily Blunt. Výjimečnost fi lmu 
dokládá i fakt, že na něm praco-
vala zhruba stovka animátorů. 
“Miloval jsem postavu Sherlocka 
Holmese už jako malý. Zrežírovat 
jeho animovanou verzi a přenést 
postavu známého detektiva do 
světa zahradních trpaslíků pro 
mne byla výzva,” uvedl Stevenson 
v dubnu 2018 v rozhovoru pro 
server UpComing. „Pokud však 
pracujete s talentovanými lidmi, 
pak je to zábava. Například 
Johnny Depp si svou roli Sherloc-
ka velice užíval,” dodal v rozho-
voru. 

Stevenson osobně představí fi lm 
v pondělí 12. listopadu od 18:00 
hodin v Domažlicích. Na jeho 
přítomnost se však mohou těšit 
i další festivalová města, jelikož 
režisér na festivalu usedne do 
poroty mezinárodní soutěže celo-
večerních animovaných fi lmů pro 
děti v kategorii 5 - 12 let. 

JOHN STEVENSON 

oscarový režisér, 

který na Juniorfestu 

mimořádně převezme 

ocenění Zlatá rafi čka 

během slavnostního 

zahájení v Domažlicích.

Profesionální neděle: 
Filmová výchova, připravované 
projekty a oscarový režisér

V neděli 11. listopadu se v areálu 
plzeňského DEPO2015 uskuteční 
druhý ročník tzv. Industry neděle 
– programu určeného především 
fi lmovým profesionálům, ale i 
širší odborné veřejnosti. Letošním 
tématem je fi lmová výchova a její 
podoby v zahraničí. Dopolední část 
programu nabídne mezinárodní 
diskuzní panel o různých fázích, 
konceptech a úspěších zahraničních 
projektů z oblasti fi lmové a audio-
vizuální výchovy. Mezi účastníky se 
zařadí zástupci vybraných evrop-
ských zemí – Finska, Slovinska, 
Polska, Německa ale i Slovenska a 
dalších.

Odpolední program nabídne 
prezentace připravovaných českých 
projektů pro děti a mládež. Zaměří 
se na diskusi o otázkách, jak tato 
díla distribuovat, aby se zviditelnila 
nejen v tuzemsku, ale hlavně v 
zahraničí. Panelu se budou účastnit 
čeští i zahraniční odborníci na 

fi lmovou distribuci, producenti a 
další distributoři věnující se dětské 
kinematografi i. 

Vyvrcholením celého odpoledne 
bude masterclass na Oscara nomi-
novaného režiséra Johna Steven-
sona, kterou povede publicistka a 
fi lmová kritička Kamila Boháčková. 
Stevenson, letošní držitel festi-
valového ocenění Zlatá rafi čka, v 
roce 2008 natočil celosvětový hit 
Kung Fu Panda, jehož postavám 
propůjčili hlas například Angelina 
Jolie nebo Dustin Hoff man. Na 
masterclass tento významný režisér 
a scenárista představí svoji práci 
i techniky scenáristiky animova-
ných blockbusterů, mezi něž se 
řadí napříkad Shrek, Shrek 2 nebo 
Madagaskar, na kterých se Steven-
son podílel.

Harmonogram Industry neděle 
bude upřesněn na webových strán-
kách festivalu. Program je veřejně 
přístupný a zdarma.

Festivalová centra
Místa, kde se hraje
Dobřany – kino Káčko 
                   (Sokolovská 1011)
Domažlice – kino Čakan (Vodní 8)
Horšovský Týn 
– Státní hrad a zámek 
Horšovský Týn (nám. Republiky 1/1)
Plzeň – DEPO2015 (Presslova 14), 
CineStar Plzeň (Písecká 872/1)
Přeštice – Kulturní a komunitní 
centrum Přeštice
(Masarykovo nám. 311)

FESTIVALOVÉ NOVINY
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MEDVĚDÍ SÍLA

PRO PODPORU IMUNITY DĚTÍ!
Obsahuje originální patentovanou směs

 biologicky aktivních látek ProteQuine®

Navíc vitamin C, který přispívá k normální funkci

 imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

Také inulin – rozpustnou vlákninu původem z čekanky

Neobsahuje cukr – je slazen přírodním sladidlem

 z rostliny stévie sladké

Neobsahuje lepek

Určen k dlouhodobému a pravidelnému užívání

 především pro děti od 3 do 15 let

ekanky

m

ProteQuine®, inulin a vitamin C

www.farmax.cz

Rozhovor s Jiřím Strachem
Diváci Vás znají nejen jako 
režiséra, ale i jako herce. Je 
Vám bližší role před kamerou, 
nebo za ní?

Za ní. Když mi bylo patnáct, 
rozhodl jsem se pro fi lmovou režii 
a hraní jsem tehdy pověsil na 
hřebík. I když jsem se pak vrátil 
ještě v roli Ládi Bajzy v seriálu 
Bylo nás pět, ale především pak v 
Lotrandovi ve Smyczkově skvělé 
pohádce, nijak už to nezvikla-
lo moje rozhodnutí být raději 
loutkářem než loutkou. Ta režie 
je mnohem zábavnější. Jste totiž 
skutečným vypravěčem příběhu, 
ne jen tím, kdo ho předčítá. 

Rozsah Vaší režisérské práce 
je neuvěřitelný a sahá od 
pohádek až ke thrillerům. Je 
to tak, že si chodíte od napětí 
odpočinout k pohádkovým 
příběhům?

Od pohádky si jdu odpočinout 
k něčemu jinému, třeba thrilleru. 
A pak se mi zase přejí thriller a 
potřebuji si skočit k jinému žánru, 

třeba zase zpátky k pohádce. Mne 
hrozně baví střídat žánry. Je to 
podobné, jako kdybyste celý život 
měli jíst jen svíčkovou. Po chvíli 
vám z ní bude zle a máte chuť si 
dát třeba řízek s bramborovým 
salátem. A navíc, já mám rád 
výzvy. Nové příběhy, nové žánry, 
objevovat nové cesty, které jsem 
dosud nevyzkoušel. I mezi těmi 
pohádkami se snažím dělat rozdí-
ly: Anděl Páně je přece úplně něco 
jiného než třeba baladické Tři ži-
voty. A ty jsou zase velmi odlišné 
od Šťastného smolaře. Někdy to 
člověk trefí lépe, někdy hůře. Ale 
rozhodně se nenudí.

Juniorfest je festival pro děti 
a mládež. Vy jste začínal jako 
dětský herec. Doporučil byste 
našim malým divákům herec-
kou dráhu?

Nerozmlouval bych ji. Ale 
doporučoval bych, aby si to 
velmi pečlivě rozmysleli. On to 
není takový med, jak to kolikrát 
vypadá, když otevřete časopisy, 

kde se o hercích píše. Popularita 
není vše. Herectví je veliká dřina 
a ne každý se skutečně proslaví. 
Chápu, leckterá mladá dívka má 
pocit, že má talent, že je rozená 
fi lmová princezna. Ale to herectví 
je hodně nejen o talentu, ale i o 
štěstí. Aby v tu chvíli právě byla ta 
správná role. 
A to se ne vždy děje. Spíš ojedi-
něle. Podívejte třeba na mě. Před 
dvaceti lety jsem si zahrál Lotran-
da. Hlavní role! A od té doby mě 
nikdo pořádně neobsadil. Kdybych 
zůstal hercem, měl bych teď život 
v bídě, ve smutku a v zapomnění. 
 
O Vás by se dalo říci, že jdete 
z projektu do projektu. Asi 
se nechystáte odpočívat :) Co 
připravujete nyní? 

Točím teď fi lm s paní Bohda-
lovou a Kryštofem Hádkem. Je 
to příběh o staré paní, která v 
důvěře vloží svůj život i naděje do 
jednoho mladého člověka. A zmýlí 
se. Rád točím o stáří, třeba Vrásky 
z lásky. Je to pro mě velké téma. 
Dnes mají lidé tendenci před 
starými lidmi zavírat oči, odkládat 
je na umření někam do eldéenek. 
Ale já tvrdím, že i ve stáří je stále 
život. A může být velmi plnohod-
notný, protože je moudrý a má 
životní zkušenost, kterou mladí 
mít nemohou. 

REŽISÉRA Jiřího Stracha 

nejvíce proslavily 

pohádky Anděl Páně, má 

však za sebou 

i další úspěšné snímky.

Naučme děti milovat fi lm!
Festival nabízí praktické workshopy 
a semináře
Juniorfest každoročně zprostřed-
kovává originální workshopy 
a semináře zaměřené na fi l-
movou výchovu. Digitální věk 
mění mnohé; točit může každý, 
ovšem stírá se hranice mezi 
fi lmem a pouhým videem. Děti 
a studenti se o fi lmu ve školách 
neučí, čemuž Juniorfest čelí pra-
videlnou nabídkou odborného 
doprovodného programu. 
Jednou z novinek letošního 
roku je kurz fotografování pro 
děti. Zvány jsou děti od 7 do 
12 let, které láká analogová 
fotografi e. Kurz je seznámí s roz-
dílem mezi digitálními fotoapa-
ráty a klasickými analogovými. 
Zároveň si budou moci vyzkou-
šet několik fotoaparátů - klasic-
kých, ale také jednoduchých od 
fi rmy Lomography či dřevěných 
dírkových komor od značky 
Dirkoma. V temné komoře se 
seznámí s tvorbou a vyvolává-
ním fi lmů. 
V dalším kurzu si mohou 
vyzkoušet, jak se dělá animace, 

která je stará jako lidstvo samo. 
Už pravěcí lidé zanechávali na 
stěnách jeskyní malované pří-
běhy, které měly napodobovat 
pohyb. Můžeme také animovat 
doma, a co vše k tomu potřebu-
jeme, to se naučí děti v dílnách 
na kreslenou animaci. 
Podobný obsah má již zaběh-
nutý a oblíbený seminář Jak 
vzniká fi lm. Konkrétní přehled 
všech seminářů a praktických 
workshopů naleznou zájemci na 
webových stránkách festivalu. 
Na veškeré dílny je z důvodu 
omezené kapacity nutná regist-
race přes www.juniorfest.cz.
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Informace o vstupenkách 
a akreditacích
Vstupenky
Cena vstupenky na jednotlivé fi l-
mové projekce a doprovodné akce 
činí 60 Kč nebo 70 Kč (dle typu 
akce). Výjimku tvoří vstupné na 
koncert Milana Peroutky a kapely 
Perutě, který se odehraje v Auto-
busové hale DEPO2015 v pondělí 
12. listopadu od 18:00. Vstupné na 
koncert činí 250 Kč. 
Veškeré vstupenky lze zakoupit 
on-line přes rezervační systém 
na www.juniorfest.cz či přímo na 
místě. Vstupenky na koncert kape-
ly Perutě lze zakoupit pouze přes 
Plzeňskou vstupenku, TicketArt a 
Ticketportal či též přímo na místě.

Divácké akreditace
Filmoví fanoušci si v letošním roce 
mohou poprvé zakoupit i diváckou 
akreditaci. Akreditace platí po celou 
dobu festivalu na všechny fi lmové 
projekce a doprovodné akce a je 
dostupná za jednotnou cenu 240 
Kč. Akreditace se nevztahuje na 
koncert Milana Peroutky a kapely 
Perutě, kde je nutné zakoupit si 
samostatnou vstupenku. 
O akreditaci lze žádat na e-mailu 

info@juniorfest.cz. Předmět e-mai-
lu nadepište AKREDITACE, e-mail 
musí obsahovat následující údaje: 
jméno a příjmení, bydliště, tele-
fonní kontakt. Po potvrzení bude 
možné si akreditaci vyzvednout na 
jednom z těchto výdejních míst: Pl-
zeň - recepce DEPO2015, Domažlice 
- Městské informační centrum Íčko, 
Dobřany - Městské kulturní středis-
ko, Přeštice - Informační centrum 
Preštice, Horšovský Týn - Státní 
hrad a zámek Horšovský Týn. 
Držení akreditace nezaručuje místo 
na festivalové projekci, vstupenky 
na konkrétní fi lmy a doprovodné 
akce je vhodné si zamluvit přes 
rezervační systém na 
www.juniorfest.cz.

Hlavní akreditační centrum
Obdobně jako v loňském roce se 
hlavní akreditační centrum bude 
nacházet v prostorách Muzea 
Chodska (Chodské nám. 96, Do-
mažlice). Zde bude možné si od 
8. listopadu zakoupit nejen 
vstupenky na fi lmové projekce a 
doprovodné akce, ale i festivalový 
merch nebo katalog.

Porotci MFF Juniorfest 2018
Mezinárodní odborná porota 
uděluje cenu Festivalová kapka 
v následujících třech 
kategoriiích: 

Mezinárodní soutěž hraných 
fi lmů pro děti 
v kategorii 5-11 let

Florian Schnell – režisér a spiso-
vatel na volné noze žijící v Berlíně. 
Mnoho jeho dětských snímků 
získalo různá národní i mezinárod-
ní ocenění (např. fi lmy Hybris, Mia 
and the Minotaur, OFFLINE). 

Jiří Forejt – dramaturg, lektor a 
kreativec. Autor konceptů fi lmové 
výchovy pro děti, mládež a dospělé 
na půdě Národního fi lmového 
archivu, zakladatel a první ředitel 
Free Cinema. 

Louise H. Johansen – programová 
ředitelka fi lmového festivalu CPH 
PIX pro pražský Febiofest, ředitelka 
programového oddělení Mezinárod-
ního dětského fi lmového festivalu v 
Athénách.

Mezinárodní soutěž hraných 
fi lmů pro mládež 
v kategorii 12-16 let

Alex Smith – scenárista, režisér, 
producent a pedagog. Společně se 
svým dvojčetem natočili snímky 
Cesta divočinou, Winter in the 

Blood nebo The Slaugheter Rule s 
Ryanem Goslingem v hlavní roli. 

Anna Kopecká – umělecká ředitel-
ka MFF Praha - Febiofest. Věnuje se 
fi lmové produkci, publikuje články o 
fi lmovém průmyslu, založila vlastní 
produkční společnost Girl and Gun. 

Rok Govednik – lektor fi lmových 
a mediálních teorií působící ve Slo-
vinsku, vedoucí programové sekce 
MFF pro mládež EYE ON FILM, 
který se koná v deseti městech 
Slovinska. 

Mezinárodní soutěž 
celovečerních animovaných 
fi lmů pro děti 
v kategorii 5-12 let

Jitendra Mishra – fi lmový produ-
cent a promotér z Indie, ředitel fes-
tivalu SIFFCY (Smile International 
Film Festival for Children & Youth). 

John Stevenson – režisér hvězd-
ného blockbusteru Kung Fu Panda, 
tvůrce scénářů pro animované 
fi lmy (Shrek, Shrek 2 a Madagas-
kar), návrhář postav a storyboardů 
(Mravenec Z, Toy Story 2).

Kamila Boháčková – redaktorka a 
fi lmová kritička, která se věnuje ani-
movanému fi lmu a loutkové tvorbě. 
Je členkou Rady animovaného fi lmu 
a Society for Animation Studies. 
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Hlavní 

vzniká za podpory Horšovský Týn

9.—15. 11. 2018

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
SPRÁVA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN
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