
15. Mezinárodní fi lmový festival pro děti a mladé publikum

4. – 10. 11. 2022

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

10:30  Kino Šumava   KVÍK
Nizozemsko | 2022 | 72 minut | 3+ I český dabing | 60 Kč
Prasátko Kvík jako narozeninový dárek od utajovaného dědečka, který s sebou ale později přinese také jedno velké tajemství.

17:00  Kino Šumava   KULÍŠEK
Slovinsko, Lucembursko, Chorvatsko, Slovensko | 2022 | 86 minut | 6+ | 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.

20:00   Kino Šumava   DEJ MI KŘÍDLA
Francie, Itálie | 2021 | 91 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč
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.

8:20   Kino Šumava   UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Belgie, Francie | 2022 | 92 min| 8+ | český dabing | 60 Kč
Zajíc s tělem kuřete Chicky se společně s parťáky vydává na nebezpečnou a dobrodružnou cestu vstříc záchraně trůnu před padouchem.

9:00    Refektář  INTENZIVNÍ WORKSHOP FILMOVÉHO HERECTVÍ PRO DĚTI
V rámci kreativního workshopu filmového herectví si mohou všechny zvědavé děti a mládež na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to zajímavé ztvárnit filmovou 
postavu před kamerou. | ZDARMA

10:30   Kino Šumava   MALÁ VELKÁ BANDA
Francie | 2022 | 106 minut | 11+ | překlad do sálu | 60 Kč
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.

13:30   Kino Šumava   BLÁZNIVÁ RODINKA
Finsko | 2022 | 83 min | 7+ | překlad do sálu | 30 Kč
Jedna bláznivá rodina a záměna fenky za psa finské prezidentky dokáže zamávat s celou rodinou i s výletem do Helsinek

13:30   Refektář    KLATOVSKÉ FESTIVALOVÉ DESKOBRANÍ
Přijďte si vyzkoušet moderní deskové hry. | ZDARMA

8:20   Kino Šumava   TĚŽKÁ VOLBA
Estonsko | 2022 | 95 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč
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?

10:30   Kino Šumava   KULÍŠEK
Slovinsko, Lucembursko, Chorvatsko, Slovensko | 2022 | 86 minut | 6+ | 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.

13:30   Kino Šumava   YUKU A HIMALÁJSKÁ KVĚTINA
Belgie, Francie | 2022 | 62 minut| 6+ | překlad do sálu | 30 Kč
Malá myška Yuku se vydává na dobrodružnou cestu, aby své milované nemocné babičce přinesla květinu, která má schopnost nehasnoucího světla.

14:00   Refektář  LUNAPARK FILMOVÝCH VYNÁLEZŮ
Workshop seznámí malé i velké návštěvníky s prekinematografickými aparáty, které předznamenaly vznik filmu. Dozvědí se o základních principech, které 
umožňují film vnímat, a sami vytvoří krátké animované filmy. | ZDARMA

17:00   Kino Šumava   BOŽÍ FOTBALISTÉ
Španělsko | 2022 | 109 minut | 13+ | české titulky | 60 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?

20:00   Kino Šumava   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, slav-
ného a úspěšného herce Antonyho, aby se stal jeho víkendovým opatrovníkem.

8:20   Kino Šumava   DOUNIA A PRINCEZNA Z ALEPPA
Francie, Kanada | 2022 | 72 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
Magická semínka a vyprávěné mytologické pohádky pomohou Dounie a jejím prarodičům udělat únik z domova vinou války reálnější.

9:00   Refektář  INTENZIVNÍ WORKSHOP FILMOVÉHO HERECTVÍ PRO DĚTI
V rámci kreativního workshopu filmového herectví si mohou všechny zvědavé děti a mládež na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to zajímavé ztvárnit filmovou 
postavu před kamerou. | ZDARMA

10:30   Kino Šumava   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.

13:30   Kino Šumava   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.

14:30   Refektář  KLATOVSKÉ FESTIVALOVÉ DESKOBRANÍ
Přijďte si vyzkoušet moderní deskové hry. | ZDARMA

17:00   Kino Šumava   PERLIMPOVÉ
Brazílie | 2022 | 75 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
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.

8:20   Kino Šumava   EVA A ADAM
Švédsko | 2021 | 82 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
První dětská láska se střetává s několika problémy spojenými s dodržením slibu nejlepším kamarádům.

10:30   Kino Šumava   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?

10:30   Kino Šumava  MALÝ ALLAN ANEB LIDSKÁ ANTÉNA
Dánsko | 2022 | 85 min | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Malý Allan se snaží v novém domově nalézt kamarády. Kdo by čekal, že jeho největší dobrodružství prožije s UFO posedlým sousedem a mimozemšťankou.

12:30   Kolonáda   NEDĚLNÍ FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE NA KOLONÁDĚ
Postavičky z Večerníčků v nadživotní velikosti, workshopy a hry pro děti i dospělé. | ZDARMA

15:00   Kino Šumava  MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Česká republika, Slovensko, Německo | 2021 | 82 minut | 8+ | 30 Kč
Martin a jeho kamarádka Liška jsou praví dětští hrdinové, kteří na rozdíl od nechápavých dospělých velmi brzy rozpoznají hrozící nebezpečí a odvážně se mu postaví.

18:00   Refektář  PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Česká republika | 2020 | 100 min | 11+ | 30 Kč
Před loňským hitem se můžete těšit na muzikálové vystoupení Princezna zakletá v čase v krásných kulisách v podání dětí z Literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky.

20:00   Kino Šumava   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.

10:30   Kino Šumava   VINSKI A KOUZELNÝ PRÁŠEK
Finsko | 2021 | 84 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Neviditelný prášek pomůže neoblíbenému Vinskimu odhalit, jaký muž randí s jeho matkou a jaké skrývá tajemství.

12:30   Kolonáda  SOBOTNÍ FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE NA KOLONÁDĚ
Postavičky z Večerníčků v nadživotní velikosti, workshopy a jedno velké překvapení v podobě zahraniční herecké hvězdy,která festival navštíví. | ZDARMA

15:00   Kino Šumava   ANDĚL PÁNĚ 2 
Česká republika, Slovensko | 2016 | 95 minut | 8+ | 30 Kč
Pokračování dobrodružství nešikovného anděla Petronela a lišáckého čerta Uriáše.

18:00   Refektář    AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Československo | 1977 | 80 minut | 8+ | 30 Kč
Před promítáním zrestaurované verze legendárního filmu se můžete těšit na muzikálové vystoupení Ať žijí duchové v krásných kulisách v podání dětí z Literárně 
dramatického oboru ZUŠ J. Kličky. 

20:00   Kino Šumava   TYGŘI
Švédsko, Itálie, Dánsko | 2020 | 116 minut | 15+ | české titulky | 60 Kč
Dospívající fotbalista Martin zažívá splněný sen poté, co ho koupí velký italský klub. Jenže přicházejí i nové úkoly.

PÁTEK  4. 11. 2022 ÚTERÝ  8. 11. 2022

STŘEDA  9. 11. 2022

ČTVRTEK  10. 11. 2022

SOBOTA  5. 11. 2022

NEDĚLE  6. 11. 2022

PONDĚLÍ  7. 11. 2022
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