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Juniorfest láká na hvězdy českého plátna a desítky
filmů z celého světa
Letos proběhne Mezinárodní
filmový festival pro děti a mládež Juniorfest již po čtrnácté,
tentokrát v termínu od 5. do
11. listopadu. Festivalová města se nemění. Bude se promítat
v Domažlicích, Horšovském
Týně, Dobřanech, Plzni a Přešticích. Online varianta pak
bude přístupná od 12. do
21. listopadu na DAFilms.cz.
„Jsem neskutečně ráda, že se
letos zase potkáme s diváky v kinech. Je to ta největší radost, vidět
usmívající se tváře v zaplněném
sále,” raduje se Judita Soukupová,
ředitelka Juniorfestu. „Loňský
ročník jsme kvůli epidemiologické
situaci museli přesunout do online prostředí, samozřejmě neradi.
Nicméně ukázalo se, že všechno
špatné je k něčemu dobré. Online
varianta se osvědčila a letos je tak
v plánu hybridní festival. Znamená to, že nějaký obsah uvedeme
v rámci fyzického festivalu a jako
bonus pak filmy online,” doplňuje ji
výkonný ředitel Juniorfestu Michal
Šašek a dodává, že během festivalu
se budou promítat jiné filmy než
v online prostředí. „Máme vlastně
letos dva festivaly!” uzavírá téma
Soukupová.
Čtrnáctý ročník Juniorfestu bude
slavnostně zahájen v pátek
5. listopadu od 18:00 v domažlickém Kině Čakan. Festival odstartuje předpremiéra norsko-českého
rodinného filmu Dračí princezna.
Naopak slavnostní zakončení,
společně s vyhlášením vítězných
snímků letošního ročníku, se
odehraje v Erbovním sále Státního
hradu a zámku Horšovský Týn.

mu mají i doprovodné akce. Jedna
z nich bude věnována osobnosti
Oty Kovala - dobřanského filmového režiséra, který natočil například dětský film Lucie a zázraky.
Juniorfest tento snímek po letech
uvede na plátně kina. Organizátoři
připravili také Kovalovi věnovanou
výstavu a dále setkání s osobnostmi, které se s ním jakožto s režisérem setkaly. Doprovodný program
bude také patřit České televizi,
která uvede předpremiéry seriálů
TBH a Do divočiny a společně
s tím představí plánované změny
na své online platformě.
Judita Soukupová, ředitelka MFF Juniorfest

„Není to tak, že bychom se nějak
uzavírali před veřejností, právě
naopak! Budeme moc rádi, když
na tyto dvě slavnostní akce přijde
co nejvíce diváků,” zve všechny
Judita Soukupová a zároveň dodává, že to stejné platí o předání
Zlatých rafiček. Nejvyšší festivalové ocenění v minulosti převzali
Ondřej Vetchý, Jiří Strach či Iva
Janžurová. Letos cenu převezmou
Petr Nárožný a Ivana Chýlková.
Během festivalu proběhnou také
další akce věnované právě těmto
oceněným hercům. Za přítomnosti Ivany Chýlkové bude v Dobřanech odpromítán slavný film
Jezerní královna, který natočila
s režisérem Václavem Vorlíčkem,
a Petr Nárožný osobně uvede
všem známou pohádku S čerty
nejsou žerty.
„Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci bude Juniorfest hostit
méně zahraničních osobností než
v předchozích ročnících, protože

je skutečně obtížné předpokládat,
co bude za týden,” sděluje své
obavy ředitelka festivalu, avšak
věří, že naopak dorazí více tvůrců
českých nebo slovenských filmů.
Juniorfest letos představí v předpremiéře třeba rodinný film Tady
hlídáme my s Nelou Boudovou
a Pavlem Novým. Organizační tým
čeká také velkou delegaci k právě
dokončované pohádce Tajemství
staré bambitky 2, jejíž premiéra
bude těsně před Vánoci. Festival
mimo jiné navštíví Ondřej Vetchý,
Veronika Divišová, Tomáš Klus,
Janek Ledecký, Jitka Ježková, Jiří
Mádl, Vít Klusák a mnozí další. MFF
Juniorfest uvede filmy jak z České republiky, tak z celého světa.
Ve třech soutěžních sekcích diváci
mohou vidět celkem 24 kurátorsky
vybraných snímků. Festival dále
nabídne sekci Panoráma nebo
Večerní perspektivy.
Juniorfest není jenom o filmech,
své místo v každoročním progra-

Pokud vás zajímají další informace a tipy na zajímavé filmy, pak
listujte na následujících stranách.
Navštívit také můžete sociální sítě
festivalu nebo webové stránky
www.juniorfest.cz.
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Soutěžte
s Deníkem
Juniorfest nabízí ve spolupráci
s Deníkem šedesát volných
vstupenek na víkendové a večerní projekce do každého města, které můžete získat úplně
jednoduše! Stačí zodpovědět
soutěžní otázku:
Jaké dvě herecké osobnosti
letos získají Zlatou rafičku?
a) I vana Chýlková
a Petr Nárožný
b) Petr Nárožný
a Zlata Adamovská
c) Zlata Adamovská
a Lukáš Vaculík
Odpovědi zasílejte do 4. listopadu
2021 na e-mailovou adresu rezervace@juniorfest.cz s předmětem
Soutěžte s Deníkem.
Vstupenky získají ti
z vás, kteří odpoví
nejrychleji. Každý
výherce obdrží dvě
vstupenky v podobě
elektronických dárkových voucherů.

Premiéry a předpremiéry na festivalu
Jako každý rok Juniorfest uvede
několik filmů v české premiéře
nebo distribuční předpremiéře.
Festival zahájí norsko-česká Dračí
princezna. Další předpremiéru
bude mít nově zdigitalizovaná
verze filmu Dívka na koštěti, která
vstupuje do kin až později, a to
v polovině listopadu. Na festivalu
se představí i rodinný film Tady
hlídáme my s Nelou Boudovou či
Pavlem Novým, který je pokračováním oblíbeného filmu Tady

Seriál TBH

hlídám já. Z tuzemské tvorby dojde
k představení webových seriálů
České televize TBH a Do divočiny,
jejichž oficiální premiéra má pro-

běhnout až v roce 2022. V dětské
soutěži uvede festival v české
premiéře Svět podle Bustera či
Trojité trable, v mládežnické pak nizozemské romantické drama Remy
a Juliyat a ruský snímek Mimo
dosah. Nesoutěžní sekce nazvaná
Večerní perspektivy odprezentuje
hned tři filmy, které v Česku ještě
nebyly uveřejněny – kazachstánské
drama 18 kHz, vítěze loňského MFF
Varšava, surové nizozemské drama
Nechci tančit a makedonsko-německý snímek Stela.

Filmový program na víkend

Tajemství staré bambitky 2

Domažlice
Víkend v Domažlicích nabídne animák Vlkochodci, který byl nomino-

vaný na Oscara a Zlatý Glóbus, dále
dětský snímek Detektivní kancelář
Lasse & Maja: Záhada vlakové
loupeže či íránské drama Školní
poklad, nejnovější film Majida Majidiho o dětské práci a nečekaném
překvapení ve školním sklepě. Jedním z nejočekávanějších českých
filmů letošního roku je Tajemství
staré bambitky 2. Juniorfest uvede
několik ukázek z filmu, na jejich
projekci dorazí i herecká delegace.

doplní v Horšovském Týně především pohádky a dětské snímky: Jim
Knoflík a bláznivá třináctka představí hlavní dvojici kamarádů v boji
proti zlostnému pirátskému gangu,
Sloník na cestách sleduje slona bez
paměti, který se přes noc proměnil
v celebritu, dále bude promítána
Dračí princezna či Princova cesta.

Jak jsem randil s Amber

Myši patří do nebe

Dobřany
Dobřanská sobota a neděle budou
obdobně nabité. Kino Káčko promítne během sobotního podvečera
český animovaný film Myši patří
do nebe, který vznikal téměř deset
let. Vypráví o myšce a lišákovi, dvou
nepřátelích, jež nesnáze donutí stát
se kamarády. Neděle bude patřit
Remy a Juliyat, dvojici zamilovaných
teenagerů, kteří utíkají pryč z města.
Ivana Chýlková ve městě osobně
uvede film Jezerní královna.

Plzeň
Plzeňský program bude patřit
skvělé irské komedii Jak jsem randil
s Amber. Sleduje gaye a lesbu, kteří
spolu chodí, aby vyhověli nárokům
homofobního okolí. Nedělní večer
doplní americké drama českého
režiséra Martina Krejčího Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera.
Snímek postupně odkrývá identitu
hlavního hrdiny ve společnosti,
která není nakloněna fyzickým
odlišnostem.

Yakari - Velké dobrodružství

Jim Knoflík a bláznivá třináctka

Horšovský Týn
Ivana Chýlková také v neděli převezme nejvyšší festivalové ocenění
Zlatá rafička v Erbovním sále Státního hradu a zámku Horšovský Týn.
Festivalový víkendový program

Přeštice
Poslední festivalové město, Přeštice, uvede o víkendu animovaný
film podle kultovního francouzského komiksu Yakari - Velké
dobrodružství nebo nejnovější
film F. A. Brabce Gump - pes, který
naučil lidi žít.
Taky nevíte, kam dřív?
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Na festival dorazí Ivana Chýlková a Petr Nárožný
Juniorfest v letošním roce uvítá
herečku Ivanu Chýlkovou a herce
Petra Nárožného. Obě tyto osobnosti převezmou Zlatou rafičku
- nejvyšší festivalové ocenění
udělované za přínos v tvorbě pro
děti a mládež. Slavnostní předání
proběhne v Erbovním sále Státního hradu a zámku Horšovský Týn.

Každému z nich pak bude navíc
během Juniorfestu dopřána projekce některého ze zásadních snímků jejich kariéry. S Ivanou Chýlkovou se mohou návštěvníci setkat
během projekce Jezerní královny,
ve které ztvárnila právě v názvu
jmenovanou postavu. Program
MFF Juniorfest nabídne i nejnovější
projekci českého rodinného filmu
Gump - pes, který naučil lidi žít,
ve kterém herečka obsadila taktéž
jednu z rolí.
Petr Nárožný doprovodí projekci
kultovní pohádky S čerty nejsou
žerty, kde ztvárnil postavu vojenského kaprála. Bez této herecké
legendy by nevzniklo však mnoho
dalších dětských snímků, například
Mach a Šebestová, Pučálkovic
Amina nebo Létající Čestmír. V divadle Semafor vytvořil s Luďkem
Sobotou a Miroslavem Šimkem
nezapomenutelnou trojici.

Slavnostní
předání
Zlatých
rafiček
Místo konání: 
Erbovní sál Státního hradu
a zámku Horšovský Týn

Předání ceny
Ivaně Chýlkové

proběhne v neděli
7. listopadu od 17:00
Festival ovšem uvítá i další hvězdné hosty, a to například Tomáše
Kluse, Veroniku Divišovou, Jitku
Ježkovou, Ondřeje Vetchého, Janka
Ledeckého, Víta Klusáka, Martinu
Babišovou, Jiřího Mádla nebo Lukáše Vaculíka. Sledujte festivalový
program a rozhodně je neminete.

Předání ceny
Petrovi Nárožnému
proběhne ve středu
10. listopadu od 18:00

Vstupenky na
www.juniorfest.cz

Průvodce festivalovými městy
Juniorfest není pouze o filmech, ale i o společných
zážitcích, které vám mohou
zprostředkovat jednotlivá
festivalová města. Ve spolupráci
s Kudyznudy.cz jsme pro vás
připravili zajímavé tipy na výlet
během festivalu.
 Šikmá věž v Domažlicích
V Domažlicích nelze vynechat
zdejší dominantu. Při pohledu
na věž si budete připadat jako
v italské Pise, jelikož i zde je zřejmé
její odchýlení, byť o pouhých 60 cm.
Naklonění věže způsobilo podle
všeho nekvalitní podloží. Říká se, že
dělníci náklon zpozorovali a začali
přidávat více materiálu na protější stranu. Věž se sice vyrovnala,
ale tímto zásahem se postupně
překlonila zase na opačnou stranu.
Prohlídku věže můžete spojit
i s procházkou po historickém jádru
města, které nabízí řadu architektonicky cenných budov.
H
rad a zámek
v Horšovském Týně
Hrad a zámek v Horšovském Týně
slouží jako jedno z festivalových
center. Návštěvu Zámeckého kina
Václava Vorlíčka tak můžete spojit
i s prohlídkou této unikátní lokace.
Památka je obklopena rozsáhlým
parkem a hradními příkopy. Veřejnosti je přístupná hradní část s raně
gotickou kaplí, zbrojnicí a zařízeným
renesančním bydlením. Současně je

zde k vidění také obrazová galerie
českých panovníků.
 Plzeňské Loosovy interiéry
Jednoduchost, funkčnost a přitom nadčasovost. Těmito slovy lze
charakterizovat interiéry celosvětově uznávaného architekta Adolfa
Loose, který v Plzni realizoval desítky
bytových interiérů. Mnohé z nich
jsou přístupné veřejnosti a navštívit je můžete v rámci několika
prohlídkových tras. Nahlédnete
do nejkrásnějšího Loosova salónu
v bytě Krausových, pracovny, ložnice
či pokoje služebné. Každý objekt je
něčím specifický a za návštěvu stojí
rozhodně všechny.
 Příroda kolem Dobřan
Během návštěvy města se vydejte
na procházku do lesoparku Martinská stěna, do kterého vás zavede
naučná stezka vedoucí z centra
města. Více než 2 km dlouhá trasa
nabízí upravené cestičky, 14 zastávek s popisky různých symbolů,
přírodní divadlo a labyrint.
 Přeštické symboly
Dominantou města je Chrám
Nanebevzetí Panny Marie, který
uvidíte již z daleka. Tento objekt je
jedním z nejkrásnějších a nejzachovalejších památek venkovského baroka. Město Přeštice je známé také
díky místní kuriozitě, a to prasatům.
Pokud budete pozorní, všimnete si
malých sošek i na místní kašně.

Více tipů na zajímavá místa a výlety najdete na webu Kudyznudy.cz
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Hosté na festivalu
Jako každý rok navštíví Juniorfest mnohé herecké a tvůrčí
osobnosti, a to nejen pohádek,
ale také snímků pro děti a mládež.
Nejvyšší festivalové ocenění Zlatá
rafička letos převezmou herečka
Ivana Chýlková a herec Petr Nárožný.
Obě tyto osobnosti budete moci
na festivalu potkat i během projekcí
legendárních filmů Jezerní královna
a S čerty nejsou žerty. Na Juniorfest
zavítá také Lukáš Vaculík, který
ztvárnil roli Aleše Pelána, školského ombudsmana v novém seriálu
České televize Ochránce. Domažlice
budou hostit delegaci k Tajemství
staré bambitky 2 v čele s Tomášem
Klusem. Film se do kin dostane až
před Vánoci. Mezi hosty festivalu
se zařadí také herečky Jitka Ježková
a Veronika Divišová, které ztvárnily
hlavní role v novém rodinném filmu
Juraje Šajmoviče Tady hlídáme my.
Návštěvníky dále uvítají herci Václav
Kopta, Martina Babišová, Ondřej
Vetchý, Jiří Mádl či zpěvák Janek Ledecký. Nezapomínáme ani na režiséry – přijedou Karel Janák, Jiří Strach,
Petr Oukropec a dokumentarista Vít
Klusák.

Festival zahájí Dračí
princezna

Čtrnáctý Juniorfest zahájí
v pátek 5. listopadu v 18:00
norsko-český koprodukční film
Dračí princezna. Domažlické
kino Čakan bude hostit dokonce distribuční předpremiéru
tohoto snímku, jelikož na plátna
českých kin oficiálně zamíří až
o letošních Vánocích.
Film vypráví o malé vesničce
Borington, jejíž obyvatelé se připravují na každoroční vánoční veselí.
Je tu ale někdo, koho tyto svátky
vůbec nezajímají – desetiletá Sara.

Obává se, že jakožto malá imigrantka bude deportována a zatčena
policií. Skrývá se tak v opuštěném
domě, kde ale záhy naráží na kluka
odvedle a také tajemnou bytost.
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Snímek režírovala švédská
tvůrkyně Katarina Launing, ovšem
v titulcích můžeme najít i řadu
českých jmen. Například za originální hudbou stojí dvojice Michal
Novinski a Jan P. Muchow, kostýmy r
K
zpracovala Michaela Horáčková
o
Hořejší, stejně tak na maskách
L
a scénografii máme velký podíl.
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Industry program
Již několik let MFF Juniorfest
do své dramaturgie zařazuje také
odborný program určený českým
a zahraničním fimovým profesionálům, ale i studentům filmových
oborů a případně zájemcům
z řad široké veřejnosti. Stěžejním
headlinem letošního industry programu bude masterclass předního
britského filmového historika Noela Browna, který již před dvěma
lety na festivalu zasedl v mezinárodní odborné porotě.
Letos Brown vydal knihu zabývající se historií a analýzou vývoje
filmů pro děti a mládež. Právě
z této publikace bude vycházet
jeho odborná přednáška, která
se uskuteční v neděli 7. listopadu

v Klempírně
plzeňského
DEPO2015.
V případě nepříznivé epidemiologické situace
proběhne
masterclass
online.
Dále je na programu debata
Jiřího Stracha
a Karla Janáka
na téma fenoménu české
štědrovečerní pohádky a představení dvou očekávaných filmových
projektů – Tajemství staré bambitky 2 a připravované filmové
adaptace úspěšné Prašiny.

Každoročním hlavním mediálním partnerem festivalu je Česká
televize. V rámci spolupráce s jejími
zástupci dojde během Juniorfestu
k poodhalení webových projektů,

které televize chystá pro děti a mládež. Na festivalu tak budou mít
diváci možnost zhlédnout několik
prvních dílů nově vzniklých seriálů
– Do divočiny! a TBH.

skokatolické fary v pondělí 8.
listopadu od 17:00 uskuteční
setkání kolegů a přátel, kteří
s Otou Kovalem spolupracovali –
účast přislíbili režiséři Filip Renč,

Zdeněk Zelenka a Karel Smyczek,
herečka Viktorie Čermáková,
zpěvačka Naďa Urbánková nebo
dětská hvězda Lukáš Bech alias
Létající Čestmír.

Doprovodný program
Festivalové Dobřany jsou
rodištěm českého režiséra Oty
Kovala, který je podepsán pod
oblíbenými snímky pro děti jako
Lucie a zázraky (1970) nebo Jakub (1976). Juniorfest si v rámci
letošního ročníku připomene
Kovalovy nedožité devadesáté
narozeniny unikátní výstavou,
v níž budou odhaleny dosud
neuveřejněné skutečnosti z režisérova života.

Lucie a zázraky

Koval pro český film objevil řadu
dětských hvězd a v práci režiséra
pokračoval i po tragické nehodě,
která ho upoutala na invalidní
vozík. Zatímco jeho kolegové
většinou angažovali do svých filmů
děti od osmi let výše, Ota Koval
se nebál pracovat i s mnohem

mladšími herci. Viktorii Čermákové,
které svěřil hlavní roli ve filmu Lucie
a zázraky, byly pouhé čtyři roky.
Výstava, přístupná od pondělí
18. října do 12. listopadu v Městském
kulturním a informačním centru
Dobřany, nabídne nejen informativní
panely, ale také artefakty zapůjčené
od režiséra Filipa Renče, kterého Ota
Koval pro film objevil. Návštěvníci
uvidí i oblíbené kostýmy z koprodukčního filmu Kočičí princ (1978).
Během festivalu se navíc
v prostorách dobřanské Řím-
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Informace
o vstupenkách
a akreditacích
Jednotlivé vstupné činí 60–70 Kč
dle typu projekce. Vstupenky lze
zakoupit hotově na pokladnách
ve festivalových městech nebo přímo v hlavním akreditačním centru
v Muzeu Chodska v Domažlicích
(Chodské nám. 96). Akreditační centrum bude festivalovým návštěvníkům otevřeno od 5. listopadu
a můžete si zde zakoupit i festivalový merch nebo katalog.
Filmoví fanoušci si mohou pořídit
také diváckou akreditaci za 240 Kč,
platnou po celou dobu festivalu, nebo víkendovou akreditaci
za 120 Kč. Po potvrzení vzniku
akreditace Vám bude zaslána
elektronicky na e-mailovou adresu.
Obě platí jak na filmové projekce,
tak i doprovodné akce. Lze o ně
požádat prostřednictvím formuláře
dostupného na www.juniorfest.cz.
Akreditace samy o sobě nezaručují
místo na jakékoliv festivalové projekci, proto doporučujeme si včas
rezervovat vstupenky. Ty je pak
nutné si vyzvednout nejpozději
15 minut před konáním projekce.

Rozhovor s Petrem Nárožným
Petr Nárožný v letošním roce
osobně převezme nejvyšší festivalové ocenění Zlatou rafičku,
která je každoročně udělována
za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež. Slavnostní
předání proběhne ve středu
10. listopadu od 18:00 v Erbovním sále Státního hradu a zámku
Horšovský Týn. Rozhovor s hercem připravila ředitelka MFF
Juniorfest Judita Soukupová.
Zhruba v jedenácti letech jste
začal hrát v ochotnickém souboru. Vzpomenete si, jak se jmenovala Vaše první hra a jakou jste
v ní měl roli?
Tehdy jsem nebyl jedenáctiletý, ale
byl jsem na tzv. jedenáctiletce. Tedy
na gymplu a bylo mi zhruba šestnáct,
sedmnáct... Hrál jsem Ve Smečkách,
tam, kde je dnes Činoherní klub. To
nikdo neuvěří, že já jsem vlastně už
v roce 1954, v polovině minulého století, hrál na místě, kde hraju dodnes.
Na tzv. Malé scéně jsme hráli i nedělní
pohádky pro děti. Malou roli Janka
jsem měl v jedné z nich, v pohádce Čert a Káča. Větší roli jsem pak
ztvárnil v úspěšné kostýmní hře Paní

móda vládne věky, která mapovala
módu od středověku po současnost
a dočkala se 200 repríz. Tam jsem hrál
prvorepublikového floutka povaleče,
tzv. gýgrleho (pojmenování, které
dnes už málokdo zná).
Myslíte si, že právě tehdy se
ve Vaší duši rozžehla touha bavit,
okouzlovat a dojímat diváky?
V mém případě rozhodně ne, neboť
já jsem byl až do maturity zcela
oddán myšlence stát se doktorem,
uznávaným chirurgem či ortopedem.
A navíc jsem v té době ještě šišlal…
Vy jste opravdu šišlal?
A vydatně! I v době, kdy jsem ještě dělal konferenciéra pro Rangers.
Byl jsem zcela jistě jediný šišlající
konferenciér na světě! :)
Dočetla jsem se, a docela mne
to překvapilo, že jste také hrál rugby. Proč právě tento, v Čechách
méně známý, sport?
A víte, že nevím… :) Tehdy jsem
se vrátil z vojny, byl jsem dlouhej,
v dobré „fazóně”, neboť jsme na vojně
s kamarádem ve Slavoji Píšťany
i boxovali. Byla tam skvělá parta.
Bohužel jsem ale pro tento sport
nebyl ten pravý talent. A když člověk
není talent, měl by od toho utéct, aby
nebyl jen trpěnej ocásek. Jinak já jsem
veliký fanda motocyklových silničních
závodů, například Grand Prix. Závody
sleduji pravidelně, a i kdyby hrom
kozu rajtoval, tak závody musím vidět!
:) Nejcennější fotku mám s Valentinem Rossim, jak mě drží kolem krku.
Věříte v pevná přátelství? A měl
jste v životě to štěstí, že jste měl
a máte dobré přátele?
Štěstí na kamarády jsem měl
vždycky, ale také jsem si svá

přátelství vždy pěstoval. Lidé
si často mylně myslí, že přátelství funguje stále a nemusíte se
s daným člověkem léta vidět. Samozřejmě existují výjimky přátel,
kteří se setkají po letech a nic se
nemění. Ale ve většině případů
je přátelství práce. Nyní žijeme
v době, kdy nejsme ochotni si
na druhé udělat čas, odkládáme
věci s větou „musíme si zavolat”,
“musíme se vidět”, “alespoň
na kafe“... No a pak dostaneme
obálku, ze které prosvítá černý
rámeček, a zjistíme, že ten kamarád už není... Přátelství se musí
pěstovat a musí pro něj člověk
obětovat čas a najít chuť se obléct, oholit a někam dojet...

Máte dar působit lidem radost,
rozesmívat je. Kdyby se udílela
za tuto schopnost medaile, určitě
byste patřil mezi první laureáty.
Řekněte mi, komu byste tuto
medaili udělil Vy?
Já bych tu největší medaili u nás,
byť bohužel in memoriam, udělil
Felixi Holzmannovi. Felix je pro
mě geniální komik. Lidé si pletou
komiky s komediálními herci. Felix
byl čistý komik. A komik, na rozdíl
od komediálního herce, kdykoliv,
když přichází na jeviště, tak přichází
s tím, že vás bude bavit, že se budete pořád smát. Jeho scénky znám
zcela nazpaměť, že bych je mohl odříkávat s ním. A přesto, když je opět
vidím, tak mně tečou slzy, padám ze
židle a skvostně se bavím. Obdivuju,
jak on ty dialogy vybrousil do dokonalosti a do nádherných point,
protože diváci vždy doslova řvali
smíchy. On byl nesmírně pečlivý
a pracovitý a lpěl na dokonalém
vystoupení. Takže medaili bych dal
jednoznačně jemu!

7

Soutěžní filmy
Mezinárodní soutěž hraných
filmů pro děti v kategorii 5 - 11 let
V dětské sekci soutěží dánská
adaptace literární klasiky Svět podle
Bustera, jejíž hlavní hrdina se chce
stát nejlepším kouzelníkem světa. Sen
o letu ve vesmíru se zase rozhodli splnit si hrdinové belgického Spaceboye.
Ruský snímek Pozor, děti na útěku!
sleduje sourozence Mišu a Naťu,
kteří přichází na to, jak je svět bez
ochrany rodičů nebezpečný. Naopak
v českém filmu Mazel a tajemství
lesa rozpoznají nebezpečí právě děti,
nikoliv jejich rodiče. Ve filmu Detektivní kancelář Lasse & Maja: Záhada
vlakové loupeže se dětští detektivové
snaží docílit spravedlnosti, stejně
jako hlavní hrdinové v Kouzelné škole
v doprovodu vychytralé mluvící lišky.
O přítomnost vánočního ducha se
v soutěžní sekci postará dobrodružný
estonský film Vánoce v džungli.

Mazel a tajemství lesa

Mezinárodní soutěž hraných
filmů pro mládež v kategorii
12 - 16 let
Mládežnickou sekci otevře íránský
Školní poklad, v němž je na pozadí
honby za pokladem kritizována dět-

Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera

ská práce. V ruském snímku Mimo
dosah teenageři odkládají na prázdniny mobilní telefony a objevují, jaký
je život bez nich. Ukrajinské drama
Zem je láva sleduje hlavní hrdinku,
která díky překročení komfortní
zóny objevuje samu sebe. Sondou
do intimity dospívající ženy je také
belgický Slalom; rakouský Lovecut se
naopak pouští rovnou do komplexní
analýzy vztahů dnešních teenagerů.
Irská komedie Jak jsem randil s Amber hraje na veselejší notu a sleduje
gaye a lesbu, kteří spolu chodí, aby
vyhověli nárokům homofobního
okolí. Remy a Juliyat by spolu naopak chodili rádi, nicméně xenofobní podezřívavost jedné rodiny
a nadměrné obavy rodiny druhé to
nedovolují. Americká Podivuhodná
dobrodružství Paula Harkera se pak
zabývají problematikou společnosti, která není nakloněna fyzickým
odlišnostem.
Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti
v kategorii 5 - 12 let
Animovaná soutěž uvede dva
irské filmy: na Oscara nominované

Juniorfest na DAFilms.cz
I letos se Juniorfest navrátí
na platformu DAFilms.cz, a to
od 12. do 21. listopadu. Objednat
a zakoupit si film bude v daném
termínu možné přes webové
stránky www.juniorfest.cz. Cena
za streamování jednoho filmu je
49 Kč a částku lze uhradit pouze
online platební kartou. A na co se
můžete těšit?
V norském animáku Ella Bella Bingo
se musí hlavní hrdinka rozhodnout
mezi dvěma nápadníky, kdy ovšem
záhadným kouzlem jeden z nich

zmizí. Zvláštní věci se
dějí také ve švédském
hraném snímku Emily
a ztracené kouzlo. Pro
třináctiletou Madison
v německém filmu Madison - přátelství na kolech je cyklistika stejně
důležitá jako pro hrdinku estonského animáku Raggie magická
panenka. Juniorfest uvede v online
prostředí také soutěžní komedii Jak
jsem randil s Amber, českou Smečku
a argentinské Vzpomínky teenagera,
které sledují dospívajícího Zabu
po smrti nejlepšího kamaráda.

Pro školní třídy nabízí Juniorfest zvýhodněnou nabídku online projekcí,
které lze využít i v rámci distanční výuky. Cena za promítání filmu pro celou školní skupinu činí 500 Kč. Po uhrazení částky obdrží pedagog pro každého žáka unikátní kód pro promítání. Zdarma ke každému filmu navíc
získá lektorské úvody a pracovní listy. Filmy pro diváky starší 12 let jsou
opatřeny českými titulky, snímky pro mladší publikum budou dabované.
Částku pro školní skupinu bude možné uhradit bankovním převodem,
platební kartou nebo po dohodě s organizátory festivalu v hotovosti.
Více na www.juniorfest.cz.

Promítací sály
Vlkochodce a Uuups! Dobrodružství pokračuje... z ostrova plného
zvláštních tvorů. V belgickém
Yakari - Velké dobrodružství dostává hlavní postava možnost mluvit
se zvířaty. Zvířata na ulici, která si
užívají života a odpadků plnými
doušky, sleduje zase francouzský
animák Smraďoch – Život v Paříži. Odpadková příšerka se snaží
naplnit proroctví v japonském
anime Poupelle z města komínů.
Hrdina chilského snímku Nahuel
a kouzelná kniha brázdí svět proto,
aby našel ztraceného tátu, stejně
jako hlavní postava kanadského
animáku Felix a Morgiin poklad.
A táta se hledá ještě v českém filmu
Myši patří do nebe, ale tentokrát
táta zvířecí. Dva nepřátelé se kvůli
tomu dokonce stanou kamarády!

14. ročník MFF Juniorfest
promítá od 5. do 11. listopadu
na těchto místech:

Domažlice:

Kino Čakan
Vodní 8
Loutkový sál Městského
kulturního střediska
nám. Míru 51

Dobřany:

Kino Káčko
Sokolovská 1011

Plzeň:

CineStar Plzeň
OC Olympia, Písecká 1
Kino Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13

Horšovský Týn:

Kino Horšovský Týn
P. Holého 128
Zámecké kino Václava Vorlíčka
Státní hrad a zámek
Horšovský Týn

Preštice:
Vlkochodci

Kino v Kulturním a komunitním
centru Přeštice
Masarykovo nám. 311

13 MINUT

14+

18 KHZ
Nikdo z nás by se nechtěl stát viníkem závažné dopravní nehody. Nikdo z nás by nechtěl do konce života žít s vědomím, že jsme
někomu sebrali život. Prostřednictvím pěti
viníků tak snímek vypráví příběhy řidičů, kteří si výše uvedeným prošli. Řidičů, kteří našli
odvahu svou vinu přetavit do vzkazu, který
se tak stává nejen nástrojem prevence.

16+

Příběh se odehrává v 90. létech v Kazachstánu. Mladý Sanjar je podezírán svou
matkou z krádeže prstenu a on mezitím
s nejlepším kamarádem Djagem poznává
zcela nový svět. Pomalu opouští útulné zdi
domácího prostředí a vrhá se vstříc městským ulicím, které mu konečně poskytují
potřebnou svobodu a volnost.

Česká republika | 2021 | 84 min | české znění | režie: Vít Klusák

Kazachstán | 2020 | 79 min | české titulky | režie: Farchat Šaripov

9. 11. | 10:30 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč
10. 11. | 8:20 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč

10. 11. | 19:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

BERTŮV DENÍK

11+

BOŽENA (3. díl)
Bert a jeho kamarádi přestupují z prvního
stupně základní školy na druhý. A s tím se
pojí jisté náležitosti, které musí objevit a začít praktikovat, aby nebyli za trapáky. Bert
se ovšem ztrapní hned několikrát a navíc
před nejhezčí holkou ve škole, influencerkou Leilou. A taky se do Leily zamiluje, ale
možná trochu i do její sestry Amiry…

Nekonvenčnost ji dělala nepřijatelnou.
Ctižádostivost nesnesitelnou. Otevřenost
zranitelnou. Talent, inteligence a vášeň oslňující. Historická série Prahy a Čech 19. století na motivy životních osudů nejslavnější
české spisovatelky.
13+

Švédsko | 2020 | 88 min | překlad do sálu | režie: Michael Lindgren

Česká republika | 2021 | 89 min | české znění | režie: Lenka Wimmerová

8. 11. | 8:15 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč
10. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
10. 11. | 17:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

10. 11. | 18:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ LASSE & MAJA: ZÁHADA VLAKOVÉ LOUPEŽE

7+

Jerry a Maya jsou dva dětští detektivové,
kteří pomáhají policejnímu inspektorovi se
složitými případy. Jednoho dne jsou přivoláni k případu uprchlého zločince Marcipána, který byl ve vězení za vlakovou loupež.
Když je ale navštíví jeho dcera a přesvědčí je
o tom, že její táta je nevinný, Jerry a Maya se
rozhodnou odhalit skutečného zloděje.

DĚTSTVÍ KALAMITY JANE

12+

Amerika byla kdysi dávno nezabydlenou přírodou, po které cestovaly karavany osadníků
jedoucí za lepší budoucností. V jedné takové
karavaně cestuje i dívka Jane se svou rodinou. Ostatní rodiny v karavaně je moc nemusí, a když průvodce karavany zmizí i s veškerými jejich cennostmi, osadníci nařknou
Jane z toho, že mu při krádeži pomáhala.

Švédsko | 2020 | 82 min | překlad do sálu | režie: Moa Gammel Ginsburg

Francie, Dánsko | 2020 | 82 min | české titulky | režie: Rémi Chayé

6. 11. | 14:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
9. 11. | 8:15 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč
11. 11. | 8:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč

8. 11. | 8:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč

DÍVKA NA KOŠTĚTI

6+

DO DIVOČINY! (1.–3. díl)
Komu by se chtělo být tři sta let po škole.
Čarodějnici Saxaně rozhodně ne. A tak není
divu, že využije první příležitosti a uteče do
světa lidí. Ředitel školy za ní vyšle vysloužilého upíra, aby ji přivedl zpět. Jenže Saxana po návratu nijak netouží a jedinou její
starostí je sehnat babské ucho. Stačí totiž
lok odvaru a cesta zpět je navždy uzavřena.

9+

Výpravy do české divočiny v podání Prokopa
Pitharta, který objevuje a zkoumá přírodu.
V pořadu nám nejen odhaluje zajímavosti
o zvířatech, ale provádí nás po unikátních
zákoutích, která někdy vidí sám poprvé. Učí
nás všímat si detailů a přírodních krás, kterých si většina lidí normálně nevšimne.

Československo | 1971 | 76 min | české znění | režie: Václav Vorlíček

Česká republika | 2021 | 39 min | české znění | režie: David Brázda

8. 11. | 17:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

9. 11. | 10:30 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč

DRAČÍ PRINCEZNA

8+

FELIX A MORGIIN POKLAD
Gina Vánoce upřímně moc nemusí. Schovává se a nechce se s nikým vidět ani seznamovat. Jednoho večera se vloupe do domu,
jehož majitelé odjeli na zimní dovolenou. Do
domu, kde se ukrývá, se ale zatoulá zvíře,
a to konkrétně dračí mládě! Nesourodou
dvojici objeví Mortimer, kluk od vedle, který
je stejně osamělý jako Gina.

7+

Dvanáctiletému Felixovi se před dvěma lety
na moři ztratil táta. A zatímco všichni ostatní hledání vzdali, Felix to nenechá jen tak.
Jeho máma odjela z města, a tak se Felix
může vydat tátu hledat. Pomoct mu s tím
může jen zkušený námořník Starý Tom, žijící v majáku na pobřeží.

Norsko, Nizozemsko, Česká republika | 2020 | 82 min | český dabing | režie: Katarina Launing

Kanada | 2021 | 85 min | překlad do sálu | režie: Nicola Lemay

6. 11. | 16:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
7. 11. | 16:00 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
10. 11. | 13:30 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

8. 11. | 8:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
10. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
10. 11. | 10:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč

TIP
DENÍKU

FOXOVI ZA DOBRODRUŽSTVÍM

9+

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Jedenáctiletý Teun musí s celou rodinou
Foxových na každoroční víkend v zábavním
parku. Letos je mu tady akorát smutno. Zemřel mu totiž děda, který mu vždy připravoval skvělé hony za pokladem. Na náladě mu
nepřidává ani to, že rodina nedrží zrovna
pohromadě. Děda Teunovi po sobě ale zanechal jedno překvapení.

12+

Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa.
O světě, o němž mnoho z nás moc neví.
O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš
svět pro ně důležitý, neboť jim dává domov,
sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný
příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem
nich.

Nizozemsko | 2020 | 72 min | překlad do sálu | režie: Bob Wilbers

Česká republika | 2020 | 90 min | české znění | režie: F. A. Brabec

8. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
10. 11. | 8:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč

7. 11. | 16:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

JAK JSEM RANDIL S AMBER

15+

JEZERNÍ KRÁLOVNA
Středoškolák Eddie si není úplně jistý svou
sexuální orientací. Snaží se co to jde, aby
přesvědčil svoje spolužáky i sebe, že se mu
líbí holky. Moc se mu to ale nedaří, a to neunikne pozornosti jeho okolí. Stejný problém
má i jeho spolužačka Amber. A tak vymyslí
geniální plán – navzájem si pomůžou, když
budou předstírat, že chodí spolu!

Irsko | 2020 | 92 min | české titulky | režie: David Freyne

6. 11. | 19:00 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
8. 11. | 8:15 | Kino Měšťanská beseda, Plzeň | 60 Kč

Česká republika, Německo | 1998 | 89 min | české znění | režie: Václav Vorlíček

TIP
DENÍKU

JIM KNOFLÍK A BLÁZNIVÁ TŘINÁCTKA

7+

7. 11. | 15:00 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

KDOPAK BY SE ČERTŮ BÁL

Jim Knoflík a jeho kamarád Lukas se nacházejí v situaci, kdy v bájném dračím městě porazili draka. Pirátský gang Bláznivá třináctka
se ale chce pomstít! Se svými parními lokomotivami Emmou a Molly se kamarádi
vydávají na nebezpečnou cestu, na které by
se mohlo splnit i Jimovo nejniternější přání:
konečně zjistit pravdu o svém původu.

Německo | 2020 | 109 min | překlad do sálu | režie: Dennis Gansel

6. 11. | 14:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč
7. 11. | 13:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
7. 11. | 16:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

9+

Sedm královských dcer proměnila zlá Jezerní
královna v sedm labutí. Jedné z nich, princezně Odettě, se podaří z podmořského zámku
uprchnout. V podobě labutě je zraněna Štěpánem, sluhou prince Viktora. Mladíci místo
labutě najdou zraněnou dívku. Princ se do
krásné dívky zamiluje, ale pro záchranu své
lásky musí podniknout nebezpečnou cestu…

4+

Děda Černoprsk a jeho vnuk Trdlík se spletou, malý čertík stiskl omylem knoflík Šťastný
zítřek a objeví se na zemi o dvě stě let dřív.
Jsou za to pokáráni pekelným šéfem, ale Černoprsk skončí přesto telefonát pozdravem
Peklu zdar. Usídlí se v lesním zámečku, kde
má starý čert vyučovat Trdlíka čertovským
dovednostem a trestat lidské nepravosti.

Česká republika | 2021 | 56 min | české znění | režie: Jiří P. Miška

TIP
DENÍKU

8. 11. | 8:20 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 30 Kč
10. 11. | 8:30 | Loutkový sál MKS Domažlice | 30 Kč
11. 11. | 8:15 a 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 30 Kč

KOUZELNÁ ŠKOLA

.

7+

LOVECUT
Být na škole nová je těžké. Jakmile se Ida
s rodinou přestěhovala do nového města,
hned se z ní stal outsider a jediný kamarád, kterého ve třídě má, je Benni. Školu ale
navštíví Martimer Morrison, hledač magických zvířat, která mají být nejlepším přítelem dětí. Ida a Benni jsou prvními, kteří tyto
magické parťáky získají.

16+

Anna a Jakob natáčejí pornografická videa na internet a z toho generují zisk. Ben
a Luka mají problémy se stanovením hranic
jejich vztahu a Alex s Momo ukazují, že na
internetu není všechno tak, jako ve skutečnosti. Někdo se seznamuje na Tinderu, někdo v baru. Osudy všech zúčastněných se
však vzájemně proplétají.

Německo | 2021 | 89 min | překlad do sálu | režie: Gregor Schnitzler

Rakousko | 2020 | 99 min | české titulky | režie: Iliana Estañol, Johanna Lietha

7. 11. | 14:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč
8. 11. | 8:30 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč
8. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

8. 11. | 10:15 | Kino Měšťanská beseda, Plzeň | 60 Kč
9. 11. | 19:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

LUCIE A ZÁZRAKY

6+

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Malá osiřelá Lucie je původně hrdinkou
promítaného filmu, který se změní ve skutečnost díky manželům Petře a Mikulášovi.
Smutná, osamělá holčička od nich dostane
hračku – růžového pejska, kvůli kterému
byla Petra propuštěna z práce. Pejsek Laurohardy Růžovej ožije – a Lucie si je naprosto jistá, že ji dovede do nového domova.

8+

Děti ze skautského oddílu jezdí pravidelně
na letní tábor do přírody. Společně s nimi
se letos učí přežívat v divočině i Martin, kterému ostatní přezdívají Mazel. Právě Mazla
si vyberou lesní skřítci a požádají ho o pomoc. Les totiž ohrožuje těžba lithia a hrozí,
že brzy celý zmizí. Takové hrozbě se skřítci
dokážou postavit jen s lidskou pomocí!

Československo | 1970 | 72 min | české znění | režie: Ota Koval

Česká republika | 2021 | 82 min | české znění | režie: Petr Oukropec

8. 11. | 13:30 | Kino Káčko, Dobřany | 30 Kč

7. 11. | 17:00 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč
8. 11. | 17:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
9. 11. | 13:30 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

MIMO DOSAH

12+

TIP
DENÍKU

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
Váňovi je šestnáct. Každé léto tráví na vesnici se svými kamarády z dětství – Mášou
a Kirilem. Tentokrát se však rozhodnou
prázdniny strávit úplně jinak. Slíbí si, že
odloží mobilní telefony, nebudou je vůbec
používat a místo toho začnou objevovat
skutečný svět. Mezi dobrodružstvími a zážitky si své místo najde i první pravá láska.

3+

Medvědí kamarádi jsou zpět. Ten velký, to
je Nedvěd, a ten mrňous zase Miška. Spolu
podnikají ta nejbláznivější dobrodružství,
aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně
hladová bříška. Uvidíte, jak se tito zábavní
chlupáči seznámili, jak spolu vaří, jak v létě
slaví Vánoce, které každou zimu prospí, i jak
se usmiřuje medvědí hádka.

Rusko | 2020 | 90 min | české titulky | režie: Anna Kurbatova

Česká republika | 2020 | 45 min | české znění | režie: Alexandra Májová, Kateřina Karhánková

8. 11. | 10:15 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč
9. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

7. 11. | 9:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč
8. 11. | 10:30 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

8+

NAHUEL A KOUZELNÁ KNIHA
Myška Šupito by ráda všem dokázala, jak
je statečná. Ve zvířecím nebi se potká se
svým nepřítelem lišákem. Už mají stejně
oba svůj život za sebou, proto na své pozemské rozepře zapomenou a rozhodnou
se pomáhat si na cestě po nebeských atrakcích. Cestou se navíc velmi dobře poznají
a stanou se z nich skvělí přátelé.

8+

Strach z moře je pro Nahuela obrovskou
překážkou. Vždyť je to přece syn rybáře!
Jednoho dne se ale objeví možnost, jak se
strachu zbavit. Nahuel najde kouzelnou knihu, do které vloží velké naděje. Netuší však,
jak mocná kniha to doopravdy je. O kouzelné knize však ví i krutý černokněžník Kalku,
který unese Nahuelova tátu.

Česká republika | 2021 | 80 min | české znění | režie: Jan Bubeníček, Denisa Grimmová

Chile, Brazílie | 2020 | 98 min | překlad do sálu | režie: German Acuña

6. 11. | 17:00 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

9. 11. | 8:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
9. 11. | 17:00 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

NECHCI TANČIT

16+

OÁZA
Joey s mladším bratrem Ricardem žijí u své
tety, protože jejich matka je závislá na drogách, nemá peníze a chová se nezodpovědně. Najednou se ale matka začne znovu
snažit, je jako očištěná a vyměněná. Bratři
se tedy rozhodnou začít s ní znovu žít, po
chvíli však zjišťují, že se nezměnilo vlastně
vůbec nic.

16+

Když je Marija umístěna do ústavu pro mentálně postiženou mládež, padnou si do oka
se svéhlavou Draganou. Jejich přátelství je
ohroženo ve chvíli, kdy se ukáže, že se obě
zamilovaly do místního introverta Roberta.
Ikičův film je založen na silném konceptu,
kde namísto herců hrají skutečně mentálně
postižené osoby.

Nizozemsko | 2021 | 89 min | české titulky | režie: Flynn von Kleist

Srbsko, Nizozemsko, Slovinsko | 2020 | 122 min | české titulky | režie: Ivan Ikić

7. 11. | 19:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

10. 11. | 18:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč

OCHRÁNCE (Džungle před tabulí)

13+

Desetidílný seriál vznikl na základě skutečných případů, které otřásly českým
školstvím. Všechny kauzy řeší školní ombudsman Aleš Pelán, který pátrá po spravedlivém řešení pro všechny, často navzdory systému a zavedeným zvyklostem. Jeho
úkolem je především ochránit, tedy zjistit,
kdo je viník a kdo je agresor.

PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVÍ PAULA HARKERA

14+

Paul žije v New Yorku docela izolovaně a jediný kontakt s vnějším světem mu zprostředkovává jeho otec. Najít si kamarády je pro
něj obtížné – trpí totiž výjimečnou nemocí
zvanou hypertrochóza, v jejímž důsledku má
celý obličej zarostlý chlupy. Jednoho dne ale
obdrží zvláštní dárek, díky němuž se rozhodne najít svou matku, kterou nikdy nepoznal.

Česká republika | 2021 | 66 min | české znění | režie: Tereza Kopáčová, Tomáš Mašín

USA | 2019 | 88 min | české titulky | režie: Martin Krejčí

9. 11. | 18:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 30 Kč

7. 11. | 19:00 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
10. 11. | 10:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

POHÁDKY Z MECHU A KAPRADÍ

POUPELLE Z MĚSTA KOMÍNŮ
„Na pasece stála pařezová chaloupka.
V chaloupce byla světnice a v té světnici
spali dva mužíčkové. Kdo by neznal Křemílka a Vochomůrku, protagonisty jednoho
z nejoblíbenějších a nejslavnějších seriálů
Večerníčku.

3+

12+

Nad železným městem se rozprostírá neprůstupný a nikdy nemizící oblak temného
kouře z mnoha komínů, které se nad městem tyčí. Existuje tu však legenda o nebi za
oblakem, o hvězdách a čisté obloze. V tu
je ale zakázáno věřit, nesmí se o ní mluvit.
Kdokoliv se odváží o legendě promluvit,
zmizí stejně jako táta jednoho z kominíků.

Československo | 1968, 2018 | 49 min | české znění | režie: Zdeněk Smetana

Japonsko | 2020 | 100 min | české titulky | režie: Yusuke Hirota

6. 11. | 9:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 30 Kč

8. 11. | 10:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
8. 11. | 19:00 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
9. 11. | 10:15 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

POZOR, DĚTI NA ÚTĚKU!

9+

TIP
DENÍKU

TIP
DENÍKU

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Rodiče Miši a Nasti se rozvádí. Starší Nasťa se rozhodne vzít situaci do svých rukou
a dát rodiče zase dohromady. Ať se snaží
sebevíc, rodiče asi nesmíří. Využije tak
plánované cesty za babičkou a společně
s bráškou Mišou se schválně ztratí. Rodiče tak musí spolupracovat, aby děti našli,
a Nasťa doufá, že se při hledání opět sblíží.

11+

Princeznu Ellenu od narození provází příslib
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den
Elleniných dvacátých narozenin, jakmile
zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde
poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.

Rusko | 2020 | 90 min | překlad do sálu | režie: Anna Sichinskaya

Česká republika | 2020 | 100 min | české znění | režie: Petr Kubík

9. 11. | 10:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
10. 11. | 8:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

8. 11. | 18:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč

PRINCOVA CESTA

a
e
ě
.
12+

PŘES HRANICI
Mezi starým princem a mladíkem Tomem
se začne odvíjet překvapivé přátelství.
V Tomově světě, z něhož se vytratila radost,
nadšení i smysl pro dobrodružství, působí
pošetilý starý princ jako zjevení. Dva přátele čeká magická cesta za poznáním, která
vede skrze podivuhodné velkoměsto až do
neprobádaných hlubin lesa.

12+

Sourozenci Kyona a Adriel utíkají přes půl
světa před pronásledováním z blíže nespecifikované totalitní země ve východní Evropě. Na cestě za nadějí překonávají nejrůznější nebezpečí a dramatické situace, ale
nezastavují se. Vidí lepší zítřky a myšlenky
na ně je pohání dál.

Francie, Lucembursko | 2019 | 77 min | český dabing | režie: Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Francie, Česká republika, Norsko | 2021 | 80 min | české znění | režie: Florence Miailhe

6. 11. | 18:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč
9. 11. | 8:30 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

8. 11. | 18:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

REMY A JULIYAT

12+

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Teenagerka Juliyat společně se svojí rodinou začíná nový život v nizozemském maloměstě. Snaží se začlenit do kolektivu ve
škole. Bratr a hlavně starostlivá matka, která by byla nejradši, kdyby se s nikým cizím
nebavila, ji neustále sledují. Juliyat však náhodně potká Remyho, zamilují se do sebe
a rozhodnou se před vším špatným utéct.

Nizozemsko | 2020 | 92 min | české titulky | režie: Tessa Schram

7. 11. | 10:00 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč
11. 11. | 10:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

Československo | 1984 | 91 min | české znění | režie: Hynek Bočan

TIP
DENÍKU

SLALOM

16+

Talentovaná sjezdová lyžařka Lyz přichází do
vyhlášeného tréninkového tábora, který vede
charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér.
Pro Lyz, která má velmi problematický vztah
s matkou, je pohledný starší muž vzorem, ke
kterému zbožně vzhlíží. Ve chvíli, kdy přichází zlom v její sportovní kariéře, dojde v jejím
soukromém životě k temnější události.

8. 11. | 19:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

6+

Gajah je slon, který trpí ztrátou paměti. Když
se přes noc proměnil v celebritu, opustil své
staré přátele, vegetariánského mravenečníka a kolonii termitů. Sláva je ale krátkodobá,
protože Gajah se stává hlavním podezřelým
v případu tajemných únosů. Odhalení záhady bude možné pouze s pomocí přátel
z dob, kdy ještě nebyl středem pozornosti.

Brazílie | 2021 | 94 min | překlad do sálu | režie: Zé Brandão

TIP
DENÍKU

SMEČKA

13+

10. 11. | 15:30 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

SLONÍK NA CESTÁCH

Francie | 2020 | 90 min | české titulky | režie: Charlène Favier

n
e
e

6+

Chamtivá macecha připraví svého nevlastního syna Petra o všechno. Petr se mezitím
seznámí s dcerami místního knížete, když je
zachrání při projížďce, při které se jim splašili koně. Petrova macecha se neštítí ničeho, a aby se ho zbavila, spikne se s místním
správcem a společně proti Petrovi kují pikle.

7. 11. | 9:00 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč
8. 11. | 10:30 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

SMRAĎOCH – ŽIVOT V PAŘÍŽI
Pro dospívajícího Davida je hokej úplně vším.
I přesto, že si musí hlídat hladinu cukru v krvi,
je schopen obětovat hře na ledě leccos. Zatímco jeho otec je velkým podporovatelem
a snaží se mu dopřát ty nejlepší podmínky,
matka je vzhledem ke zdravotním rizikům
opatrnější. Ani jeden z nich však netuší, že
je David svými spoluhráči tvrdě šikanován.

5+

Pes Smraďoch a jeho kamarádka kočka
Placoška žijí v pařížských ulicích. Společně
hodují na dobrotách, které nachází v odpadu, a užívají si život. Musí se ale mít na pozoru. Žít na ulici znamená potkávat spoustu
dalších pouličních zvířat, a ne všechna mají
dobré úmysly. Smraďocha ostatní vidí jako
odpadlíka, který není hoden jejich přátelství.

Česká republika | 2020 | 94 min | české znění | režie: Tomáš Polenský

Francie | 2020 | 60 min | překlad do sálu | režie: Stéphane Aubier, Davy Durand, Vincent Patar

7. 11. | 17:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

7. 11. | 13:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč
9. 11. | 8:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
9. 11. | 13:30 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

SPACEBOY

11+

SPÍCÍ MĚSTO
Jim zrovna přišel na novou školu a už musí
pracovat na vědeckém projektu do školní
soutěže. Naštěstí ví naprosto přesně, co
chce do soutěže vypracovat, a přesvědčí
o tom i svou parťačku, Emmu. Jim totiž sní
o tom, že jednou napodobí projekt Excelsior
ze šedesátých let a vyletí až na samotnou
hranici vesmíru.

12+

Čtyři sourozenci Kryštof, Kristýna, Ema
a nejmladší Samuel prožívají spokojené
dětství ve šťastné rodině. Jednoho rána se
ale všechno změní. Jejich rodiče upadli do
záhadného spánku a oni si musí najednou
poradit docela sami. Takto záhadně usnuli
rodiče po celém světě. Nastává chaos. Věřit
se nedá nikomu.

Belgie | 2021 | 100 min | překlad do sálu | režie: Olivier Pairoux

Česká republika | 2021 | 94 min | české znění | režie: Dan Svátek

10. 11. | 8:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
11. 11. | 10:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč

6. 11. | 13:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

STELA

12+

SVĚT PODLE BUSTERA
Jedenáctiletý Nikola není vůbec spokojený.
Ve škole ho šikanují, protože hraje ve stupidních reklamách, k čemuž ho nutí rodiče.
Ti se o něj ale zároveň vůbec nezajímají. Nikola uteče do makedonských hor za svým
dědou, o kterém otec často mluvil. Tady nachází klid a zároveň psa Stelu – pes je přece
nejlepší přítel člověka.

9+

Buster se připravuje na své kouzelnické vystoupení za pomoci zkušeného kouzelníka,
pana Larsena. O prázdninách se totiž chystá vyhrát talentovou soutěž, a až dospěje,
chce být jedním z nejlepších kouzelníků
Dánska! V cestě mu ale stojí favorit soutěže
Olaf, který si navíc dělá zálusk na spolužačku Joannu, do které je Buster zamilovaný.

Makedonie, Německo | 2020 | 91 min | české titulky | režie: Stojan Vujicic

Dánsko | 2020 | 90 min | překlad do sálu | režie: Martin Miehe-Renard

9. 11. | 19:00 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
9. 11. | 20:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

7. 11. | 10:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
8. 11. | 10:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
11. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč

ŠKOLNÍ POKLAD

13+

TADY HLÍDÁME MY
Matka dvanáctiletého Aliho je v nemocnici,
a tak Ali společně s kamarády začne shánět peníze na živobytí sám. Nejdříve chtějí
ukrást pár součástek do aut, později se jim
naskytne možnost vykopání velkého pokladu, který se nachází pod budovou místní
školy. Přijdou se tedy zapsat ke studiu,
avšak s jediným záměrem, najít poklad.

13+

Kačenka dospěla do půvabné slečny, ale
neopustila ji láska ke zvířatům a neztratila
schopnost rozumět tomu, co si myslí její
jezevčík Hugo. Její matka Julie a adoptivní
otec Ivan se pustí do provozování penzionu
na Šumavě. Nemají s takovým podnikáním
žádné zkušenosti a tak není divu, že se jim
nedaří.

Írán | 2020 | 99 min | české titulky | režie: Majid Majidi

Česká republika | 2021 | 95 min | české znění | režie: Juraj Šajmovič

6. 11. | 17:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
9. 11. | 8:15 | Kino Měšťanská beseda, Plzeň | 60 Kč

10. 11. | 17:00 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY (2011–2021)

7+

Co se stane, když jediný spravedlivý loupežník pověsí řemeslo na hřebík? Výpravná pohádka České televize s písničkami o zamilovaném princi Tomáši Klusovi, který si lásku
prosté dívky musí zasloužit a dokázat, že
může vládnout království i bez chamtivých
rádců.

TBH (1.–5. díl)

Co se po střeleckém útoku na jedné brněnské střední škole odehraje ve společenství,
kde dosud pravidla na hranici šikany stanovovali členové florbalového mužstva a jejich
obdivovatelky - dívčí parta Bitchez?
12+

Česká republika | 2011 | 86 min | české znění | režie: Ivo Macharáček

Česká republika | 2021 | 65 min | české znění | režie: Lucia Kajánková

7. 11. | 14:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

9. 11. | 18:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč
10. 11. | 10:30 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč

TROJITÉ TRABLE

a
é
e
o
u

t 10+

UUUPS! DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE...
Záhady se můžou dít i v muzeích. Třeba
když Julka a Olek přijedou navštívit svoji tetu
v Poznaňském muzeu, jsou svědky loupeže
drahého obrazu Pláž v Pourville od Clauda
Moneta. A protože policie obvinila nevinné,
musí Julka a Olek vyzkoumat zloděje na
vlastní pěst. A jako by toho nebylo dost, ještě se k nim připojí bláznivá parťačka Felka.

6+

Noah a jeho archa se všemi zvířecími druhy
se plaví přes nekonečné moře. A na ní dva
kamarádi, Leah a Finny! Situace ale nevypadá vůbec dobře. Jídlo dochází a křehký mír
mezi masožravci a býložravci se bortí. Stačí
pak, aby vlna spláchla poslední zásoby jídla
a katastrofa je téměř neodvratná.

Polsko | 2020 | 86 min | překlad do sálu | režie: Marta Karwowska

Irsko, Lucembursko | 2020 | 85 min | překlad do sálu | režie: Toby Genkel, Sean McCormack

6. 11. | 16:00 | Loutkový sál MKS Domažlice | 60 Kč
8. 11. | 8:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
9. 11. | 8:20 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč
9. 11. | 10:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč

6. 11. | 13:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
9. 11. | 8:20 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
9. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč

V SÍTI: ZA ŠKOLOU

12+

VÁNOCE V DŽUNGLI
Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let,
se připojí na sociální sítě, aby v přímém
přenosu zažily, co se děje v online světě.
Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní
verze dokumentárního filmu jsou doplněny
o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly.

10+

Paulina rodina se zrovna před Vánocemi
přestěhuje do dalekého města v tropech.
Paula je z nového domova nadšená. Brzy
si ale uvědomí důležitou věc – chybí tu vánoční duch! Vánoce se tu neslaví, rodiče se
hádají. Paulina tak přesvědčí svého nového
kamaráda Akhima a vydají se společně do
džungle hledat šamana Vánoc.

Česká republika | 2020 | 64 min | české znění | režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák

Estonsko | 2020 | 93 min | překlad do sálu | režie: Jaak Kilmi

11. 11. | 8:20 | Zámecké kino Václava Vorlíčka, Horšovský Týn | 60 Kč

6. 11. | 10:00 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč
9. 11. | 8:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
10. 11. | 10:15 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
11. 11. | 8:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč

VLKOCHODCI

10+

YAKARI – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
V době, kdy lidé byli pověrčiví a vnímali divočinu jako něco nebezpečného, přijíždí do
Irska mladá lovkyně Robyn, aby se svým
tátou vymýtili poslední smečku vlků. Než se
jim to ale povede, Robyn se podaří zachránit
místní dívku Mebh. Ta patří ke kmenu, jehož členové se údajně umí proměňovat ve
vlky. Robyn se o tom sama přesvědčí.

6+

Na této cestě se malý indián Yakari poprvé setká se svým totemovým zvířetem,
Velkým Orlem, který mu daruje obrovské
peří a schopnost mluvit se zvířaty. Yakari
a Malý Blesk zažijí velké dobrodružství,
které navždy zpečetí jejich přátelství mezi
tím nejstatečnějším siouxským chlapcem
a koníkem rychlým jako vítr.

Irsko, Velká Británie, Lucembursko | 2020 | 103 min | překlad do sálu | režie: Tomm Moore

Belgie | 2020 | 82 min | český dabing | režie: Xavier Giacometti, Toby Genkel

6. 11. | 10:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
7. 11. | 16:30 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč
10. 11. | 10:15 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

6. 11. | 16:00 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
6. 11. | 16:00 | Velký sál KKC Přeštice | 60 Kč
7. 11. | 11:00 | Cinestar, sál č. 2, Plzeň | 70 Kč

ZAPOMENUTÉ VÁNOCE

h

7+

ZEM JE LÁVA
Elise se jednoho rána probudí s podivným pocitem, že právě dnes se děje něco
zvláštního. Neúspěšně se snaží své rodině
a přátelům vysvětlit, že tento den je jiný než
kterýkoli jiný. Elise se tedy sama vydá na
neuvěřitelnou cestu. Prostřednictvím nových a nečekaných přátelství znovu objeví
radost z Vánoc.

Norsko | 2019 | 71 min | překlad do sálu | režie: Andrea Eckerborn

8. 11. | 10:30 | Kino Horšovský Týn | 60 Kč
9. 11. | 17:00 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
10. 11. | 8:15 | Kino Káčko, Dobřany | 60 Kč

15+

Introvertní středoškolačka Máša se považuje za outsidera, pokud se nezdržuje s Yanou a Seniou – ty jediné chápou její pravou
povahu. Máša se pokouší dobře zvládat intenzivní období před maturitou, mezitím se
zamiluje a snad poprvé opustí svou komfortní zónu. Během hledání sama sebe si
uvědomuje, kým vlastně je.

Ukrajina | 2021 | 122 min | české titulky | režie: Kateryna Gornostaj

TIP
DENÍKU

6. 11. | 19:30 | Kino Čakan, Domažlice | 60 Kč
9. 11. | 10:15 | Kino Měšťanská beseda, Plzeň | 60 Kč

TIP
DENÍKU

ANDÍLEK
ANDÍLEK
ANDÍLEK

7+
7+
7+

Nizozemsko
2020
95
min
český
dabing
Nizozemsko ||| 2020
2020 ||| 95
95 min
min ||| český
český dabing
dabing
Nizozemsko
režie:
Denis
Bots
režie: Denis
Denis Bots
Bots
režie:

EMILY A
A ZTRACENÉ
ZTRACENÉ KOUZLO
KOUZLO
EMILY
EMILY
A ZTRACENÉ
KOUZLO

6+
6+
6+

Švédsko
2020
82
min
český
dabing
Švédsko ||| 2020
2020 ||| 82
82 min
min ||| český
český dabing
dabing
Švédsko
režie: Marcus
Marcus Ovnell
Ovnell
režie:
režie: Marcus Ovnell

RAGGIE
RAGGIE
RAGGIE

5+
5+
5+

Estonsko, Dánsko
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stavení. Vše
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si
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dlouho přál.
přál. Elle
Elle se
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se
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nelíbí, aaa už
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si
s
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že si
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najednou Henry
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jejich
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jejich
ii samotné
přátelství!
samotné
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Aby byl
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A
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www.juniorfest.cz v sekci „pro školy“, kterou naleznete v horní liště na úvodní
straně webových
webových stránek.
stránek. Cena
Cena z streamování
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rozhodne podpořit
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je nutné
nutné
V
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jednu třídu
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film.
vyplnit
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