
 

 

 

 

28. listopadu 2018 v Dobřanech 

 

 

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Juniorfest rozdal Festivalové klapky vítězným dětským filmům 
 

Festivalové klapky za nejlepší hraný film pro děti v kategoriích od 5 do 11 let, pro mládež od 12 do 
16 let a v kategorii za celovečerní animovaný film pro děti 5 - 12 let si odvezli tři filmoví tvůrci  
z 11. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2018. Mezinárodní 
porota festivalu, která měla celkem 9 členů, však nebyla na hodnocení skoupá, jelikož  
v jednotlivých kategoriích navíc udělovala i zvláštní uznání dalším soutěžním snímkům. Porota, 
jejímiž členy byli například John Stevenson, tvůrce animovaného blockbusteru z roku 2008 Kung Fu 
Panda či Jitendra Mishra, ředitel dětského filmového festivalu SIFFCY v Indii, vybírala  
z čtyřiadvaceti soutěžních snímků, celkem však festival nabídl více než 150 filmových projekcí  
a dalších 30 doprovodných akcí. Juniorfest probíhal od 9. do 15. listopadu v Plzni, Domažlicích, 
Dobřanech, Přešticích a Horšovském Týně.  

 
Festival byl v letošním roce doslova nabitý filmovými projekcemi a doprovodnými akcemi. Juniorfest 
zaznamenal rekordní návštěvnost – necelých 14 000 diváků. Kromě českých a zahraničních 
soutěžních snímků nabídl festival i dokumentární snímky, projekce archivních filmů, ale i filmy v rámci 
informativní sekce, věnující se novinkám v české a evropské filmové tvorbě, vybraným zahraničním 
animovaným a večerním filmům či teenege selekci. Návštěvníci měli jedinečnou šanci užít si 
inspirativní filmařské prostředí i v rámci doprovodných workshopů a dalších bezplatných akcí 
festivalu. Čekala na ně setkání s profesionálními tvůrci, ale i celá řada praktických dílen  
a doprovodných akcí. Zkrátka však nepřišli ani filmoví profesionálové, studenti a pedagogové, pro 
které byl určen industry program v podobě mezinárodní odborné konference zaměřené na 
mezinárodní koncepty filmové výchovy. V rámci konference vystoupil například ředitel slovinského 
filmového festivalu Eye on Film Festival Rok Govednik, dále Bernard McCloskey, vedoucí odboru 
vzdělávání a digitálních archivů v irském Northern Ireland Screen či Pawel Solodki z Národního centra 
filmové kultury v polské Lodži. Odborný program završila masterclass Johna Stevensona, vedená 
filmovou kritičkou Kamilou Boháčkovou, a zaměřená na představení práce a techniky scénáristiky 
animovaných blockbusterů, na kterých se Stevenson podílel. 

 
Filmová témata byla zastoupena na jedné straně praktickými workshopy, ve kterých se děti mohly 
seznámit s prací filmového kaskadéra pod vedením Pavla Jančíka nebo se zdokonalit v analogové 
fotografii či animaci, na straně druhé řadou doprovodných akcí, jakými byli setkání s významnými 
tvůrci českého filmu, zábavná odpoledne pro rodiny s dětmi včetně Zázračného odpoledne 
s Vladimírem Kořenem, natáčení pořadu Šikulové pro ČT:D či oblíbená Pevnost Týn neboli sportovně-
vzdělávací hra postavená na motivu známé francouzské Pevnosti Boyard. Doprovodným programem 
prošly stovky dětí. Festival však nabízel i vzpomínková setkání a různé retrospektivní akce.  



 

 

 
 
V Dobřanech se mohli návštěvníci setkat s Jaromírem Hanzlíkem a Danielou Kolářovou, v dalších 
městech například s Jiřím Chalupou a Václavem Chaloupkou, Antonínem Procházkou či Vladimírem 
Kořenem. Významná setkání nabídly i akce v rámci udílení cen Zlatých rafiček, které v letošním roce 
obdrželi Jiří Strach a Iva Janžurová, a to za mimořádný přínos dětskému filmu. Výjimečně byla 
darována ještě jedna cena Zlaté rafičky, a to čestnému hostu festivalu Johnu Stevensonovi.  
 
“Juniorfest není pouze o skvělých filmech a workshopech, ale i o vzácných setkáních výjimečných 
lidí. V tomto ohledu byl letošní rok opravdu nabitý emocemi a významnými jmény”, uvedla 
ředitelka festivalu Judita Soukupová.  
 
Letošní téma Juniorfestu se stejně, jako v loňském roce, opíralo o postavu Malého Prince a po celou 
dobu festivalu doprovázel návštěvníky vizuál a znělka s postavami slavného díla Antoine de Saint-
Exupéryho.  
 
“První listopadové dny jsme opět prožili plné filmů, workshopů, setkání a inspirace. Jsme rádi, že se 
řada účastníků pravidelně vrací nejen do prostor Státního hradu a zámku Horšovský Týn, kde 
festival začínal, ale i do dalších festivalových měst. Náš festival navštěvují nejen děti, ale i dospělí, z 
Čech i dalších evropských zemí, všichni odcházejí bez výjimky s úsměvem a krásnou vzpomínkou. 
Těšíme se nejen na další ročník, ale právě i na naše návštěvníky a příznivce. Ti jsou stavebním 
kamenem naší festivalové pevnosti”, říká Michal Šašek, výkonný ředitel festivalu.  

 
Podrobné výsledky mezinárodní soutěže dětských filmů v jednotlivých kategoriích 11. ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2018 naleznete na www.juniorfest.cz 
a současně jsou přílohou této zprávy. Festival a jeho aktivity podporuje Ministerstvo kultury ČR, 
Státní fond kultury a Státní fond kinematografie, samosprávy jednotlivých měst, kde se festival koná 
včetně město Plzně, Plzeňský kraj a další partneři, kteří jsou uvedeni taktéž na webových stránkách 
festivalu. Generálním partnerem letošního Juniorfestu byl Preventan. 
 
„Těší nás podpora Preventanu. Již nyní máme oboustranně zájem spolupracovat i v nadcházejícíh 
letech.„ uvedl Michal Šašek. 
 
12. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2019 se uskuteční v 
termínu od 8. do 14. listopadu 2019. 
 
Kontakt pro média:  
ředitelka festivalu: Judita Soukupová  +420 774 900 074, soukupova@juniorfest.cz 
výkonný ředitel: Michal Šašek   +420 602 697 596, sasek@juniorfest.cz  
kontakt pro média: Radka Šámalová  +420 737 190 798, samalova@juniorfest.cz 
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Výsledky mezinárodní soutěže hraných a animovaných filmů 
 
Do mezinárodní soutěže hraných a animovaných filmů bylo vybráno celkem 24 českých  
a zahraničních snímků (8 snímků v každé soutěžní kategorii). Snímky hodnotila mezinárodní odborná 
porota, která byla rozdělena dle reglementu festivalu do tří kategorií. Vyhlášení vítězných snímků 
proběhlo 15. listopadu 2018 ve Velkém sále MKS v Domažlicích v rámci slavnostního zakončení  
11. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest.  
 
„Letošní složení porot bylo opět reprezentativní. Těší mě jejich zájem o filmy i samotný festival“ 
uvedla programová ředitelka Barbora Kyas 
 
Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5 - 11 let věku dítěte 
Filmy v soutěžní sekci hodnotila mezinárodní porota ve složení: Jiří Forejt (Česká republika), Louise H. 
Johansen (Dánsko), Florian Schnell (Německo). Vítězným se stal snímek Já jsem William (I am 
William) od režiséra Jonase Elmera.  
 
Hodnocení porotců:  
“Znevýhodněné prostředí, ze kterého pochází hlavní hrdina, a  společenské překážky, kterým čelí, nám 
autoři představují neuvěřitelně vtipným způsobem, čímž film překračuje své hranice a ze svérázného 
snímku určeného pouze pro určitou cílovou skupinu dosahuje všestrannosti. Režisér Jonas Elmer si 
zdárně pohrává s vyprávěním příběhu, prvky žánrů a kinematografickým vyjádřením. Snímek je 
osvobozující, provokativní a svým způsobem nekorektní, ale ukazuje velké srdce – a má prostě koule!” 

 
Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12 - 16 let věku dítěte 
Filmy v soutěžní sekci hodnotila mezinárodní porota ve složení: Rok Govednik (Slovinsko), Anna 
Kopecká (Česká republika), Alex Smith (Velká Británie). Vítězným se stal snímek Pád Sparťanů (The 
Fall of Sparta) od režiséra Tristana Duboise.  
 
Hodnocení porotců:  
“Festivalovou klapku udělujeme za upřímné a srdečné zobrazení těžkostí dospívání, za zdařilou  
a přesvědčivou výpravu a za neotřelé, sebevědomé ztvárnění aktuálních témat týkajících se 
technologie, sexuality a mezilidských vztahů.” 
 
Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5 - 12 let věku dítěte 
Filmy v soutěžní sekci hodnotila mezinárodní porota ve složení: Kamila Boháčková (Česká republika), 
Jitendra Mishra (Indie), John Stevenson (Velká Británie). Vítězným se stal snímek Živitel (The 
Breadwinner)  od režisérky Nory Twomey.  
 
Hodnocení porotců:  
“Živitel je právem celosvětově uznáván jako jedinečný film, který se se ctí a uměleckostí zabývá 
těžkým a důležitým tématem. Silné tvůrčí rozhodnutí vyprávět příběh Živitele jako animaci napomáhá 
předat tento inspirující příběh rodinnému publiku, což je pozoruhodný úspěch.” 
 



 

 

 

 

 
Závěrečná statistika 
 
Počet prodaných vstupenek na filmové projekce     9 457 
Celkový počet návštěvníků festivalu (filmové projekce, doprovodné akce)  13 786 
Počet uvedených filmů        94 
Celkový počet filmových projekcí       152 
Počet doprovodných akcí (workshopy, zábavné odpoledne, ostatní akce)   26 
 
Promítací místa 
Dobřany: Kino Káčko, Domažlice: Kino Čakan, Horšovský Týn: Státní hrad a zámek Horšovský 
Týn, Kino Horšovský Týn, Plzeň: CineStar, DEPO2015, Přeštice: Kulturní a komunitní centrum 
Přeštice 


