15. Mezinárodní ﬁlmový festival pro děti a mladé publikum
4. – 10. 11. 2022

DOMAŽLICE | Dobřany | Plzeň | Horšovský Týn | Přeštice | Klatovy
10:30

PÁTEK 4. 11. 2022
17:00

Kino Čakan

Neočekávaná cesta dětí zničit toxickou továrnu, kde se černý humor spojuje se spoustou morálních rozhodnutí a také falešným kamarádstvím k jednomu ze členů dětské party.

UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ

Film Ukradená vzducholoď vstupuje v digitálně restaurované verzi do vybraných českých kin. Dobrodružný příběh natočil Karel Zeman v šedesátých letech na motivy jedné
z knih Julese Verna.

Velký sál MKS

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 15. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2022

Slavnostní zahájení plné překvapení, o které se postarají žáci ZUŠ Domažlice Jindřicha Jindřicha. Během narozeninového večera převezme z rukou ředitelky festivalu
Judity Soukupové a ministra kultury České republiky Martina Baxy nejvyšší festivalové ocenění Zlatá rafička německý herec Erdogan Atalay, kterého čeští diváci znají
jako neohroženého Semira z divácky oblíbeného seriálu Kobra 11. Slavnostním večerem vás provede Jakub Štáfek. | 60 Kč

Loutkový sál

Česká republika | 2022 | 68 minut | 5+ | 30 Kč

10:45

Loutkový sál

Česká republika | 2022 | 85 minut | 9+ | 30 Kč

Kolik „obyvatel“ má Praha? I na tuto otázku a spoustu dalších odpovídají tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko ve svém dalším díle Planeta Praha.

13:30

Kino Čakan

LAUŘINA HVĚZDIČKA

Německo | 2021 | 79 minut | 6+ | překlad do sálu | 30 Kč

Laura je v novém městě smutná a osamělá. Potká kouzelnou hvězdičku, která jí ukáže sílu přátelství.

17:00

Kino Čakan

RANAŘKY

Exkluzivní uvedení filmu z produkce Netflix. Školní stydlivka se nechá inspirovat svou mámou a vydá školní plátek, který rozpoutá ve škole velkou revoluci za rovnoprávnost.

MIMI A LÍZA: ZAHRADA

Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti.

20:00

Kino Čakan

MALÁ VLNA

Lotyšsko | 2022 | 102 minut | 16+ | české titulky | 60 Kč

Film zachycuje dva měsíce života Laine, vysokoškolačky z předměstí Rigy, jenž prožívá nelehké období. Objevuje technoparty a poznává dívku Gudrun, do které se zamiluje.

10:00

Malý sál MKS

DOMAŽLICKÉ FESTIVALOVÉ DESKOBRANÍ

ÚTERÝ 8. 11. 2022

10:30

Kino Čakan

KVÍK

8:00

Přijďte si vyzkoušet moderní deskové hry. | ZDARMA

PLANETA PRAHA

USA | 2021 | 111 minut | 14+ | české titulky | 60 Kč

SOBOTA 5. 11. 2022
9:00

MALÁ VELKÁ BANDA

Francie | 2022 | 106 minut | 11+ | překlad do sálu | 60 Kč

Československo | 1966 | 88 minut I 8+ | 60 Kč

19:30

Kino Čakan

Kino Čakan

DOUNIA A PRINCEZNA Z ALEPPA

Nizozemsko, Belgie | 2022 | 72 minut | 3+ | český dabing | 60 Kč

Francie, Kanada | 2022 | 72 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč

Prasátko Kvík jako narozeninový dárek od utajovaného dědečka, který s sebou ale později přinese také jedno velké tajemství.

Magická semínka a vyprávěné mytologické pohádky pomohou Dounie a jejím prarodičům udělat únik z domova vinou války reálnější.

13:00

8:30

Loutkový sál

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

Loutkový sál

MALÁ VLNA

Belgie, Francie | 2022 | 92 minut | 8+ | český dabing | 60 Kč

Lotyšsko | 2022 | 102 minut | 16+ | české titulky | 60 Kč

Zajíc s tělem kuřete Chicky se společně s parťáky vydává na nebezpečnou a dobrodružnou cestu vstříc záchraně trůnu před padouchem.

Film zachycuje dva měsíce života Laine, vysokoškolačky z předměstí Rigy, jenž prožívá nelehké období. Objevuje technoparty a poznává dívku Gudrun, do které se zamiluje.

14:00

10:30

Kino Čakan

Česká republika | 2022 | 104 minut | 7+ | 60 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Pokračování oblíbené pohádky nese opět lumpárnu v podání Ference a Lorence, jež nastraží na loupežníka Karabu důmyslnou past.

17:00

Kino Čakan

BOŽÍ FOTBALISTÉ

Kino Čakan

TAK ZATRACENĚ SNADNÉ

Švédsko | 2022 | 90 minut | 14+ | české titulky | 60 Kč

Joanna trpí ADHD, ale došly jí zklidňující léky. Poradí si Joanna se svou neklidnou myslí, do níž navíc znenadání vstupuje i láska k Audrey?

10:45

Loutkový sál

VERONIKA FREIMANOVÁ: O CHUDÉM KRÁLOVSTVÍČKU

Španělsko | 2022 | 109 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč

Československo | 1979 | 66 minut | 6+ | 30 Kč

Možná poslední léto chlapecké školy změní příchod nové učitelky a její touha podpořit chlapce v jejich fotbalovém talentu a přípravě na zápas. Podaří se jí školu
zachránit?

Televiznímu zpracování pohádky Josefa Lady nechybí humor a neotřelé nakládání se známými pohádkovými motivy. Spolu s půvabným Ladovým výtvarnými rukopisem
si po léta získává srdce diváků.

18:30

13:30

Loutkový sál

KRYPTID

Švédsko | 2022 | 2x22 minut | 16+ I české titulky | 30 Kč

Kino Čakan

VINSKI A KOUZELNÝ PRÁŠEK

Finsko | 2021 | 84 minut | 7+ | překlad do sálu | 30 Kč

Kryptid je mýtický živočich, o jehož existenci nejsou vědecké důkazy. Stylový švédský teenage horor odkazuje na zahraniční žánrové vzory, ale přináší na ně svéráznou
severskou odpověď.

Neviditelný prášek pomůže neoblíbenému Vinskimu odhalit, jaký muž randí s jeho matkou a jaké skrývá tajemství.

20:00

Francie, Itálie | 2021 | 91 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč

Kino Čakan

BANGER.

Česká republika | 2022 | 105 minut | 16+ I 60 Kč

V cestě začínajícího rappera stojí dealování drog, ale touha po hitu se Sergeiem Barracudou v něm probudí touhu skoncovat s tímto přivýdělkem.

Loutkový sál

Česká republika | 2022 | 65 minut | 4+ I 60 Kč

Kino Čakan

Kino Čakan

KRÁSNÉ BYTOSTI

Island, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Česko | 2022 | 123 minut | 15+ | české titulky | 60 Kč

WEBSTEROVI VE FILMU

Čtrnáctiletý Balli vyrůstá v kulisách drsné krajiny Islandu. Cítí silný pocit vykořeněnosti a odtrženosti od okolního světa a je šikanován snad úplně všemi ve svém okolí.
Dostává se ale do klučičí skupiny, kde se nenávist pomalu mění v přátelství.

Humorné i laskavé příběhy pavoučků propletené nečekaným dobrodružstvím se v rodinném animovaném filmu věnují každodenním dětským radostem i trápením
a ukazují, že nejpevnější síť je rodina.

STŘEDA 9. 11. 2022

10:30

8:00

Kino Čakan

DEJ MI KŘÍDLA

Thomas je floutek z bohaté rodiny a Marcus dvanáctiletý vážně nemocný kluk. Jejich společně strávený čas je od začátku složitý, ale postupně se jejich přátelství
stmeluje a navždy jim změní život.

20:00

NEDĚLE 6. 11. 2022
9:00

17:00

KULÍŠEK

Kino Čakan

EVA A ADAM

Slovinsko, Lucembursko, Chorvatsko, Slovensko | 2022 | 86 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč

Švédsko | 2021 | 82 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč

Malý Erik z dětského domova musí strávit Vánoce v cizí rodině s rozmazlenou dcerou Lučkou. Jeho nenávist k ní změní až společná cesta za pronásledováním Santy.

První dětská láska se střetává s několika problémy spojenými s dodržením slibu nejlepším kamarádům.

13:00

8:30

Loutkový sál

POKLAD

Litva | 2022 | 78 minut | 8+ | překlad do sálu | 60 Kč

Loutkový sál

TĚŽKÁ VOLBA

Estonsko | 2022 | 95 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč

Rodiče malé Austejy kvůli práci nechávají svou dceru na víkend u prarodičů, kteří žijí na venkově. Při noci plné blesků a hromů se však stane něco, co převrátí zprvu
nudných pár dní naruby.

Rozpadající se továrnu hlídá starý podivín, který odsud neustále vyhání partu dětí. Jednoho dne stařík spadne do jámy a nemůže ven. Přizná parta svoji vinu nebo ne?

14:00

Brazílie | 2022 | 75 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč

Kino Čakan

COMEDY QUEEN

10:30

Kino Čakan

PERLIMPOVÉ

Švédsko | 2022 | 94 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč

Příběh třináctileté Sašy, která se namísto truchlení po své matce rozhodne svůj život změnit a stane se stand – up komičkou, aby rozveselila svého otce.

Claé a Bruó, tajní agenti ze znepřátelených království, musejí spojit síly, aby našli Perlimpy, kteří jako jediní dokáží vrátit mír do světa. Jenže ti jsou schovaní v lese
plném obrů.

17:00

10:45

Kino Čakan

Česká republika | 2022 | 26 minut | 11+ | 30 Kč

I AM INFLUENCER

Loutkový sál

NUDES: ADA

Norsko | 2019 | 2x20 min | 13+ | české titulky | 30 Kč

Jaký vliv mají současní influenceři na dětské publikum anebo jak promýšlejí obsah, který sdílí na sociálních sítích? O tom všem v dokumentu mluví vybraní influenceři z Česka.

„Jediný příspěvek ti může změnit celý život.“ „Nikdy nevíš, kdo se dívá, ani kam se to dostane.“ Všichni to známe, ale i tak věříme, že se to stává jen druhým.

18:30

13:30

Loutkový sál

PĚT LET

Kino Čakan

YUKU A HIMALÁJSKÁ KVĚTINA

Česká republika | 2022 | 2x15 minut | 15+ | 30 Kč

Belgie, Francie | 2022 | 62 minut | 6+ | překlad do sálu | 30 Kč

Jedna noc, dvě pravdy a pět let staré vzpomínky. Tereza mluví o znásilnění, David si celou situaci pamatuje jinak. Následkům ale musí čelit oba.

Malá myška Yuku se vydává na dobrodružnou cestu, aby své milované nemocné babičce přinesla květinu, která má schopnost nehasnoucího světla.

20:00

17:00

Kino Čakan

DEALER

Belgie | 2022 | 104 minut | 16+ | české titulky | 60 Kč

Čtrnáctiletý drogový dealer Johnny žije v domově pro mládež. Když se dozví, že už nemůže o víkendech chodit domů, požádá jednoho ze svých zákazníků, slavného
a úspěšného herce Antonyho, aby se stal jeho víkendovým opatrovníkem.

Kino Čakan

Dospívající fotbalista Martin zažívá splněný sen poté, co ho koupí velký italský klub. Jenže přicházejí i nové úkoly.

20:00

Kino Čakan

SCHÉMA

Máša je zamilovaná do pohledného Rama, který dívky jen využívá. Než ale Máša rozpozná jeho dravou manipulativní strategii, je již příliš pozdě. Rozpoznat skutečné
a falešné vztahy je nyní těžší než kdy dřív.

MALÝ ALLAN ANEB LIDSKÁ ANTÉNA

Dánsko | 2022 | 85 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč

ČTVRTEK 10. 11. 2022

8:30

10:30

Malý Allan se snaží v novém domově nalézt kamarády. Kdo by čekal, že jeho největší dobrodružství prožije s UFO posedlým sousedem a mimozemšťankou.

Loutkový sál

TYGŘI

Kazachstán | 2022 | 73 minut | 16+ | české titulky | 60 Kč

PONDĚLÍ 7. 11. 2022
8:00

Kino Čakan

Švédsko, Itálie, Dánsko | 2020 | 116 minut | 15+ | české titulky | 60 Kč

COMEDY QUEEN

Švédsko | 2022 | 94 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč

Příběh třináctileté Sašy, která se namísto truchlení po své matce rozhodne svůj život změnit a stane se stand – up komičkou, aby rozveselila svého otce.

Kino Čakan

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 15. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2022

Slavnostní zakončení za účasti známých osobností filmového a televizního světa spojené s vyhlášením vítězných filmů ve třech soutěžních kategoriích – nejlepší hraný
film pro děti ve věku 5-11 let, nejlepší hraný film pro mladé publikum ve věku 12-16 let a nejlepší celovečerní animovaný film pro děti ve věku 5-12 let. | ZDARMA

Podrobnější informace o programu a vstupenkách najdete na www.juniorfest.cz nebo

MFF JUNIORFEST

