
Dobřany, 19. listopadu 2019

Závěrečná tisková zpráva


12. ročník MFF Juniorfest uvedl 136 filmů, z toho 36 v české premiéře 

Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest proběhl v tra-
dičním podzimním termínu od 8. do 14. listopadu v pěti městech Plzeňského kraje: Plzni, 
Domažlicích, Dobřanech, Přešticích a v Horšovském Týně. Během 7 festivalových dnů mohli 
diváci zhlédnout více než 151 projekcí 136 českých a zahraničních filmů. 36 z nich bylo 
uvedeno v české premiéře, jeden snímek v premiéře světové. Festivalu se zúčastnilo nece-
lých 14 800 diváků. 


V rámci 12. ročníku byly uděleny tři statutární ceny za celoživotní přínos kinematografii. 
Zlatou rafičku za přínos české kinematografii obdrželi herec, režisér, scénárista a spisovatel 
Zdeněk Svěrák a herec Ondřej Vetchý. Slavnostní předání se již tradičně uskutečnila v Er-
bovním sále Státního hradu a zámku Horšovský Týn. Oceněné osobnosti doprovodili též 
jejich profesní kolegové. Návštěvníci se mohli setkat například se spisovatelem a režisérem 
Ladislavem Smočkem, filmovým publicistou Jaroslavem Sedláčkem, armádním generálem 
Petrem Pavlem, Miloněm Čepelkou, Libuší Švormovou nebo Jaroslavem Uhlířem. Třetí cena 
za celoživotní přínos, tentokrát světové kinematografii, byla udělena hollywoodskému herci 
Davidu Morsemu. Z důvodu stávky německých areolinek musel Morse svou účast na festi-
valu na poslední chvíli zrušit, ocenění mu bylo předáno zprostředkovaně po ukončení festi-
valu.


Vítězem soutěžní festivalové sekce za nejlepší hraný film pro děti v kategorii 5 - 11 let se 
stal belgicko-nizozemský snímek Binti režisérky Frederike Migom. Film uspěl v hodnocení 
tříčlené mezinárodní poroty ve složení scénáristky a režisérky Karoliny Zalabákové, ředitelky 
polského MFF pro děti a mládež KINOLUB Marty Kraus a Noela Browna, odborného asis-
tenta na Hope University v Liverpoolu. Porota se jednomyslně shodla, že snímek se bravur-
ně vypořádává s náročnými otázkami, jako jsou rasa, pohlaví a nacionalismus. Činí tak              
s energií, humorem, inteligencí a lehkostí a promlouvá k divákům všech generací. 


Předána byla také cena v kategorii za nejlepší hraný film pro mládež od 12 do 16 let, kte-
rou získal norský snímek Psychobitch od režiséra Martina Lunda. V porotě této kategorie 
zasedli programový ředitel švédského festivalu BUFF Daniel Lundquist, odborný asistent         
a zástupce vedoucího Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Radomír D. Kodeš a ka-
nadský režisér Tristan Dubois. Mezinárodní porota ocenila dokonale zvládnuté a vyvážené 
vyprávění a věrně zpracovaný pohled na svět očima náctiletých. 


Vítězem kategorie za nejlepší celovečerní animovaný film pro děti od 5 do 12 let se stal 
německý film Fany a pes režisérů Ralfa Kukuly a Matthiase Bruhna. Snímek dle hodnocení 
poroty nabídl dojemný příběh vyobrazený prostřednictvím překrásné animace s okouzlujícím 
vizuálním stylem. Porota ocenila hlavně obratné zpracování složitých historických událostí        
a politických změn očima dítěte, dále pak zobrazení reality života v nesvobodě způsobem, 


 
 

strana /3 1



 
 
 
který je pro děti srozumitelný a uchopitelný. Fany a Pes je pozitivním příběhem s povznáše-
jícím poselstvím, který dokazuje, že přátelství dokáže překročit jakékoliv hranice. Do poroty  
v této kategorii usedli Erik Tijman - vedoucí filmové a televizní sekce nizozemského festivalu 
Cinekid, režisérka, výtvarnice a animátorka Kristina Dufková a slovenský producent Peter 
Badač. Snímek Fany a pes se stal současně zahajovacím filmem 12. ročníku MFF Juniorfest.


Juniorfest pozval do Plzeňského kraje přes 110 významných filmových tvůrců, přičemž ze 
zahraničí dorazil doposud rekordní počet 50 hostů. 38 filmových profesionálů se účastnilo 
celodenního nedělního industry programu. Největšího ohlasu u mladého publika si vysloužila 
nizozemská herečka a zpěvačka Vajèn van den Bosch, která přijela představit svůj snímek 
First Kiss. Ten velmi zajímavým způsobem zobrazuje moc influencerů, ukazuje jejich mediál-
ní sílu, a to, jak dokáží vyzdvihnout produkt, ale také mu ublížit. Pro spolupráci si režisér Roy 
Poortsman, taktéž host 12. ročníku MFF Juniorfest, vybral reálné nizozemské influencery.


Dalšími oblíbenými filmy festivalu byly nejen u mladého publika Hurá na pohádky, Dívka 
v ringu, Tajemství sovího lesa nebo Rocca mění svět. Festival uspořádal též odbornou mas-
terclass Noela Browna na téma Dětský film jako marketingová značka a moderovanou de-
batu V zajetí kyberpredátorů. Otevřená beseda byla proložena ukázkami z připravovaného 
filmu V síti, jehož premiéra je plánována na březen 2020. Za účasti režiséra a producenta 
Víta Klusáka, protagonistek snímku a zástupců z řad odborné veřejnosti bylo cílem pořada-
telů poukázat na to, jak silný je progres sociálních sítí a jak je možné se chránit před interne-
tovými predátory. Doprovodný program dále nabídl Dny s Českou televizí, hravá odpoled-
ne pro rodiny s dětmi, třídenní filmový workshop s Jakubem Dvořákem nebo tematický 
workshop Rychlý průlet bezpečím na internetu. 


Slavnostní zahájení se uskutečnilo 8. listopadu v Městském kulturním středisku v Domažli-
cích a slavnostní zakončení proběhlo 14. listopadu v Erbovním sále Státního hradu a zámku 
Horšovský Týn. Ozvěny MFF Juniorfest proběhnou na přelomu roku v Bruselu, Ženevě            
a Curychu.


13. ročník MFF Juniorfest se v roce 2020 uskuteční ve dnech od 6. do 12. listopadu,          
a to opět v pěti městech Plzeňského kraje: Plzni, Domažlicích, Dobřanech, Přešticích              
a v Horšovském Týně. 


Kontakty pro média:  

Judita Soukupová, ředitelka festivalu, tel.: 774 900 074, e-mail: soukupova@juniorfest.cz

Barbora Kyas, programová ředitelka, tel.: 728 890 619, e-mail: kyas@juniorfest.cz

Michal Šašek, výkonný ředitel, tel.: 602 697 596, e-mail: sasek@juniorfest.cz

Radka Šámalová, PR & Press Service, tel.: 737 190 798, e-mail: samalova@juniorfest.cz
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Partneři 12. MMF Juniorfest 
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