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 8:15 Velký sál KKC POLSKÉ ANIMÁČKY
  Polsko | 1958–1977 | 81 minut | 3+ | bez dialogů | 30 Kč
  Exkluzivní kolekce polských animovaných fi lmů pro JUNIORFEST 2019
  Výběr ředitele Ale Kino! Jerzy Moszkowitze
 10:00 Velký sál KKC HURÁ NA POHÁDKY
  Česko, Slovensko | 2019 | 45 minut | 3+ | bez dialogů | 30 Kč

 

 10:00 Velký sál KKC KOUZELNÝ PARK
  USA, Španělsko | 2019 | 85 minut | 6+ | český dabing | 60 Kč
 15:00 Velký sál KKC TEST ČASU

  Nizozemsko | 2019 | 82 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Snad každý učitel si přeje, aby byla výuka zajímavá. Pan Menno, učitel dějepisu, se 

kvůli tomu dokonce odváží ukrást Zub času, starodávný artefakt, který dokáže přivol-
at do dnešní doby jakoukoliv postavu z minulosti. Stačí však jediná chyba a stane 
se katastrofa. Pan Menno se stane zajatcem lstivého piráta a do našeho světa je 
vypuštěno nesčetné množství historických postav. Tři žáci z třídy pana Menna jsou 
nuceni cestovat dějinami a zachránit svého učitele.

 
 10:00 Velký sál KKC LOTTE HLEDÁ DRAKY
  Estonsko, Litva | 2019 | 78 minut | 5+ | překlad do sálu | 60 Kč
13:00 Velký sál KKC  ZÁBAVNĚ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 

S VYHLÁŠENÍM VÍTĚZŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
   Juniorfest ve spolupráci s KKC Přeštice si pro vás připravil zábavně tvořivé od-

poledne plné her a písniček za účasti postaviček z Večerníčků České televize. V rámci 
odpoledne proběhne i koncert dvojice Dubnička–Lahoda. V průběhu setkání budou 
vyhlášeni a odměněni vítězové letošní festivalové výtvarné soutěže. | ZDARMA

 17:00 Velký sál KKC ROCCA MĚNÍ SVĚT
  Německo | 2019 | 97 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč  
    Život neohrožené a zábavné jedenáctileté Roccy je všechno, jen ne obyčejný. Její 

otec na ni jako astronaut sice dohlíží z výšin vesmíru, dole na Zemi však bydlí sama 
jen se svou veverkou. Poprvé v životě navštěvuje normální školu, kde její bezstarostný 
a nekonformní přístup k životu doslova razí. A protože je u ní spravedlnost vždy na 
prvním místě, neváhá se postavit třídní šikaně. I proto se skamarádí s bezdomovcem 
Casparem a chce mu pomoci.

 8:15 Velký sál KKC TAJEMSTVÍ SOVÍHO LESA
  Estonsko | 2018 | 90 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
10:15 Velký sál KKC DVEŘE DO TAJEMNÉHO SVĚTA
  Polsko | 2016 | 99 minut | 11+ | české titulky | 60 Kč
14:00 KKC Přeštice ANIMAČNÍ WORKSHOP: 
   PŘÍBĚHY I STROMY VYPRÁVĚJÍ

    Přijďte si vyzkoušet léty prověřené kouzlo animace! Pod kamerou bude vznikat krátký 
fi lm a vy můžete být jeho tvůrci. Šťastný konec je zaručen!  Těšíme se na aktivní zapo-
jení dětí i rodičů a prarodičů, kteří se mohou bavit spolu a navzájem se inspirovat. 
Akce končí v 18.00 hodin. | ZDARMA, BEZ REZERVACE

PÁTEK 8. 11. 2019

NEDĚLE 10. 11. 2019

PONDĚLÍ 11. 11. 2019

SOBOTA 9. 11. 2019

20:00 Velký sál KKC UŽ ZNÁŠ SOFII?
  Itálie | 2018 | 95 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč
   Rozvedený Gabriele, bývalý rocker a nyní majitel obchodu s hudbou, je velmi sta-

rostlivým otcem desetileté Sofi e. Jednoho dne se po letech setká se svojí bývalou 
láskou a opětovně to mezi nimi zajiskří. Během jejich prvního rande mu však ona 
vyvolená oznámí, že nemá ráda děti. Gabriele se tak v prvním žáru vášně rozhodne 
jí o Sofi i vůbec nic neříct. Od té chvíle dělá všechno proto, aby utajil přítomnost své 
dcery, a dokonce pravidelně mění vzhled svého bytu v závislosti na tom, která z nich 
ho navštíví. Jak dlouho dokáže svou dceru schovávat?

 8:15 Velký sál KKC HODINÁŘŮV UČEŇ
  Česko, Slovensko | 2019 | 102 minut | 6+ | české znění | 60 Kč
10:15 Velký sál KKC DALEKO OD DOMOVA
  Německo | 2018 | 89 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
 13:30 Velký sál KKC ALFONS TŘASOŘITKA
  Německo | 2019 | 90 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Jedenáctiletý smolař Alfons by rád byl skvělým sportovcem, nadaným žákem 

a astronautem, ale zdá se, že se celý svět spikl proti němu. Nespravedliví učitelé, 
zákeřní spolužáci a přísný otec mu dělají ze života peklo. Konečně však má příležitost 
ukázat všem na nadcházejícím astronautském táboře, jak skvělý vynálezce je. 
V cestě mu ale stojí největší rival Nico.  Alfons Třasořitka je komedie o přátelství, 
vesmíru, otcích a synech a těch nejlepších plánech na stavbu raket.

18:00 Velký sál KKC  SETKÁNÍ S KAMARÁDY PO 50 LETECH
   Když byl v roce 1969 natočen historicky první český dětský televizní seriál, zachy-

cující současné děti a jejich starosti, okamžitě vzbudil u diváků ohlas. Zůstal pop-
ulární i po padesáti letech od svého natočení. V rámci letošních doprovodných akcí 
se můžete setka osobně s Gábinou, Ferdou nebo Honzou. Nebudou chybět i další 
známé tváře, které se v seriálu objevily. | 60 Kč

 
 8:15 Velký sál KKC MY TŘI!!!
  Německo | 2019 | 94 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
10:15 Velký sál KKC KAPITÁN BIMSE
  Dánsko | 2019 | 75 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč

 8:15 Velký sál KKC JACEK A PLACEK
  Polsko | 1993 | 77 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
10:15 Velký sál KKC KLUB ČERVENÝCH NÁRAMKŮ – ZAČÁTEK
  Německo | 2019 | 115 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč
 13:30 Velký sál KKC VELKÝ ZÁVOD
  Kanada | 2018 | 89 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč

  V zasněžené vesnici se každý rok pořádá sáňkařský závod a každý rok ho vyhrává 
geniální konstruktér Frankie. Letos ale Frankieho porazí nový, vychytralý konstruk-
tér, Zac. Frankie si to ale nechce nechat líbit a začne pátrat. Brzy přijde na to, že 
podlý Zac v závodě podváděl a žádá, aby se závod opakoval. Zac souhlasí pod jed-
nou podmínkou. Chce lepší závodnickou dráhu. Frankieho parta tak musí postavit 
novou, větší a obtížnější dráhu i nové, lepší sáňky. Zac navíc Frankieho donutí vsadit 
něco, na čem mu velmi záleží…

ÚTERÝ 12. 11. 2019

STŘEDA 13. 11. 2019

ČTVRTEK 14. 11. 2019

12. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež12. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež12. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež

8.—14. 11. 2019 | PŘEŠTICE


