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

Domažlice | Dobřany | Plzeň | Horšovský Týn | PŘEŠTICE | Klatovy

PÁTEK 4. 11. 2022
17:30

Velký sál KKC

ÚTERÝ 8. 11. 2022
KVÍK

Nizozemsko, Belgie | 2022 | 72 minut | 3+ | český dabing | 60 Kč
Prasátko Kvík jako narozeninový dárek od utajovaného dědečka, který s sebou ale později přinese také jedno velké tajemství.

19:30

Velký sál KKC

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Pokud nebudete mít příležitost či možnost zavítat na slavnostní zahájení v Domažlicích, tak se můžete zúčastnit neméně atraktivního
zahájení v Přešticích, které nabídne nejen skvělý film, ale i stream ze slavnostního zahájení v Domažlicích a přípitek k 15. narozeninám
Juniorfestu. | 60 Kč

SOBOTA 5. 11. 2022
17:00

Velký sál KKC

PRINC MAMÁNEK

Areál KČT

STRAŠIDELNÁ STEZKA

Strašidelná stezka kolem loděnice s plněním zajímavých úkolů a sladkou odměnou na závěr si za několik posledních let získala velkou
oblibu mezi velkými i malými návštěvníky. Dle náročnosti a věku dětí budou připraveny dvě varianty trasy. | ZDARMA

19:00

Velký sál KKC

BOŽÍ FOTBALISTÉ

10:15

19:00

17:00

Velký sál KKC

WEBSTEROVI VE FILMU

Velký sál KKC

Velký sál KKC

Velký sál KKC

Velký sál KKC

13:30

Velký sál KKC

EVA A ADAM

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

Belgie, Francie | 2022 | 92 minut I 8+ I český dabing | 30 Kč
Zajíc s tělem kuřete Chicky se společně s parťáky vydává na nebezpečnou a dobrodružnou cestu vstříc záchraně trůnu před padouchem.

PONDĚLÍ 7. 11. 2022

ČTVRTEK 10. 11. 2022
CESTA DO TVOJZEMÍ

BLÁZNIVÁ RODINKA

Švédsko | 2021 | 82 minut I 9+ I překlad do sálu | 60 Kč
První dětská láska se střetává s několika problémy spojenými s dodržením slibu nejlepším kamarádům.

14:00

Velký sál KKC

DEJ MI KŘÍDLA

Finsko | 2022 | 83 minut I 7+ I překlad do sálu | 60 Kč
Jedna bláznivá rodina a záměna fenky za psa finské prezidentky dokáže zamávat s celou rodinou i s výletem do Helsinek.

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

8:15

LAUŘINA HVĚZDIČKA

STŘEDA 9. 11. 2022

10:15

Juniorfest ve spolupráci s KKC Přeštice si pro vás připravil zábavně tvořivé podzimní odpoledne plné kreativních dílen, soutěží a her za
účasti pohádkových postaviček. V průběhu setkání budou vyhlášeni a odměněni vítězové letošní festivalové výtvarné soutěže. V rámci
odpoledne bude zahájena výstava Fenomén Igráček. | ZDARMA

MALÝ ALLAN ANEB LIDSKÁ ANTÉNA

Francie, Itálie | 2021 | 91 minut I 12+ I 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.

NEDĚLE 6. 11. 2022
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S JUNIORFESTEM

Velký sál KKC

Německo | 2021 | 79 minut I 6+ I překlad do sálu | 30 Kč
Laura je v novém městě smutná a osamělá. Potká kouzelnou hvězdičku, která jí ukáže sílu přátelství.

8:15

Velký sál KKC

COMEDY QUEEN

Dánsko | 2022 | 85 minut I 7+ I 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.

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?

14:00

Velký sál KKC

Švédsko | 2022 | 94 minut I 12+ I 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

Česká republika | 2022 | 100 minut | 7+ | 60 Kč
Princ Ludvík je už příliš starý na to, aby bydlel se svou matkou a všeho se bál. Jednoho dne tak dostane nečekaný dárek a musí se
vydat do světa, aby dospěl.

18:30

8:15

Konferenční sál KKC

S JUNIORFESTEM ZA UŠÁKEM CHICKYM A ZLOKŘEČKEM

Pro děti i dospělé je připravena otevřená kreativní dílna na téma jednoho z letošních festivalových filmů „Ušák Chicky a Zlokřeček“.
Návštěvníci si budou moci vyrobit postavičky z daného filmu a následně s nimi sehrát scénku. | ZDARMA

8:15

Velký sál KKC

KULÍŠEK

Česká republika, Slovensko, Belgie | 2022 | 86 minut I 10+ I 60 Kč
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích
se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou.

Slovinsko, Lucembursko, Chorvatsko, Slovensko | 2022 | 86 minut I 6+ I 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.

10:15

10:15

Velký sál KKC

POKLAD

Litva | 2022 | 78 minut I 8+ I překlad do sálu | 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.

13:30

Velký sál KKC

Velký sál KKC

PERLIMPOVÉ

Brazílie | 2022 | 75 minut I 9+ I 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.

VINSKI A KOUZELNÝ PRÁŠEK

Finsko | 2021 | 84 minut I 7+ I překlad do sálu | 30 Kč
Neviditelný prášek pomůže neoblíbenému Vinskimu odhalit, jaký muž randí s jeho matkou a jaké skrývá tajemství.

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

MFF JUNIORFEST

