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Úvodní slovo / Foreword

Juniorfest je více než jen festival, protože staví mosty mezi dvěma státy, které
pojí dlouhá společná historie. Také v tomto roce připravili organizátoři pestrý
program, který vás jistě nadchne. V letošním roce slaví Juniorfest kulaté
10. jubileum a právem se těší mimořádné oblibě – i přes hranice. Festival se
tak stal již pevnou součástí kulturního kalendáře Plzeňského kraje. Stejně jako
jazyková kampaň šprechtíme německého velvyslanectví podporuje i Juniorfest
jako společenský projekt mezi dvěma partnerskými zeměmi dialog mezi
Německem a Českou republikou.
Těším se na napínavé filmy a děkuji všem spoluúčastníkům a organizátorům za
přípravu tohoto mezinárodního filmového festivalu.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Eltern,
Liebe Kinder,
Das Juniorfest ist mehr als nur ein Filmfestival, denn es baut Brücken zwischen
zwei Staaten mit einer langen gemeinsamen Geschichte. Auch in diesem Jahr
haben die Organisatoren ein buntes Programm gestaltet, das Sie, liebe Gäste,
sicherlich verzaubern wird. In diesem Jahr feiert das Juniorfest mit seiner
10. Auflage ein rundes Jubiläum und erfreut sich zu Recht außerordentlicher
Beliebtheit – und das grenzüberschreitend. Damit ist dieses Fest aus dem
kulturellen Veranstaltungskalender der Pilsner Region nicht mehr wegzudenken.
Genauso wie die Sprachkampagne šprechtíme der Deutschen Botschaft
Prag fördert das Juniorfest als ein gemeinschaftliches Projekt zwischen zwei
Partnerländern den Dialog zwischen Deutschland und Tschechien.
Ich freue mich auf spannende Filme und bedanke mich bei allen Mitwirkenden
und den Veranstaltern für die Organisation dieses grenzüberschreitenden
Filmfests.

Mgr. Ivana Bartošová
náměstkyně hejtmana
pro oblast školství
a cestovního ruchu
Vice-President for
Education and Tourism

Mám ráda JUNIORFEST a celkem pravidelně navštěvuji některé jeho programy.
Proč?
1.	Mám vřelý vztah k Horšovskému Týnu, kde žije část mé rodiny a kde to
všechno začalo.
2.	Ráda chodím do kina na kvalitní filmy – dříve s dětmi, dnes už s vnoučaty.
3.	Jsem profesí učitelka a oceňuji dobrou práci pro děti a mládež.
Našlo by se mnoho dalších důvodů intelektuálních, kulturních i společenských.
A také trocha nostalgie. Například když se například promítal pro mé dětství
zásadní seriál Záhada hlavolamu a já se mohla setkat s jeho tehdejšími
protagonisty...
JUNIORFEST nabízí nejen řadu krásných snímků pro děti a mládež, ale
zprostředkovává této věkové skupině i plno zábavy. Všem pak dává
možnost poznat herce, režiséry a další protagonisty filmového průmyslu
při autogramiádách. Vždy jsem se na nich dobře pobavila a musím přiznat,
že jsem si pořídila památník, kde mám řadu podpisů lidí, kteří na poli umění
něco dokázali. Mnozí již bohužel mezi námi nejsou, vzpomenu Pierra Brice –
nezapomenutelného Vinnetoua a samozřejmě charismatického Jana Třísku –
pro mne bude stále Širokko, tajemná postava ze Stínadel s ježkem v kleci.
Přeji jubilejnímu JUNIORFESTU mnoho dalších plodných desetiletí, dětem
pěknou zábavu či poučení a děkuji organizátorům za poctivou práci. Věřím, že
i letošní ročník se vydaří, a jsem ráda, že k tomu přispěje také Plzeňský kraj.

I like JUNIORFEST and I regularly visit some of the festival programs. Why?
1.	I like Horšovský Týn as one part of family lives there and as it the place where
it all started.
2.	I like to go to the cinema for some quality films - earlier with children,
nowadays already with my grandchildren.
3.	I‘m a teacher and I appreciate any good work for children and youth.
I could definitely find many other intellectual, cultural and social reasons, too.
But there is also a bit of nostalgia for me, when for instance I once again saw
the fundamental TV series of my childhood Záhada hlavolamu (The Mystery of
Conundrum), but now I could meet the then protagonists of this series...
JUNIORFEST offers not only a bunch of interesting films for children and youth
but it also provides a lot of fun for this age group. And what’s more, everybody
gets there the opportunity to meet actors, directors and other protagonists of the
film industry during autograph sessions. I have always enjoyed the festival and
autograph sessions and I have to admit that I even bought an autograph book
where I now have a lot of signatures from people who have actually achieved
something in this field of art. Unfortunately, many are not among us any longer.
Let me remind for example Pierre Brice, the unforgettable Vinnetou, and of
course newly also the charismatic Jan Tříska; for me he will forever be known
as Scirocco, the mysterious figure with the “hedgehog in the cage” conundrum
living in the Shades (TV series Záhada hlavolamu / The Mystery of Condundrum).
I wish JUNIORFEST for their anniversary many other successful decades, a lot of
fun and interesting lessons for their children audience, and I would like to thank
the festival organizers for their hard work. I believe that this year will be a great
success, and I am happy that the Pilsen Region may contribute to this event.

Úvodní slovo / Foreword
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Mgr. Martin Baxa
náměstek primátora
města Plzně
náměstek hejtmana
Plzeňského kraje
First Deputy Mayor
of the City of Pilsen
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Úvodní slovo / Foreword

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST sleduji již od samého
jeho počátku. Mám tento festival rád a vždy se s potěšením zasazuji o jeho
finanční podporu. Není to jen proto, že je určen nejmladší generaci, kterou vede
k lásce k filmovému umění a pomáhá jí porozumět sobě i dnešnímu složitému
světu, ale též pro jedinečnou atmosféru, jež provází každý jeho ročník a kterou
vytváří hojná návštěvnost, výběr kvalitních filmů, atraktivní doprovodný program
i četní festivaloví hosté. Zvláště bych totiž vyzdvihnul nadšení a obětavost jeho
pořadatelů, kteří dokázali festival úspěšně vřadit i do mezinárodního kontextu.
Právě tato okolnost Juniorfestu pomáhá v jeho každoroční realizaci a v jeho
rozvíjení a zkvalitňování a propůjčuje mu jedinečnost. I proto v letošním roce
zdárně dospěl do svého jubilejního desátého ročníku.
A mně nezbývá, než všem těm, kteří se na jeho organizaci podílejí, opravdu
srdečně poděkovat a popřát, aby jim tento entuziasmus vydržel i do dalších
ročníků a aby i nadále dokázali poskytnout dětskému diváku potěšení
z filmového umění.
Díky, přátelé. To, co děláte, je důležité.

I have kept my eye on the International Film Festival for Children and Youth
JUNIORFEST since its very beginning. I like this festival and I am always
pleased to promote its financial support. It‘s not just because it is designed
for the youngest generation whom it leads to the love of film art and helps to
understand themselves as well as the today‘s rather complex world, but also for
the unique atmosphere that accompanies it every year and which generates
abundant attendance, for their selection of quality films, accompanying program
as well as numerous festival guests. I particularly would like to highlight the
enthusiasm and dedication of the festival organizers who managed to bring the
festival successfully into an international context. It is exactly this fact that helps
Juniorfest in its annual implementation, development and improvement, and
lends it uniqueness. This is why the festival has now successfully reached its
10th jubilee year.
And all I can do now is to thank all those who take part in its organization, wish
them to continue with their enthusiasm also for the next years, and keep on
providing the young audience with pleasure of the film art.
Thank you, my friends. Your work truly matters.

REGLEMENT
A FESTIVALOVÉ POROTY

FESTIVAL RULES
AND FESTIVAL JURIES

1. ORGANIZÁTOR
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST (dále jen MFF JUNIORFEST) je organizován zapsaným spolkem:
JUNIORFEST, z. s.
Se sídlem: Spojovací 827, 334 41 Dobřany, Česká republika
Ředitelkou MFF JUNIORFEST je Bc. Judita Soukupová.
2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
10. ročník MFF JUNIORFEST se uskuteční v Plzni, Domažlicích, Horšovském Týně, Dobřanech a Přešticích ve dnech
4. až 11. listopadu 2017.
3. PROGRAMOVÁ NÁPLŇ FESTIVALU
a) Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–10 let věku dítěte
b) Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 11–15 let věku dítěte
c) Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let věku dítěte
d) Informativní nesoutěžní sekce
• Hravé filmy – kolekce kvalitních filmů pro děti, na které je nutné upozornit
• Teenage selekce – výběr z celosvětové produkce se zaměřením na filmy pro mládež
• Novinky české filmové a televizní tvorby – sekce věnovaná české filmové a televizní produkci
• Retrospektiva – zaměření na dětskou a mládežnickou kinematografii evropské země
e) Retrospektivní přehlídky významných osobností českého a světového filmu
f) Doprovodné akce pro celou rodinu, workshopy, odborné semináře, vzdělávání v oblasti filmové a mediální výchovy
4. PODMÍNKY ZAŘAZENÍ FILMU DO FESTIVALOVÉ SOUTĚŽE
a) Do festivalových soutěžních sekcí mohou být zařazeny pouze filmy s datem premiéry po 1. lednu 2016.
b) O účasti na MFF JUNIORFEST rozhoduje pětičlenná programová rada.
c)	Akceptované formáty: DCP, Blu-ray nebo DVD. V případě zaslání DCP, festival požaduje Blu-ray nebo DVD jako
záložní verzi. Ve zvláštních případech může festival udělit výjimku a film může být uveden i na nosiči 35 mm.
d)	Všechny vybrané soutěžní snímky jsou promítány v původním znění s anglickými titulky. Přihlašovatel je povinen
uhradit náklady na otitulkování snímku. Veškeré soutěžní filmy jsou opatřeny, při promítání do kinosálu, simultánním
překladem do českého jazyka nebo českými titulky.
e)	Přihlašovatel je povinen film přihlásit přes on-line formulář na webových stránkách https://filmfreeway.com/festival/
Juniorfest .
f)	Podmínkou je taktéž zaslání synopse filmu, biografie a fotografie režiséra, pěti fotografií z filmu v kvalitním rozlišení,
titulkové listiny v anglickém jazyce a online screeneru nebo náhledového DVD s anglickými titulky.
g) Uzávěrka přihlášek včetně splnění všech podmínek je 31. srpna 2017.
h) O účasti na MFF JUNIORFEST bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 15. září 2017.
5. DELEGACE K SOUTĚŽNÍMU FILMU
Ke každému soutěžnímu snímku je zpravidla pozvána nejvýše tříčlenná delegace na dobu 2 nocí. Pořadatel hradí
ubytování a stravu členů delegace. Pořadatel nehradí dopravu. Ve zvláštních případech může ředitelka festivalu udělit
výjimku. Pořadatel v tomto případě rozhoduje o výběru dopravce.
6. POROTA A CENY FESTIVALU
Mezinárodní odborná porota uděluje následující ceny:
• Festivalová klapka – za nejlepší hraný film pro děti od 5 do 10 let věku dítěte
• Festivalová klapka – za nejlepší hraný film pro děti od 11 do 15 let věku dítěte
• Festivalová klapka – za nejlepší celovečerní animovaý film pro děti od 5 do 12 let věku dítěte
Divácké ceny
• Cena Plzeňského kraje – divácká cena za nejúspěšnější hraný film pro děti od 5 do 10 let věku dítěte
• Cena festivalových měst – divácká cena za nejúspěšnější hraný film pro děti od 11 do 15 let věku dítěte
• Cena generálního partnera – divácká cena za nejúspěšnější celovečerní animovaný film pro děti od 5 do 12 let věku dítěte
Cena udělovaná zapsaným spolkem JUNIORFEST
• Zlatá rafička – ocenění za celoživotní tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež
7. ZÁVĚR
Pořadatel MFF JUNIORFEST se zavazuje uvádět snímky pouze v rámci festivalu. Podáním přihlášky do soutěže souhlasí
přihlašovatel s tím, aby ukázka z filmu a propagační materiály mohly být využity v rámci prezentace festivalu v rozhlase,
televizi nebo na internetu. Prosíme o poskytnutí kvalitních materiálů, které budou použity pouze pro propagační,
předkladatelské a vzdělávací účely.
JUNIORFEST 2017
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Reglement festivalu / Festival Rules

1. ORGANISER
International Film Festival for Children and Youth JUNIORFEST (hereinafter referred to as „IFF JUNIORFEST“) is organised
by the citizens association: JUNIORFEST, z. s.
Registered at Spojovací 827, 334 41 Dobřany, The Czech Republic.
The IFF JUNIORFEST director is Ms Judita Soukupová, B.A.
2. DATE AND PLACE OF THE FESTIVAL
The 10th year of the IFF JUNIORFEST will be held in the cities of Horšovský Týn, Pilsen, Domažlice, Dobřany and Přeštice
from 4th to 11th November 2017.
3. FESTIVAL PROGRAMME
a) International Competition of Feature Films for Children – Category 5–10 years of age
b) International Competition of Feature Films for Youth – Category 11–15 years of age
c) International Competition of Animated Feature Films for Children – Category 5–12 years of age
d) Informative section
• Playful Films – collection of quality film productions for children
• Teenage Movies – selection of world production focusing on films for youth
• New Czech films and television programmes – section dedicated to Czech film productions
• Retrospective – section dedicated to Children and Youth cinematography of European country
e) Retrospective presentation of distinguished personalities of the Czech and world cinema
f) Accompanying events for entire family; workshops, specialized seminars
4. GENERAL CONDITIONS FOR FESTIVAL PARTICIPATION
a)	Registration for films in competition section is exclusively open to films which have been released / premiered after
January 1, 2016.
b)	Final decision about participation of the film in the competition is taken by the programme committee consisting of
five members.
c)	The film will be accepted in the following formats: DCP, Blu-Ray or DVD (region free/all regions) The festival asked for
the backup copy. In special cases, the festival director may grant exceptions and the film can also be screened from
a 35 mm print.
d)	All films selected for competition are screened in the original sound version with English subtitles. The applicant
is obliged to cover the costs for production of subtitles. All films are screened in their original sound version with
simultaneous dubbing into Czech language or provided with Czech subtitles.
e)	The applicant is obliged to fill in the on-line application form at https://filmfreeway.com/festival/Juniorfest .
f)	The applicant is obliged to send a film synopsis, biography and photograph of the director, five photographs from
the film in high-quality resolution, trailer or the clip from the film, dialogue sheet in English language and an online
screener or a preview DVD with English subtitles.
g) The deadline for application forms and fulfilment of all conditions is August 31, 2017.
h) The organiser will inform the applicants of their participation at IFF JUNIORFEST no later than September 15, 2017.
5. DELEGATION ACCOMPANYING THE FILM IN COMPETITION
For each film selected for competition, a delegation of a maximum of 3 people is invited for a period of 2 nights. The
organiser undertakes to cover the costs for accommodation and food for the members of the delegation. The organiser
will not cover the travel costs. In special cases, the festival director may grant exceptions. In this case the organiser is
entitled to choose the travel company.
6. FESTIVAL JURY AND FESTIVAL PRIZES
International Expert Jury awards the following prizes:
• Festival Flap – Best Feature Film in children category (5–10 years of age)
• Festival Flap – Best Feature Film in youth category (11–15 years of age)
• Festival Flap – Best Animated Feature Film in children category (5–12 years of age)
Audience awards
• The Pilsen Region Award – audience award for the most successful feature film in children category (5–10 years of age)
• The Festival Cities Award – audience award for the most successful feature film in youth category (11–15 years of age)
• The General Partner Award – audience award for the most successful animated feature film in children category (5–12 years of age)
Prize awarded by the citizens association JUNIORFEST
• Golden Watch Hand - award for lifelong creative contribution to filmmaking for children and youth
7. CONCLUSION
The organiser of the IFF JUNIORFEST undertakes to present the films within the scope of the festival only. By submitting
the application form for competition, the applicant agrees to the use of parts of films in competition as a part of festival
promotional material on any radio or TV station or on the internet. Please provide quality materials that will be used only
for promotional, translation and educational purposes.
JUNIORFEST 2017
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Mezinárodní odborná porota hraných filmů pro děti
International Professional Jury for Feature Films for Children

Bettina Kupfer

Po studiu hudby a múzických umění na univerzitě ve Stuttgartu
pracovala nejprve jako herečka ve státním divadle ve Stuttgartu,
v divadle v Düsseldorfu a v mnoha dalších, a později se dokonce
podílela na snímku Stevena Spielberga Schindlerův seznam, který
jí otevřel dveře k filmu a televizní tvorbě. Kromě toho studovala
anglistiku a filozofii. Ze společné autorské tvorby s Arendem Agthem
vznikly scénáře pro kino a televizi, mimo jiné „Útes“, podpořený
filmovým fondem FFHSH, „Zachraňte Raffiho“, film pro celou
rodinu, „Nová odrůda jablek“, DDR, scénáře pro detektivní příběhy,
a dále třeba knížka pro děti a mládež „Zachraňte Raffiho“, vydaná
v nakladatelství Jacoby & Stuart, Berlín. V letech 2005-2013 studovala
psychologii na mezinárodní univerzitě psychoanalytických studií
v Berlíně, které úspěšně zakončila získáním magisterského titulu,
a své další vzdělávání věnuje oboru dětské psychoanalýzy. Přednáší
psychologii, pracuje na materiálu pro filmovou společnost „ Mimi
& Crow“, mimo jiné na díle „Tři kameny pro Betty“, příběhu, který se
zaobírá čtvrtou generací šoa, a společně s Arendem Agthem píše
scénář pro animovaný rodinný film ve formátu 3D pro společnost
M.A.R.K.13 ve Stuttgartu (podporovaný filmovým fondem MFG
Stuttgart). Jeho premiéra je plánovaná na 2018/19.

After having finished the studies of music and performing arts at the
University of Stuttgart she worked as an actress in the Stuttgart State
Theatre, in the Dusseldorf theatre and many others. Later on, she
participated in the Steven Spielberg‘s „Schindler‘s List“ which opened
the door for her into the world of film and TV production. Apart
from that, Bettina also studied English Studies and Philosophy. In
collaboration with Arend Agthe she created screenplays for cinema
and TV, besides others „The Cliff“, supported by the FFHSH film fund,
a family film „My Friend Raffi“, „New Apple Variety“, GDR, screenplays
for crime stories, and a book for children and youth „My Friend Raffi“
published by Jacoby & Stuart in Berlin. In 2005-2013 she studied
psychology at the International Psychoanalytic University in Berlin
that she successfully graduated from with a master‘s degree. She
further pursues her studies of child psychoanalysis. She works
as a senior lecturer of psychology and prepares new material for
„Mimi & Crow“ film production, e.g. „Three Stones for Betty“, a story
about the fourth generation of Shoah. Currently she also works on
a screenplay together with Arend Agthe for a 3D animated family
film (supported by the MFG film fund) for the Stuttgart company
„M.A.R.K.13“. The release is planned for 2018/19.
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Mezinárodní odborná porota hraných filmů pro děti
International Professional Jury for Feature Films for Children

Pavel Skopal

Pavel Skopal je docent na Ústavu filmu a audiovizuální kultury
FF MU v Brně V letech 2010-2012 působil na Filmové a televizní
univerzitě Konrada Wolfa v Postupimi v rámci výzkumného
projektu podpořeného Humboldtovou nadací. Vydal monografii
srovnávající filmovou distribuci a recepci v Československu, Polsku
a NDR (Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci
českých zemí, NDR a Polska 1945-1970; Host, 2014), spolueditoval
mj. knihu porovnávající filmový průmysl Československa a NDR
(Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in
the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960; Berghahn Books, 2015) či
kolektivní monografii věnovanou filmu Tři oříšky pro Popelku (NFA,
2016). V současnosti se zabývá kulturními dějinami protektorátní
kinematografie a koprodukcemi ve východním bloku v letech 19531989, specifickou pozornost věnuje koprodukční tvorbě pro děti.

Pavel Skopal is a senior lecturer at the Department of Film Studies and
Audiovisual Culture at the Faculty of Arts of the Masaryk University
in Brno. In 2010-2012 he worked at the Film University Babelsberg
Konrad Wolf in Potsdam within a research project supported by the
Humboldt Foundation. He published a monograph comparing the
film distribution and reception in Czechoslovakia, Poland and the
GDR (Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci
českých zemí, NDR a Polska 1945-1970 [The film culture of the
northern triangle. Films, cinemas and audience in the Czech lands,
the GDR and Poland in 1945-1970]; Host, 2014). He also co-edited,
among others, a book comparing the film industry of Czechoslovakia
and the GDR (Cinema in Service of the State. Perspectives on Film
Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960; Berghahn Books,
2015) or a collective monograph dedicated to the film Tři oříšky pro
Popelku [Three Wishes for Cinderella] (NFA, 2016). He is currently
occupied with cultural history of the protectorate cinematography
and co-productions in the Eastern Bloc in 1953-1989, specifically
focusing on the co-production for children.

Festivalové poroty / Festival Juries
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Mezinárodní odborná porota hraných filmů pro děti
International Professional Jury for Feature Films for Children

Alexander Sommers

Alexander Sommers je programovým koordinátorem na festivalu
Cinekid v Amsterdamu. Vystudoval obor Nová média a digitální
kultura na univerzitě v Amsterdamu a zkušenosti a znalosti získal
při práci na dětských programech v různých odvětvích filmového
a televizního průmyslu. Kromě festivalu se Alexander věnuje také
práci v dětském televizním programu, který je součástí nizozemské
veřejnoprávní televize. Dále se také věnoval výzkumu a interakčnímu
designu pro několik dětských projektů zpracovaných digitálními
médii, mj. pro MediaLAB v Amsterdamu nebo pro univerzitu
v japonském Kjúšú. Alexanderovou největší vášní a středobodem
zájmu jsou nové a inovativní formy vyprávění příběhu a dále moderní
způsoby, jakými digitální média dokáží příběhy zprostředkovat
mladým divákům.

Alexander Sommers is Programme Coordinator at the Cinekid
Festival in Amsterdam. He studied New Media and Digital Cultures
at the University of Amsterdam, gaining experience and knowledge
on children’s media by working in different branches of the industry.
Aside from the festival scene, Alexander has been an editor for
a children’s television show for the Dutch national television.
Furthermore, he was also a researcher and interaction designer on
several digital media projects aimed at children, for the MediaLAB in
Amsterdam and the Kyushu University in Japan. Alexander’s main
passion and interest lies in new and innovative forms of storytelling
and how digital media can provide new ways to tell narratives to
a young audience.
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Mezinárodní odborná porota hraných filmů pro mládež
International Professional Jury for Feature Films for Youth
Tomáš Baldýnský aka Baldachýn je český filmový publicista, novinář
a herec. Je filmovým recenzentem časopisu Reflex, občasným
přispěvatelem magazínu Novinky.cz a fejetonista Lidových novin.
Také je jedním ze tří autorů komiksu Zelený Raoul, který vychází
v Reflexu. Od prosince 2006 do března 2008 byl předsedou Rady
Fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Je šéfem
scenáristického týmu seriálu Comebacku a scénáristou úspěšného
seriálu Kosmo.

Tomáš Baldýnský

Tomáš Baldýnský aka „Baldachýn“ is a Czech film publicist, journalist
and actor. He reviews films for the Reflex magazine, occasionally
contributes the Novinky.cz online news magazine and writes
feuilletons for the Lidové Noviny daily newspaper. He is also one
of the three authors of the Zelený Raoul comic strip that is being
published in the Reflex magazine. From December 2006 to March
2008 he was the chairman of the Board of The Czech Republic State
Fund for Support and Development of Cinematography. He is the
head of the screenwriting team of the Comeback TV series and is
a screenwriter of the popular Kosmo TV series.

Festivalové poroty / Festival Juries
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Mezinárodní odborná porota hraných filmů pro mládež
International Professional Jury for Feature Films for Youth

Peter Gärtner

Mgr.art Peter Gärtner (nar. 18.12.1986 v Žilině) vystudoval
scenáristiku a dramaturgii na Filmové a televizní fakultě bratislavské
VŠMU. Už desátým rokem vede inovativním způsobem filmový klub
ve svém rodném městě Bytča, kde v roce 2015 začal organizovat
i multižánrový festival Hviezdne noci, které jsou považované za
jednu z nejprogresivnějších kulturních akcí na slovenské scéně.
Kromě toho se věnuje loutkovému divadlu. Jeho vlastní soubor
„Bábkové divadlo Morgonrock“ dokázal za dva roky existence prorazit
na celoslovenské scéně a odehrát svoje představení například na
mezinárodním festivale Anča, či na festivalu Pohoda. Věnuje se
i filmové a televizní scenáristice, filmové žurnalistice a osvětovým
přednáškám o filmu.

Mgr. art. Peter Gärtner (born 18 December 1986 in Zilina) graduated
in screenwriting and dramaturgy at the Faculty of Film and
Television of the Academy of Performing Arts in Bratislava. For 10
years he has been innovatively running a film club in his hometown
Bytca where he also started a multi-genre film festival Hviezdne noci
in 2015 which is considered one of the most progressive cultural
events at the Slovak cultural scene. Besides the festival he also
engages in a puppet theatre. His own ensemble Bábkové divadlo
Morgonrock (The Morgonrock Puppet Theatre) has managed to
make a breakthrough at the Czechoslovak theatre scene within
just two years of its existence, and performed for instance at the
International Animation Festival Fest Anča or at the Pohoda festival.
Peter also engages in the film and TV screenwriting, film journalism
and educational film lectures and workshops.
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Mezinárodní odborná porota hraných filmů pro mládež
International Professional Jury for Feature Films for Youth

Tijs van Marle

Tijs van Marle (1976) vystudoval scénáristku na Holandské Filmové
škole v Amsterdamu. Píše scénáře pro filmové produkce i televizní
stanice v Holandsku se zaměřením na děti, mládež a lehká dramata.
Tijsovo dílo je skutečně rozmanité, zahrnuje malé osobní příběhy
převážně pro televizní produkci, ale také větší komerční projekty pro
kinodistribuci. Nedávno vzniklá trilogie „Supertřída“ (Mister Twister)
se prodává po celém světě, stejně jako trilogie „Můj parťák Mumiják“.
Snímek „Obviněná“, na jehož scénáři se podílel, se dostal do širší
nominace na Oscara za nejlepší zahraniční film v roce 2014. Kromě
psaní scénářů vyučuje Tijs na Holandské Filmové škole a působí jako
konzultant filmových projektů.

Tijs van Marle (1976) graduated as a screenwriter in 2002 at the
Dutch Film School in Amsterdam. Since then he writes for film
and television for the Dutch cinema and broadcasters. His focus
is on children, youth and light drama. Tijs’ work is very diverse,
with small personal stories, mostly made for television, as well as
bigger commercial projects for the cinema. The recently made
‘Mister Twister’ trilogy is sold worldwide as well as the ‘Dummie the
Mummie’ trilogy. The movie ‘Accused’ he co-wrote, was a runner up
for the 2014 Oscars best foreign film. Next to writing Tijs sometimes
teaches at the Dutch Film School, is a consultant on movie projects.

Festivalové poroty / Festival Juries
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Mezinárodní odborná porota animovaných filmů pro děti
International Professional Jury for Animated Feature Films for Children

Kurt van der Basch

Kurt van der Basch, narozen 1975, je tvůrce storyboardů a ilustrátor,
který vyrůstal na kanadském východním pobřeží, kde také studoval
klasický klavír. V roce 1999 se odstěhoval do Prahy. Po krátké době
pronikl do filmového průmyslu nejprve jen jako asistent v kanceláři,
ale brzy již pro kanál Hallmark ilustroval rekvizity k výpravné
čínské fantasy „Opičí král“. Později pracoval na scénografii pro
akční dobrodružný snímek „Liga výjimečných“ a následně již jako
koncepční výtvarník a ilustrátor filmů „Vetřelec vs. Predátor“ a „Kletba
bratří Grimmů“ Terryho Gilliama. Díky svému talentu pro rychlé
kreslení se Kurt začal věnovat vytváření storyboardů. V roce 2003 pro
film „Naprosto osvětleno“ režiséra Lieva Schreibera a pro dramatický
snímek režiséra Neila Burgera „Iluzionista“ v roce 2004. Od té doby
využil své kreslířské schopnosti pro různorodá média v Evropě
i v USA. Od ilustrátorské práce pro videoklipy Hypea Williamse pro
Janet Jacksonovou, Kayneho Westa a Madonnino „Sticky and Sweet“
turné v roce 2009 až po kreslení storyboardů pro výpravné sci-fi
Toma Tykwera a bratrů Wachowských „Atlas mraků“ z roku 2012.
Pracoval také na mnoha televizních reklamách. Mezi Kurtovy poslední
projekty patří „Jurský svět: Zánik říše“ režiséra J. A. Bayony s Chrisem
Prattem v hlavní roli a velmi očekávaný snímek „Star Wars: Poslední
z Jediů“. V současné době je Kurt opět doma v Praze a pracuje na
mysteriózním fantasy seriálu „Carnival Row“ v produkci Amazonu.

Kurt van der Basch, 1975, a storyboard artist and illustrator, grew up
on Canada‘s east coast where he studied classical piano. In 1999, he
moved to Prague. After a short time he entered the film and television
industry as an office assistant but soon found himself illustrating props
for the Hallmark Channel‘s epic Chinese fantasy „The Lost Empire“.
Later on, he worked as a scenic painter on the action-adventure film
„The League of Extraordinary Gentlemen“, and then as a concept artist
and illustrator on „Alien vs Predator“ and Terry Gilliam‘s „The Brothers
Grimm“. With a knack for quick drawing, Kurt turned to storyboarding in
2003 with Liev Schreiber‘s „Everything is Illuminated“ and Neil Burger‘s
2004 drama „The Illusionist“. He has since applied his drawing skills to
a wide range of media in Europe and the United States, from production
illustrations for Hype William‘s music videos for Janet Jackson and
Kanye West and Madonna‘s 2009 „Sticky and Sweet“ tour, to drawing
storyboards for Tom Tykwer and The Wachowski‘s epic 2012 sci-fi
„Cloud Atlas“. He has also worked on dozens of television commercials.
Kurt‘s most recent projects include J. A. Bayona’s „Jurassic World: Fallen
Kingdom“ with Chris Pratt, and the much anticipated „Star Wars: Ep. VIII
The Last Jedi”. Currently, Kurt is back home in Prague working on the
Amazon fantasy mystery series “Carnival Row”.
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Mezinárodní odborná porota animovaných filmů pro děti
International Professional Jury for Animated Feature Films for Children

Ondřej Beránek

Ondřej Beránek (1979) vystudoval FAMU, obor produkce. Již
za studií založil v roce 2003 s Martinem Hůlovcem a Jakubem
Drocárem filmovou produkci Punk Film. Firma připravuje největší
českou pohádku Čertí brko a vyrobila kromě jiného již čtyři filmové
dokumenty, několik středometrážních snímků, animovaný film
a koprodukuje zahraniční filmy. Ondřej je spoluzakladatelem Ceny
Paměti národa. Spolu se sdružením Post Bellum pořádal v rámci
společenského projektu Paměť národa www.myjsmetonevzdali.cz
oslavy svobody 8. května 2010 v přímém přenosu na ČT1 s udělením
prvních Cen Paměti národa.
V distribuci DVD získal kvalitní know-how při projektu DVD Edice
Járy Cimrmana, společně s agenturou Aura-Pont prodali 1.500.000
ks DVD a v roce 2012 poprvé v Čechách vydal nejslavnější filmy Karla
Zemana na DVD (340.000 ks).
V témže roce se Ondřej Beránek stal spoluautorem oceňovaného
Muzea Karla Zemana. V rámci muzea je producentem projektu
Čistíme svět fantazie – restaurování filmů Karla Zemana.

Ondřej Beránek (1979) completed studies of Producing at the FAMU
(Film and TV school of Academy of performing arts in Prague).
In 2003, still during his studies, together with Martin Hůlovec
and Jakub Drocár he founded Punk Film, a film production. This
company is currently producing the biggest Czech fairy tale Devil’s
Quill (“Čertí brko”) and among other things has already produced
four film documentaries, several medium-length films and an
animated film and is a co-producer of foreign films. Ondřej is the
co-founder of the Memory of Nations Awards. Within the social
project Memory of Nations www.myjsmetonevzdali.cz he and the
Post Bellum organization held together the celebration of liberty and
the awarding ceremony of the first Memory of Nations Awards on
May 8th, 2010 – broadcasted live on Czech Television’s first channel.
He acquired very good know-how of DVD distribution within the
project of DVD publication of Jára Cimrman. Together with the
Aura-Pont agency they sold 1.5 million DVDs. And in 2012 for the
first time in the Czech Republic he released Karel Zeman’s bestknown films on DVD (340,000 pcs).
In the same year Ondřej Beránek became the co-author of the
valued Karel Zeman Museum. Within this museum he’s the producer
of the project “Restoring the World of Fantasy” – the restauration of
films by Karel Zeman.

Festivalové poroty / Festival Juries
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Mezinárodní odborná porota animovaných filmů pro děti
International Professional Jury for Animated Feature Films for Children

Agnieszka Kowalewska–
Skowron

Agnieszka Kowalewska-Skowron – spoluzakladatelka a partnerka
ve společnosti MOMAKIN (www.momakin.pl). Zodpovídá za nákup
filmů a televizních děl pro distribuci a také za vytváření programů
pro filmové projekty a mimořádné události, včetně ANIMARTu –
Mezinárodního Festivalu Animovaného Umění. Má za sebou roky
zkušeností coby koordinátorka projektů propagujících polskou
animaci po celém světě a také jako organizátorka mnoha kulturních
událostí. Žije jen animací. Je magistrou filmové kultury a nových
médií absolventkou postgraduálních studií Public Relations
(Lodžská univerzita v Polsku). V letech 2002 až 2006 se dobrovolně
účastnila mnoha kulturních akcí a pomáhala je organizovat, např.
Festival dialogu čtyř kultur a Výročí likvidace lodžského ghetta.
Od roku 2006 do roku 2009 byla reklamní konzultantkou, vedoucí
výroby a set manažerkou v reklamách a firemních videích TOYA
a klubu WytWornia. V letech 2012 až 2014 byla koordinátorkou
a programovou ředitelkou Filmového festivalu Se-ma-for. V roce
2015 se podílela na vytvoření významné VOD platformy pro děti
v Polsku.

Agnieszka Kowalewska-Skowron – co-founder and associate at
MOMAKIN (www.momakin.pl), responsible for acquisition of films
and TV content for distribution as well as programming for film
projects and special events, including ANIMART - International
Festival of Animated Art. She has years of experience as a coordinator of projects promoting Polish animation throughout the
world and as an organiser of numerous cultural events. Addicted
to animation. Master of Film Culture and New Media and alumni
of Postgraduate Public Relations Studies (Lodz University, Poland).
From 2002 to 2006 she volunteered for and co-organized
numerous cultural events such as: Four Cultures‘ Dialogue Festival,
Anniversary of Lodz Ghetto Liquidation. From 2006 to 2009 she
worked as an advertising consultant, production manager and
set manager in commercials and corporate videos at TOYA and
Wytwornia Club. From 2012 to 2014 she was the coordinator and
Programme Director of Se-ma-for Film Festival. In 2015 Agneszka
co-created a major VOD platform for children in Poland.
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
HRANÝCH FILMŮ PRO DĚTI
KATEGORIE 5–10 LET

INTERNATIONAL COMPETITION
OF FEATURE FILMS FOR CHILDREN
CATEGORY 5–10 YEARS OF AGE

„Dospělí nikdy nic nepochopí sami od sebe –
a pro děti je únavné jim pořád dokola všechno
vysvětlovat.“
Antoine de Saint-Exupéry (1946)

“Grown-ups never understand anything by
themselves, and it is tiresome for children to be
always and forever explaining things to them.”
Antoine de Saint-Exupéry (1946)

Jubilejní 10. ročník navrací festival k jeho kořenům
– do světa fantazie a bujné představivosti;
dětského světa, v němž není vše takové, jaké na
první pohled vypadá; světa, do něhož bychom
se i my, dospělí, měli občas navrátit a oživit
v něm své dětské plány, cíle a představy. Nejen
návrat k samotné podstatě dětského filmového
festivalu, ale i zvolený vizuál letošního ročníku
cílí na podněcování obrazotvornosti a vnímání
dětského diváka – prostřednictvím jedinečných
filmových projekcí, tematických workshopů
a doprovodných akcí. Program jubilejního
ročníku zprostředkuje pohled do různých
oblastí filmového průmyslu. Tou nejzajímavější
sférou bude jistě nabídka snímků zařazených do
soutěžních filmových kategorií.
Po úspěchu v minulém roce navazujeme opět
třemi soutěžními kategoriemi z oblasti hraných
a animovaných filmů. Ač jsou vybrané filmy
prioritně cíleny na dětského diváka, nesou
významné sdělení i pro nás dospělé. Soutěžní
snímky zprostředkují náhled do nových
filmařských trendů a zároveň odkryjí témata
a společenské otázky, jež řeší dnešní mladí diváci.
Avšak i zde si musíme uvědomit, že není
soutěž jako soutěž! Měřit síly se dají v čemkoliv.
Někdo kličkuje ve fotbale, jiný hraje, kdo s koho
u deskové hry Český film a jiný pronásleduje
imaginární pokémony prostřednictvím aplikace
Pokémon GO. Filmový festival otevírá další typ
zábavy a předkládá divákům, ale i mezinárodní
porotě snímky, vybrané z celého světa a klade
je proti sobě. Důležitou podstatou je však právě
čas strávený společně! Proto je nám ctí, že malý
i velcí diváci navštěvují náš festival a noří se spolu
s námi do světa fantazie!
A nezapomeňte: „Všichni dospělí totiž začínali
jako děti!“

The jubilee 10th year of JUNIORFEST returns
to the festival roots - into the world of fantasy
and lush imagination, a child‘s world where
everything is not what it looks like at first sight,
in the world where we, adults, should sometimes
return to and revive there our children‘s plans,
goals and ideas. Not only the theme of return to
the very essence of the film festival for children
but also the chosen visual aspect of this year‘s
festival aims at stimulating the imagination
and perception of the child viewer - through
unique film screenings, thematic workshops and
accompanying events. The programme of the
jubilee year provides insight into various areas of
the film industry. The most interesting sphere will
surely be the selection of films included in the
categories of competing films.
After the last year‘s success, we continue with
three competitive categories from the field of
feature and animated films. Although the selected
films are targeted primarily at the child audience,
they also bear an important message for the
adults. The competing films provide insights into
new film trends and, at the same time, uncover
issues and topical societal questions that the
today’s young audience faces.
However, we have to realize, too, that there are
all kinds of competitions. One can measure their
strength in virtually anything. Someone shows
wonderful dodge skills at football, others are
successful when playing the board game Český
film, and someone else tracks down imaginary
Pokémon via the Pokémon GO app. The film
festival opens up another type of entertainment
and presents to the audience as well as the
international jury various films selected from all
over the world, putting them against each other.
However, what matters most is the time spent
together! Therefore, we are pleased to see that
both young and adult viewers visit our festival
and join us in this world of imagination!
And do not forget: “All adults were once children!”

Barbora Černá
programová ředitelka

Barbora Černá
Programme Director
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Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–10 let věku dítěte

AGENTI JAK SE PATŘÍ

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

MeesterSpion | Master Spy

Nizozemsko/Netherlands | 2016 | 77' | překlad do sálu/ Voice-over
Režie/Directed by: Pieter van Rijn
Hlavním hrdinou je desetiletý Tim, který se s rodiči
a malou sestrou přestěhuje do opuštěného
hotelu přímo u moře. Na začátku má Tim
skutečné potíže zapadnout do nového prostředí.
Při útěku před silnějšími kamarády Tim náhodou
objeví dlouho nepoužívanou základnu. Zde
nalezne agenta Simona, který byl zmražen v roce
1973 a nese si tajemství doposud nevyřešeného
případu. Tim se rozhodne Simonovi pomoci.
Společně se vydávají po stopách zrádce, čímž
začíná příběh plný vzrušujícího dobrodružství,
vtipných zápletek a napínavých zvratů.

6+

The main hero of this movie is a ten-yearold Tim who moves with his parents and little
sister to a deserted hotel right by the sea. In the
beginning, Tim has a real difficulty fitting into
the new environment. When running away from
stronger friends Tim accidentally finds a long
unused military base. There he meets agent
Simon, who was frozen in 1973, and carries the
secret of a cold case. Tim decides to help Simon.
Together they follow a traitor, which is the
beginning of a story full of thrilling adventures,
humorous plots and exciting twists.

International Competition of Feature Films for Children – Category 5–10 years of age
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ANDĚL PÁNĚ 2

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Anděl Páně 2 | Angel of the Lord 2

Česká republika/ Czech Republic | 2016 | 99' | české znění/ Czech language version
Režie/Directed by: Jiří Strach
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány,
ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.
Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu
Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! V potyčce
se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Popleta anděl
a jeho kamarád, čert pokušitel, tak musí šupem
v lidském světě najít Jablko poznání a přinést
je zpět. Setkávají se zde s malou Anežkou
a její krásnou maminkou Magdalenou, partou
nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem
i sympatickým prodejcem párků. Než se jim
podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, prožijí
velké dobrodružství a musí zvládnout i několik
nebezpečných situací.

22

7+

Angel Petronel still works at the Heavenly Gate,
but he believes he deserves a better service. His
eternal tempter, the devil Uriah, starts instigating
Petronel. He just needs to pick the apple from the
Tree of Knowledge tree and he shall immediately
know what only God knows! In their skirmish,
the precious fruit rolls down to the Earth. The
muddle-headed angel and his devilish friend must
immediately travel to the human world to find the
apple of knowledge and bring it back. They meet
little Anežka and her beautiful mother Magdalena,
a bunch of deceitful carollers, a skinflint Košťál
and a likeable sausage seller. Before they manage
to find the apple and return it where it belongs,
they will experience a great adventure.

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–10 let věku dítěte

DROBNÝ BOJOVNÍK

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Der Grosse Sommer | Big & Little

Švýcarsko/ Switzerland | 2016 | 98' | překlad do sálu/ Voice-over
Režie/Directed by: Stefan Jäger
Anton Sommer je bývalým šampiónem ve
švýcarské variantě wrestlingu. Žije na předměstí
Bernu jako nevlídný opuštěný starý mládenec,
který není schopný najít ve svém nynějším
životě štěstí. Po nešťastném úmrtí majitelky
domu souhlasí Sommer s cestou ze Švýcarska
do Japonska jako doprovod polovičního Japonce
Hira, který zde chce navštěvovat zápasnickou
školu. Malý chlapec a postarší muž k sobě
během výpravy nacházejí cestu a jejich vztah se
postupně prohlubuje. Začínají spolu objevovat
radost ze života a úspěšně překonávají svou
osamělost. Idylický snímek s lehkostí vykresluje
dobrodružnou cestu této netradiční dvojice…

7+

Anton Sommer is a former wrestling champion
in the Swiss variant of this sport. He lives in the
outskirts of Bern as a sour-faced abandoned old
bachelor who is unable to find happiness in his
present life. After an unfortunate death of the
house owner, Sommer agrees to travel from
Switzerland to Japan as a companion to Hiro,
who is half-Japanese, to attend a wrestling school
there. During the trip, the little boy and the elderly
man develop a relationship and their friendship
gradually deepens. They begin to discover the joy
of life together and successfully overcome their
loneliness. An idyllic picture playfully portrays
the adventurous journey of this unconventional
couple...

International Competition of Feature Films for Children – Category 5–10 years of age
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KDYŽ SE TÁTA STAL KEŘEM

Official selection

JUNIORFEST

Toen mijn vader een struik werd | The Day My Father became a Bush

Nizozemsko/ Netherlands | 2016 | 85' | překlad do sálu/ Voice-over
Režie/Directed by: Nicole van Kilsdonk
Desetiletá Toda žije v pekárně se svým otcem,
nejlepším pekařem ve městě. Toda ví vše, co je
třeba znát o koláčích či pečivu a miluje volný
čas strávený se svým tátou. Jednoho dne se
vše změní. Její otec je neočekávaně povolán do
armády, aby bránil svou zemi. Aby nadále žila
v bezpečí, musí osamocená Toda podniknout
dobrodružnou a náročnou cestu do neznámé
sousední země, kde žije její matka. Během cesty
potkává podivné lidi, musí čelit nejrůznějším
situacím, ale zároveň potká i nejlepšího přítele.
Toda je bystrá, optimistická a odolná dívka, která
se jen tak nevzdává. Zvládne však tuto náročnou
cestu a dostane se ke své matce?

24

film festival
2017

10+

A ten-year-old Toda lives in a bakery with her
father, the best baker in the town. Toda knows
everything you need to know about cakes or
pastries, and loves spending time with her dad.
One day, however, everything will change. Her
father is unexpectedly recruited for the army
to defend his country. To stay safe, Toda has to
take an adventurous and challenging journey
into an unknown neighbouring country where
her mother lives. During her journey, she meets
strange people, faces various situations, but also
finds her best friend. This is a bright, optimistic
and persistent girl who does not give up easily.
Can she eventually survive this difficult journey
and get to her mom?

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–10 let věku dítěte

LEGENDA O TIMMOVI NEBOLI O CHLAPCI,
KTERÝ PRODAL SVŮJ SMÍCH

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen | The Legend of Timm Thaler or The Boy who sold his Laughter

Německo/ Germany | 2017 | 102' | překlad do sálu/ Voice-over
Režie/Directed by: Andreas Dresen
Timm Thaler sice pochází z chudé rodiny, ale
jeho bohatstvím je jeho optimismus a smích,
který je tak okouzlující a nakažlivý, že jej chce
pro sebe získat sám ďábelský baron Lefuet.
A tak tento nejbohatší muž na světě dá chlapci
pochybnou nabídku: když mu Timm svůj smích
prodá, vyhraje každou sázku, kterou v budoucnu
uzavře. Timm zprvu váhá, ale nakonec podlehne
pokušení a smlouvu s baronem uzavře. Jenže
i když si může nyní splnit všechna přání, bez
svého smíchu je jiným člověkem. Ze všech přátel
mu zůstala jen Ida a Kreschimir, kteří doufají, že
Timma z baronových spárů zachrání. Díky jejich
kamarádství a promyšlenému triku Timm získá
zpět svůj nenapodobitelný smích.

9+

Although Tim Thaler comes from a poor family,
his wealth lies in his optimism and laughter. His
laughter is so charming and contagious that
even the devilish baron Lefuet wants to get it
for himself. And thus this richest man in the
world provides the boys with a dubious offer: if
Timm sells his laughter, he shall then win every
bet he makes in the future. Timm hesitates at
first but ultimately yields to his temptations and
concludes the contract. But despite he now
can fulfil all his wishes, without his laughter he
is simply a different man. Of all his friends, only
Ida and Kreschimir remained hoping to save
Timm from the baron‘s clutches. Thanks to their
comradeship and elaborate trick Tim eventually
his laughter.

International Competition of Feature Films for Children – Category 5–10 years of age
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MALÝ JAKO JÁ

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Auf Augenhöhe | At Eye Level

Německo/ Germany | 2017 | 96‘ | překlad do sálu/ Voice-over
Režie/Directed by: Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf
Snímek zachycuje život jedenáctiletého Michaela,
který žije v sirotčinci. Ve věcech, které mu
zanechala máma, najde dopis s nápovědou, jak
najít svého otce. Po rozklíčování vodítek a online
výzkumu se vydává s vlastním dopisem za otcem
domů. Bohužel tam však nikoho nezastihne,
a tak svůj dopis zanechá pod dveřmi. Kdo by
však čekal, že v bytě bydlí liliput o nic vyšší než
Michael sám, který o existenci dítěte nemá
nejmenší tušení. Přijme Michael tátovu odlišnost
a utvoří s ním fungující rodinu? Film poukazuje na
lidskou různorodost, ale také na přirozenou touhu
k někomu patřit.

26

10+

The film captures the life of an eleven-yearold Michael living in an orphanage. Among the
things his mother left him, he finds a letter in
which he discovers a way to find his father. After
deciphering all hints and online research, he
writes his own letter and sets out on a journey to
meet his father. Unfortunately, nobody is at home
and Michael thus leaves his letter under the door.
But who would have expected that his father
suffers from dwarfism, is roughly of the same size
as Michael and does not have the slightest idea
of the child’s existence. Will Michael accept dad‘s
difference and make a working family with him?
The film points to human diversity but also to the
natural desire to belong to someone.

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–10 let věku dítěte

VZHŮRU DO VESMÍRU!

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Upp i det blå | Up in the Sky

Švédsko | 2016 | 81 minut | překlad do sálu | režie: Petter Lennstrand
Sweden | 2016 | 81' | Voice-over | directed by: Petter Lennstrand
Zaneprázdnění rodiče osmileté Pottan nejenže
přijíždějí pozdě, aby dívku vyzvedli, ale navíc ji
vysadí u domnělého vchodu do tábora a odjedou.
Pottan je tak ponechána vlastnímu osudu kdesi
v blízkosti recyklačního dvora. Zde se jí ujmou
prazvláštní obyvatelé a ona se tak stane součástí
připravované vesmírné mise. Partička milých
postaviček se tak na chvíli stane její rodinou, avšak
cíl všech je jasný! Musí se za každou cenu dostat
do vesmíru, takže „odborný“ výcvik je každodenní
rutinou. Mladičká Pottan tak zažívá nejrůznější
dobrodružství při chystání samotného startu.
Snímek velmi idylickým způsobem poukazuje
na dětskou fantazii. Postavy vyprávějí příběh
o přátelství a smyslu zdánlivě nedůležitých
věcí, které mohou být však velmi poučné i pro
dospělého diváka.

6+

The busy parents of the eight-year-old Pottan
not only arrive late to pick up the girl, but they
also leave her later on at the alleged entrance
to a camp. Pottan is thus left on her own
somewhere near a recycling plant. She is taken
care of by peculiar inhabitants becomes part of
an upcoming space mission. A group of kind and
yet bizarre characters becomes her new family for
a while, but the goal is clear! They must get into
space at all costs. And so a „professional“ training
becomes their daily routine. In preparation of
the actual launch into space, young Pottan
experiences a variety of adventures. The picture
idyllically points to children’s imagination. The
characters tell a story about friendship and the
meaning of seemingly insignificant things that
can however be very instructive even for an adult
spectator.

International Competition of Feature Films for Children – Category 5–10 years of age
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ZÁHADA ZELENÉHO KOPCE

Official selection

JUNIORFEST

Uzbuna na Zelenom Vrhu | The Mystery of Green Hill

Chorvatsko/ Croatia | 2017 | 81' | překlad do sálu/ Voice-over
Režie/Directed by: Čejen Černić
Koko a jeho přátelé tráví letní prázdniny na břehu
jezera v blízkosti idylického zeleného kopce,
kde se setkávají a vymýšlejí nejrůznější hry. Celý
kouzelný kraj včetně dětí a místních obyvatel je
však znepokojen neobvyklými událostmi: pod
rouškou noci pronikají zloději do jednoho domu
za druhým a ukradnou vše cenné, co najdou.
Jelikož samotná policie nedokáže situaci řešit,
ujme se případu partička kamarádů a snaží se
odhalit zloděje. Odhodlaní přátelé vymýšlejí
různé léčky, avšak v toku událostí vyplouvají na
povrch informace, které by pro některé bylo lepší
utajit. Dotáhnou svoje detektivní dobrodružství
do konce a zůstanou stále kamarádi?

28

film festival
2017

9+

Koko and his friends spend a summer holiday
on the shores of a lake near an idyllic green hill
where they meet and invent various games.
However, the whole magical country incuding
children and locals are concerned about unusual
events: under the cloak of darkness, thieves break
into one house after another and steal whatever
valuable they find. Since the police are unable to
solve the situation, a group of friends assumes
all the action and they try to detect the thieves.
Determined friends invent various traps, but in
the course of events, information is revealed that
others would prefer to be kept secret. Will they
follow through their detective adventure and still
remain friends?

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–10 let věku dítěte

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
HRANÝCH FILMŮ PRO MLÁDEŽ
KATEGORIE 11–15 LET

INTERNATIONAL COMPETITION
OF FEATURE FILMS FOR YOUTH
CATEGORY 11–15 YEARS OF AGE

9 MĚSÍCŮ

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Piuma | Feather

Itálie/Italy | 2016 | 98‘ | české titulky/ Czech subtitles
Režie/Directed by: Roan Johnson
Snímek s komediálním nadhledem poukazuje na
životní rozhodnutí mladého a nezkušeného páru,
který se snaží najít nejlepší řešení. Ferro a Cate
si představovali své pomaturitní prázdniny úplně
jinak – velké cestovní plány, spoustu srandy
s kamarády a hlavně mnoho večírků. Jejich život
však nabere naprosto nový směr, když zjistí, že
Cate je těhotná. Mají přesně devět měsíců, aby se
připravili na rodičovství. Zpočátku se vše zdá být
docela snadné, avšak když se do toho zamotají
jejich rodiče, kteří je samotné vnímají stále ještě
jako děti, vše se malinko komplikuje. Jejich čistá
láska a nadšení je konfrontováno s přicházející
realitou a životem blízkých. Jak týdny utíkají,
kladou si stále častěji otázku, zda dokážou být
vhodnými rodiči.

30

14+
The comic sketch shows the life decisions of
a young and inexperienced couple trying to find
the best solution. Ferro and Cate had completely
different fantasies about their post-graduation
holidays - great travel plans, lots of fun with
friends and above all countless parties. Their life,
however, takes on a whole new direction when
they find out that Cate is pregnant. They have
exactly nine months to get ready for parenthood.
At first, everything seems to be quite easy but
when their parents who still perceive Ferro and
Cate as kids get involved too, it all gets even more
complicated. Their pure love and enthusiasm is
confronted with reality and lives of their loved
ones. As weeks go by, they more and more often
question themselves whether they truly can be
suitable parents.

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 11–15 let věku dítěte

ANTI

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Anti

Dánsko/Denmark | 2016 | 90‘ | české titulky/ Czech subtitles
Režie/Directed by: Morten Boesdal Halvorsen
1991, malé dánské městečko a dva nerozluční
kamarádi Simon a Frede, kteří jsou absolutně
zaneprázdnění nicneděláním. Simon velmi rád
kreslí a jeho svět dostává nový smysl po objevení
kazety se záznamem graffiti. Najednou každou
volnou minutu tráví svým novým koníčkem.
Nakonec se rozhodne jet svůj um uplatnit také do
Kodaně, kde se přidává k místní skupině mladíků
s názvem CHAOS. Jsou víc cool a naprosto
oddaní graffiti. Vše dává smysl až do chvíle, kdy
si Simon uvědomí, že kvůli nabubřelému vůdci
skupiny přišel nejen o svůj osobitý styl, ale také
o svého nejlepšího kamaráda.

15+

1991, a small Danish town and two inseparable
friends, Simon and Frede who are absolutely busy
doing nothing. Simon is very fond of drawing,
and his world suddenly makes full sense after
discovering a graffiti tape. Now he pursues his
new hobby every single minute. He sets out to
Copenhagen to try out his new skills. There he
joins a local group under the CHAOS brand. The
group of young men seems to be cooler and
totally devoted to graffiti. Everything makes sense
until Simon realizes that due to the puffed up
leader of the group he has lost not only his own
personal style but also his best friend.

International Competition of Feature Films for Youth – Category 11–15 years of age
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EMO MUZIKÁL

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

EMO the Musical

Austrálie/Australia | 2016 | 94‘ | české titulky/ Czech subtitles
Režie/Directed by: Neil Triffett
Ironický snímek, který se snaží obejít určitá
mainstreamová klišé a přesto nabídnout naprosto
geniální podívanou. Tento muzikálový film má
naprosto všechny aspekty – lůzry a vyvolené,
šílené učitele a také motiv lásky. Ústředním
hrdinou je EMO chlapec Ethan, citlivý a depresivní
mladík se sebevražednými sklony. Po příchodu
do nové školy se stane součástí EMO kapely, která
hraje tvrdou muziku a připravuje se na hudební
soutěž. Ethan se zakouká do optimistické
křesťanské dívenky Trinity, která využívá svůj
něžný hlásek k nalákání lidí ke křesťanské víře.
Jejich vztah je naprosto neočekávaný a pro
okolí i zcela nepochopitelný. Film byl uveden na
Berlínském filmovém festivale Berlinale v roce
2017 v sekci věnované mládeži.

32

13+

An ironic film that tries to get around a mainstream
clichés and yet offer a brilliant spectacle. This
musical actually has absolutely all aspects losers and winners, crazy teachers and as well
as the motive of love. The main character is an
EMO boy Ethan, a sensitive and depressed young
man with suicidal tendencies. After enrolling
to a new school, he becomes a member of an
EMO band that plays hard music and prepares for
a music competition. Ethan falls in love with an
optimistic Christian girl named Trinity who uses
her tender voice to attract people to Christian
faith. However, for their neighbourhood, their
relationship is totally unexpected and baffling.
The film premiered at the Berlinale Film Festival
in 2017 in the youth film section.

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 11–15 let věku dítěte

RODINNÝ CHAOS

Official selection

JUNIORFEST

La mia famiglia a soqquadro | The Family Jumble

film festival
2017

Itálie/Italy | 2017 | 90‘ | české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Max Nardari
Při příchodu na střední školu čelí mladý Martino
děsivé realitě, jelikož je nejspíše jediným ve
třídě, jehož rodiče se nerozvedli! Závidí svým
spolužákům, kteří se předhánějí v tom, který
z nich byl na exotičtější dovolené a kolik dostali
krásných dárků. Jeho život se mu zdá nudný.
Proto vymyslí pekelný plán, aby své rodiče
rozeštval. S pomocí své spolužačky a předem
promyšlených nástrah se vše povede a Martino
si tak může užívat „výhod“ odloučených rodičů.
Nikdo ho však nevaroval, že celá situace má
i stinnou stránku. Postupem času mu dochází, že
jeho plán nebyl nejlepší, a pokouší se vše napravit.
Překvapí ho, že to nebude zrovna snadné…

12+
Martino starts the high school and has to face
a terrible reality of being the only kid in his class
whose parents are not divorced! He envies his
classmates who compete who of them were
on a more exotic holiday and how got more
presents. His life seems boring... He therefore
thinks up a devilish plan to set his parents against
each other. With the help of his classmate and the
well thought-out pitfalls he eventually succeeds
and Martino can finally start enjoying enjoy the
„benefits“ of separate parents. Nevertheless,
nobody warned him that there is a downside to
this all. In the course of time he realizes that his
plan was not the best, and he tries to get things
right. It surprises him that not everything is that
easily fixed...

International Competition of Feature Films for Youth – Category 11–15 years of age
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STŘED MÉHO SVĚTA

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Die Mitte der Welt | Center of My World

Německo/Germany | 2016 | 115‘ | české titulky/ Czech subtitles
Režie/Directed by: Jakob M. Erwa
Velmi úspěšný festivalový snímek má jako hlavní
motiv pojem lásky. Pocity spojené s láskou jsou
konfrontovány s realitou všedního světa, jak
v rovině partnerské, kamarádské, tak v rovině
mateřské. Phil po návratu z letního kempu
přijíždí do své domoviny, kterou během jeho
nepřítomnosti zasáhla velká bouře. Nejen
popadané stromy v okolí, ale také podivné mlčení
mezi jeho sestrou a matkou vytváří tíživou
atmosféru. Všechen volný čas tak raději tráví se
svou nejlepší kamarádkou Kat. Nově příchozí
spolužák Nicholas však naruší jejich rovnováhu.
Příběh snímku kombinuje nastalé situace
s dětstvím hlavního hrdiny. Phil tak prožívá nejen
první lásku, ale také odkrývá tajemství rodinné
minulosti.

34

14+

Very successful festival film the concept of love
as its main theme. Feelings associated with love
are confronted with the reality of the everyday
world, both in the partner, friendly and parental
levels. Phil returns from the summer campsite
to his homeland, which was hit by a big storm
during his absence. Not only the fallen trees
around, but also the secret silence between
his sister and his mother create a rather stifling
atmosphere. He thus spends his free time with
his best friend Kat. A newcomer Nicholas,
however, breaks the balance. The course of the
story combines situations with the childhood
of the main character. Phil thus experiences not
only his first love but also uncovers the secrets of
the family past.

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 11–15 let věku dítěte

TAJEMSTVÍ POKOJE 213

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Rum 213 | Room 213

Švédsko/Sweden | 2017 | 80‘ | české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Emelie Lindblom
Už při pohledu na výraz v obličeji vedoucího
tábora při přiřazování pokoje 213 hlavním
hrdinkám je patrné, že s pokojem není něco
v pořádku. Elvira, Bea a Meja vůbec netuší, co
vše je během letního tábora potká. Ztrátu jejich
oblíbených věcí ještě svádí jedna na druhou
a pokouší své přátelství. Avšak postupně jim
dochází, že v pokoji se opravdu dějí prapodivné
věci. Při jednom z incidentů naleznou nápisy
vyryté na spodní straně postele, na které už
několik let nikdo nespal. Písmo napsané starým
rukopisem zavede dívky k staré paní v chatrči v
lese. Zde se dozví tajemství o nešťastném úmrtí.
Nejistotu a napětí ještě násobí náměsíčnost
hlavní hrdinky. Co se tedy stalo před šedesáti lety
v pokoji 213?

13+

One look at the camp leader’s face when assigning
a room to the main characters is enough to tell
them that there is something wrong with the
room. Elvira, Bea and Meja have utterly no idea
what lies ahead of them during the upcoming
summer camp. Loss of their favourite things can
still perhaps be attributed to one or the other
thus trying their friendship. But eventually they
realize that strange things are happening in their
room. At one of the incidents they find engraved
inscriptions on the underside of the bed that
nobody used for several years. A scripture in old
handwriting leads the girls to an old lady living
in a hut in the woods. There they learn a secret
of unfortunate death. Uncertainty and stress are
further intensified by sleepwalking of the main
character. What really happened sixty years ago
in room 213?

International Competition of Feature Films for Youth – Category 11–15 years of age

35

TRIO – HLEDÁNÍ UTAJENÉ SVATYNĚ
Trio – Jakten på Olavsskrinet | TRIO – The Hunt for the Holy Shrine

Norsko/Norway | 2017 | 77‘ | české titulky/ Czech subtitles
Režie/Directed by: Eva Dahr
Po staletí se snažili lidé najít poklad svatého Olafa,
avšak bez jediného úspěchu. Tento příběh začíná
prapodivnou návštěvou lovců pokladů u dědy
malé Nory, který, jak se zdá, ukrývá nejedno
tajemství. Uvěří Nora dědovi, že není ve spojení
s těmito zloduchy? Parta tří kamarádů se vydává
po stopách pokladu svatého Olafa proto, aby
rozluštila pravdu o dědovi. Zmocnit pokladu se
však chce bohatá panička Zhen, která věří, že jí
poklad pomůže se vyléčit z nemoci. Trio čeká
nejedna překážka, neboť Zhen je schopná užít
jakýchkoliv prostředků, aby poklad získala pro
sebe.
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Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

12+

For centuries people have searched for the
legendary St. Olav’s Shrine, to no avail. But now
the friends in TRIO have received a hint and are
on its trail. The only problem is, ruthless treasure
hunters led by Lady Zhen are on their trail... It all
culminates in a spectacular hunt for „The Family’s“
well-guarded secret in Lofoten. Lady Zhen tracks
down TRIO, and mercilessly intimidates them
into giving up the Olav Shrine. Now Nora and her
friends will have to dig deep within themselves to
find the real treasure.

Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 11–15 let věku dítěte

V RYTMU LÁSKY

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Hart Beat

Nizozemsko/Netherlands | 2017 | 86‘ | české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Hans Somers
Hlavními postavami filmu jsou velká popová
hvězda Mik a holka z předměstí Zoe. Jejich světy
jsou naprosto rozdílné. Mik žije v záři reflektorů
a je idolem tisíců dívek, které by udělaly cokoliv
proto, aby se s touto hudební star mohly
setkat. Zoe je dcerou rockera, avšak svůj talent
kvůli partnerské odluce rodičů nijak nerozvíjí.
Nešťastnou náhodou dojde k jejich osudovému
setkání. Jejich sblížení se však nehodí do Mikovy
rozjeté kariéry a ani nejlepší kamarádka Sam
není z vývoje událostí nadšená. Opravdu zažila
Zoe svůj první polibek dříve než ona? Dle jejich
pravidel z dětství mělo všechno proběhnout
jinak! Budou Mik a Zoe schopni překonat veškeré
nástrahy a zazpívat si veřejně píseň, kterou spolu
napsali?

12+

The main characters of the film are Mik, the
big pop star, and Zoe, a girl from the outskirts.
Their worlds are totally different. Mike lives in
the spotlight and is an idol of thousands of girls
who would do anything to meet him. Zoe is
a rocker’s daughter but she does not develop
her talent because of her parents’ separation.
Due to an unfortunate accident, they both meet.
Their growing relationship, however, does not
fit into Mik‘s career, and Zoe’s best friend Sam
is not pleased by the situation either. Did Zoe
really experience her first kiss before she did?
According to their childhood rules everything
should have been different! Will Mik and Zoe
be able to overcome all traps and sing publicly
a song they wrote together?

International Competition of Feature Films for Youth – Category 11–15 years of age
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
CELOVEČERNÍCH ANIMOVANÝCH
FILMŮ PRO DĚTI
KATEGORIE 5–12 LET

INTERNATIONAL COMPETITION
OF ANIMATED FEATURE FILMS
FOR CHILDREN
CATEGORY 5–12 YEARS OF AGE

BRATŘI ŠAKALOVÉ
Kelileh and Demneh

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Írán/Iran | 2017 | 80‘ | překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Alireza Tavakoli Bina
Dva mladí šakalové Kelileh a Demneh jsou malí
lumpové, kteří nejraději zlobí okolní zvířata, a své
lumpárny omlouvají překroucenou historkou
o dědečkovi. Tatínek jim vyprávěl příběh
o těžkých dnech, kdy chamtivost a urputnost
některých zvířat vedla téměř k hladomoru.
Samotný král džungle lev neměl nejmenší tušení,
co se v jeho džungli odehrává. Uprostřed jedné
deštivé noci k němu ale přišla vyděšená sova,
aby jej informovala o nadměrném lovu, jehož
byla svědkem, a poradila mu, aby pozval šakala
žijícího v okolním lese.

40

8+
Two young jackals, Kelileh and Demneh, are little
rascals who enjoy teasing other animals and
explain their dirty tricks by a distorted story of
their famous grandpa. Their daddy told them the
story of the hard days when greed and fierceness
of certain animals led almost to famine. The
lion king himself did not have the slightest idea
what was happening in his jungle. In the midst
of a rainy night, however, a frightened owl came
over to inform him of the over-hunting she had
witnessed, and advised him to invite the jackal
living in the surrounding woods.

Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let věku dítěte

DETEKTIV OD VEDLE

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Nabospionen | Next Door Spy

Dánsko/Denmark | 2017 | 77‘ | překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Karla Von Bengtson
Film vypráví příběh desetileté dívky AgatheChristine, která si však říká „AC“. Odjakživa se
cítí být detektivem a není tomu jinak ani po
přestěhování. V suterénu domu, kde bydlí,
okamžitě založí soukromou detektivní kancelář
a nemůže se dočkat, až začne řešit okolní záhady.
Jednou si všimne, že z krámku naproti někdo
neustále odnáší malé věci, a tudíž logicky usoudí,
že se jedná o krádež. Pachatel se zdá být jasný,
avšak jak AC postupem času zjišťuje, věci nejsou
tak jednoduché, jak se zdají. Dokáže rozluštit tuto
zamotanou záhadu, nebo se do ní sama pořádně
zaplete?

10+

The film tells a story of a ten-year-old girl named
Agathe-Christine aka „AC“. She has always felt like
a detective, and she still does even after her family
moves house. In the basement of the house
she lives in, she immediately sets up a private
detective agency and cannot wait to start solving
some mysteries. One day she notices that
someone keeps carrying away small items from
the shop opposite, and she immediately comes
to the conclusion that it is a case of theft. The
perpetrator seems to be clear, but as AC discovers
over time, things are not as simple as they seem.
Is she able to solve this intricate mystery or will
she alone eventually get involved?

International Competition of Animated Feature Films for Children – Category 5–12 years of age
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HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Official selection

JUNIORFEST

Hurvínek a kouzelné muzeum | Harvie and the Magic Museum

film festival
2017

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 85‘ | české znění/Czech language version
Režie/Directed by: Martin Kotík, Inna Jevlannikova
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum
nabízí zcela nové, původní dobrodružství.
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek,
kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase
jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout
do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět,
skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí
je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea,
ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat
chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství,
aby zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum
a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.
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8+

Lively and always cheerful Harvie is an
enthusiastic gamer. Deep down into the night
the ten-year-old is sitting in front of his screen
trying out his latest computer game: “The Puppet
Master”. He only wants one thing – to reach the
final level. After sunrise, he has made it: his name
will appear in the “Hall of Fame”, the bullies at
school will finally have to respect him and even
his dad Spejbl can be proud of him ... But things
turn out differently: Harvie, his dog Jerry and his
friend Monica are cast up on his scooter riding
to the old puppet museum where his father
works as a guardian. Everyone is desperate, for it
is to be demolished. The world seems to be out
of joint. Suddenly, Harvie finds himself and his
companions in the middle of the computer game,
where he has just become a puppet master.

Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let věku dítěte

LILA – DÍVKA Z KNIHY

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

El libro de Lila | Lila’s Book

Kolumbie/Colombia | 2017 | 76‘ | překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Marcela Rincón González
Lila je dívka z knihy, která nedopatřením vypadla
ze svého papírového světa. Její imaginární svět je
plný fantazie a hravosti. Najednou se ale objeví
v reálném světě a brzy pochopí, že jediným
člověkem, který ji může zachránit, je Ramon, kluk,
jemuž v dětství předčítali právě z Liliny knihy. Ale
nebude to snadné, Ramon už totiž není malý kluk.
Vyrostl a přestal číst a nejen to. Přestal dokonce
věřit i ve fantazii. Lila a její nová kamarádka
Manuela se jej musí pokusit přesvědčit o tom, co
se děje. Společně pak čelí nebezpečné cestě do
pouště ztracených vzpomínek, aby získali Lilinu
ztracenou knihu. V tomto magickém světě děti
prozkoumávají a objevují skutečnou hodnotu
přátelství a sílu fantazie, kterou bychom raději
neměli nikdy ztratit.

7+

Lila is a girl from a book who fell out of her paper
world. Her imaginary world is full of fantasy and
playfulness. Suddenly, however, she finds herself
in the real world and soon she realizes that the
only person who can save her is Ramon, a boy
who as a child read Lila’s book. But it will not be
easy; Ramon is no longer a little boy. He grew up
and stopped reading. And that is not all. He even
stopped believing in fantasy. Lila and her new
friend Manuela must try to convince him of what
is going on. Together, they face a dangerous
journey into the desert of lost memories to get
Lily‘s lost book. In this magical world, children
explore and discover the true value of friendship
and the power of imagination that we should
never lose.

International Competition of Animated Feature Films for Children – Category 5–12 years of age
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PŘÍŠERÁKOVI
Happy Family

Official selection

JUNIORFEST
film festival
2017

Německo, Velká Británie/Germany, Great Britain | 2017 | 96‘ | český dabing/Czech language version
Režie/Directed by: Holger Tappe
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma
Emma má knihkupectví, které je před krachem,
táta Frank je přepracovaný a každý den trpí pod
tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá
teenagerka a syn Max je sice matematický genius,
ale ve škole ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové
trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu
si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul
samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici
Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku.
Yaga však nedopatřením změní i zbytek rodiny
v příšery.Rodina monster se vydává po stopách
čarodějnice, aby odčarovala prokletí a vrátila jim
lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je
však plná úskalí a ostrých špičatých zubů…
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7+

The Wünschmann family isn‘t exactly a happy
family. Mother Emma encourages the family
to put their differences aside by taking them to
a theme park. After a harmless joke with a doll,
which turns out to be the evil witch Babayaga,
the Wünschmanns are transformed into
monsters. Mother Emma turns into a vampire,
dad Frank becomes Frankenstein, daughter Fee
turns into a mummy, and son Max winds up
being a warewolf! And that‘s when a normal ride
on a ghost train turns into a ludicrously spooky
adventure. Will the Wünschmann family find their
happy ending?

Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let věku dítěte

VÁNOCE S MUMÍNKY

Official selection

JUNIORFEST

Muumien joulu | Moomins and the Winter Wonderland

film festival
2017

Finsko, Polsko/Finland, Poland | 2017 | 67‘ | překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Jakub Wroński, Ira Carpelan
Rodina Mumínků si před nadcházející zimou
nanosí velké zásoby jídla a dřeva a chystají
se ulehnout k zimnímu spánku. Návyk, který
dědili po generace. Avšak jak se zdá, letošní
zima bude jiná, jelikož jejich klidný spánek
naruší sousedé a přimějí je, aby vše nachystali
pro vzácnou návštěvu Vánoc. Již od samého
probuzení si celá rodina láme hlavu s tím, kdo
je ten všemi očekávaný host, který je má poctít
svou návštěvou? Máma, táta i malý Mumínek
od okolí zjišťují, jak se nejlépe připravit, aby
vše zdárně dopadlo… Táta pátrá po správném
stromu a máma již přemýšlí, jaké ozdobné šaty
by stromu nejlépe slušely. Malý Mumínek zjišťuje,
jaký je vlastně správný dárek, o kterém všichni
mluví. Dokáží se včas připravit na tuto vzácnou
návštěvu a odhalí pravou podstatu Vánoc?

6+

The Moomins family have long stockpiles of food
and wood for the upcoming winter and they are
preparing for their winter slumber. However, this
winter seems to be different, as their peaceful
sleep is disturbed by a neighbour who persuades
them to prepare for an extraordinary guest, the
Christmas. The whole family racks their brains
who actually is the all-awaited guest to honour
them by his visit? Mom, dad and the little
Moomin try to learn from their neighbours how
best to prepare so that everything comes out
well. Dad searches for the right tree, and Mom
cannot decide what decorations would be best.
Little Moomin meanwhile discovers what is the
right gift that everyone is talking about. Can they
prepare themselves for this extraordinary visit in
time and reveal the true essence of Christmas?

International Competition of Animated Feature Films for Children – Category 5–12 years of age
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ZACHRÁNKYNĚ VÁNOC

Official selection

JUNIORFEST

Pixi Post y los genios de Navidad | Pixi Post & The Gift Bringers

film festival
2017

Španělsko/Spain | 2016 | 91‘ | překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Juanjo Elordi, Felipe Morell
Po staletí existovalo mnoho nejrůznějších džinů,
kteří se společně podíleli na rozdávání vánočních
dárků. Jejich hlavním cílem bylo potěšit všechny
děti na celém světě bez ohledu na to, v jakého
z nich zrovna věřily. Avšak letošní Vánoce jsou
ohrožené! Jeden ze sesazených džinů, chamtivý
a zákeřný Monopoliš, se chce stát jediným
vánočním džinem a zbavit se ostatních. Naštěstí
přichází na pomoc Pixi, elfka ze zastrčeného
technologického oddělení. Její úkol je jasný:
musí včas zachránit Vánoce.
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7+

For centuries there have been many different
genies who worked together to bring Christmas
presents. Their main goal was to please all
children over the world regardless of whom
they believed in. However, this year‘s Christmas
is at risk! One of the deposed genies, the greedy
and insidious Monopolish, wants to become
the One and Only Christmas genie and get rid
of the others. Fortunately, Pixi, a technologically
reclusive elf comes to help. Her task is clear: she
must save the Christmas before it is too late.

Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let věku dítěte

ŽIVOT V HAKYBAKY LESE

Official selection

JUNIORFEST

Dyrene i Hakkebakkeskogen | In the Forest of Huckybucky

film festival
2017

Norsko/Norway | 2016 | 75‘ | překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Rasmus A. Sivertsen
Partička zvířecích přátel si nemůže vynachválit
život v Hakybaky lese, kde jim prostě nic nechybí.
Jsou mezi sebou přátelští, a když mají zrovna
chuť, tak mohou zajít k pekaři pro něco dobrého
k snědku. Jejich idylický život narušuje pouze
vychytralý lišák Marvin a ježek Horác, kteří mívají
nekalé úmysly. Právě incident s ježkem, který se
pokusí sníst babičku, přivede zvířátka k myšlence,
aby si odhlasovala právní řád, podle kterého by
se jim společně dobře žilo. Jedním ze základních
pravidel je: konec pojídání se navzájem.

6+

A bunch of animal friends is more than satisfied
with their life in the Huckybucky forest where they
have got everything they need. They are friends
and whenever they feel like having a treat, they
can go to the baker’s for something delicious.
Only the cunning fox Marvin and hedgehog
Horatio invade their peaceful life with their wicked
intentions. An incident with the hedgehog who
actually attempts to eat a grandma brings the
animals to the idea of adopting a law that would
guarantee wellbeing. One of the basic rules is:
end of eating each other.

International Competition of Animated Feature Films for Children – Category 5–12 years of age
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OPENING GALA

SVĚTOVÁ PREMIÉRA

World Premiere

World Premiere

PŘÁNÍ K MÁNÍ

VÁNOCE S MUMÍNKY

One wish

Moomins and the Winter Wonderland

Česká Republika/Czech Republic | 2017 | 90‘
české znění/Czech language version
Režie/Directed by: Vít Karas

Finsko, Polsko/Finland, Poland | 2017 | 67‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Jakub Wroński, Ira Carpelan

Hlavní hrdina Přání k mání je zoufale a zcela
jednostranně zamilovaný do sestry svého
kamaráda. Díky dobrému skutku získá od
kouzelného dědečka jedno přání, a s ním přichází
zapeklitá otázka – jak s ním co nejlépe naložit?
Leckdo mu ho chce vyfouknout pro sebe a on sám
ho nechce úplně promarnit. Začíná cesta poznáním
a velkým rozhodnutím.

Rodina Mumínků si před nadcházející zimou nanosí
velké zásoby jídla a dřeva a chystají se ulehnout
k zimnímu spánku. Avšak jak se zdá, letošní zima
bude jiná, jelikož jejich klidný spánek naruší sousedé
a přimějí je, aby vše nachystali pro vzácnou návštěvu
Vánoc. Již od samého probuzení si celá rodina láme
hlavu s tím, kdo je ten všemi očekávaný host, který
je má poctít svou návštěvou? Máma, táta i malý
Mumínek od okolí zjišťují, jak se nejlépe připravit, aby
vše zdárně dopadlo…

The main hero of Přání k mání is desperately in
unrequited love with his friend's sister. Thanks to
a good deed, a magical old man promises him to
make one of his wishes true. But this gift brings
up the tricky question - how to best deal with it?
Many people want to steal it from him, and he does
not want to waste it pointlessly. And this just the
beginning of a long journey to knowledge and
huge decision.
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Opening Gala

The Moomins family have long stockpiles of food and
wood for the upcoming winter and they are preparing
for their winter slumber. However, this winter seems
to be different, as their peaceful sleep is disturbed by
a neighbour who persuades them to prepare for an
extraordinary guest, the Christmas. The whole family
racks their brains who actually is the all-awaited
guest to honour them by his visit? Mom, dad and the
little Moomin try to learn from their neighbours how
best to prepare so that everything comes out well.

INFORMATIVNÍ SEKCE
• HRAVÉ FILMY
• TEENAGE SELEKCE
• CELOVEČERNÍ ANIMOVANÉ FILMY
• NOVINKY ČESKÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ TVORBY
• TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
• V HLAVNÍ ROLI DÍTĚ 14+
• RETROSPEKTIVA

INFORMATIVE SECTIONS
• PLAYFUL FILMS
• TEENS MOVIES
• ANIMATION FEATURE FILMS
• NEW CZECH FILMS AND TELEVISION PROGRAMMES
• CHRISTMAS TIME IS COMING
• THE MAIN CHARACTER IS CHILD 14+
• RETROSPECTIVE

ANKA

BILLY A BUDDY 2

Anka

Boule & Bill 2

8+

6+

Sekce: Hravé filmy

Sekce: Hravé filmy

Chorvatsko/Croatia | 2017 | 90‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Dejan Aćimović

Francie/France | 2017 | 85‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Pascal Bourdiaux

Fantazijní příběh mladé dívky, kterou si ze sirotčince
odvádí její chamtivá příbuzná. Ančino nadšení
brzy vystřídá strach, jelikož tetička není zdaleka
tak přívětivá, jak se na první pohled zdálo. Anka se
odvážně vypraví hledat své vlastní místo na světě.
Čelí životním překážkám, ale nakonec se s pomocí
magického světa a jeho záhadných tvorů setká se
svou vysněnou rodinou. V magickém světě, kde musí
Anka čelit nástrahám hadí královny, jež si na ni brousí
zuby, ji provází obr, velký strážce lesa.

Billyho rodina si užívá spořádaný a mírumilovný
život v útulném domku se zahradou. Billymu se daří
ve škole, máma vyučuje hru na klavír, táta je známý
karikaturista a rodinou idylku doplňuje ještě pes
Buddy. Všechno se změní, když vydavatelka odmítá
vydat nejnovější karikatury Billyho táty, protože mu
prý došly nápady. Svádí to na jeho nejbližší okolí, že
je příliš idylické, a to prý jeho kreativitě ubližuje. Táta
chce ukázat, že nepatří do starého šrotu a rozhodne
se nabourat klidný rodinný stereotyp. Jeho řešení
je jasné: musí začít zlobit. Máma i Billy se novému
pořádku rychle podřídí, a to se teprve začnou dít věci.

A fantastic story of a young girl whose greedy
relative took her from an orphanage. Anka’s original
enthusiasm is soon replaced by fear as the aunt
is not as affable as it seemed at first glance. Anka
courageously sets out to find her own place in the
world. She faces life obstacles but eventually and
with the help of a magical world and his mysterious
creatures she finally meets her dream family. In the
magical world where Anka has to face the traps
of a snake queen who set her sights on her, she is
accompanied by a giant, the great guardian of the
forest.
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Billy‘s family enjoys an orderly life in a cozy house
with a garden. Billy is doing well at school, his mom
teaches piano, dad is a well-known cartoonist, and
Buddy the dog completes the family idyll. Everything
takes a completely new turn when the dad’s
publisher refuses to publish his latest cartoons stating
that Billy’s dad ran out of good ideas. She blames his
immediate neighbourhood, that it is too idyllic. Dad
wants to show that he is not ready yet for the scrap
heap, and decides to break the family stereotype. His
solution is clear: everyone must misbehave. As mum
and Billy quickly fall for this new order, things get
really interesting.

ČTYŘI DĚTI A JEDEN OTEC –
NA VRCHOLU

DVEŘE DO TAJEMNÉHO SVĚTA
Za niebieskimi drzwiami | Behind the Blue Door

Far til Fire på toppen | Father of Four – At the Top

8+

12+

Sekce: Hravé filmy

Sekce: Hravé filmy

Dánsko/Denmark | 2017 | 88‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Martin Miehe-Renard

Polsko/Poland | 2016 | 99‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Mariusz Palej

Každý se něčeho bojí! Dokonce i tátové. Může si však
táta nechat ujít práci snů jen díky své fobii? I když je
to ta z výšek? Vše začne nabídkou lukrativní práce.
Má to však jeden háček – kancelář se nachází ve
27. patře prosklené budovy. Děti se však nevzdávají
naděje, že by už nemusely cestovat po celém světě,
a vymyslí plán, při kterém se budou tátu snažit naučit
přestat se bát výšek. Jejich plán však ohrožuje nejen
samotná tátova fobie, ale také další zájemce o tuto
lukrativní pozici. Dokáže rodina společně překonat
tyto překážky?

Lukas se velmi těší na dovolenou s maminkou. Cestou
však mají autonehodu a oba skončí v nemocnici.
Maminka zůstává v kómatu, a tak musí Lukas do péče
ke své jediné příbuzné, kterou však nikdy neviděl. Teta
Agatha chlapce odveze do prapodivného hostince
u moře a přidělí mu pokoj, který byl prý dříve jeho
maminky. V této místnosti Lukas náhodou objeví
tajný průchod do jiné dimenze a brzy se dozví, jaké
úžasné, a přesto děsivé tajemství nově objevený
svět skrývá. Za modrými dveřmi na něj čeká nové
dobrodružství. Jeho největším přáním však je, aby se
maminka uzdravila.

Everyone is afraid of something! Even daddies. But
can one dad give up his dreams just because of his
phobia? Even if it‘s just the fear of heights? Everything
starts with a lucrative job offer. But there is one catch
in it – his new office is located in a glass building on
the 27th floor. Kids, however, do not give up hope
that they would no longer have to travel all over
the world, and make up a plan to teach their dad
to stop fearing heights. Their plan is, unfortunately,
threatened not only by the dad‘s phobia, but also by
another candidate interested in the lucrative job offer.
Will the family be able to overcome together all these
obstacles?

Lukas is looking forward to a holiday with his mum.
They however have a serious car accident and both
end up in the hospital. Mom stays in a coma and
Lukas is left with his only living relative he has never
met yet. Aunt Agatha takes the boy to a strange inn
on the sea shore and lets him stay in a room that
belonged to his mum. In this room, Lukas accidentally
discovers a secret passage to another dimension and
soon learns what amazing, yet frightening, mystery
the newly discovered world hides. There is a new
adventure behind the blue door awaiting for him. But
his greatest wish is for mum to get well soon.
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PAN UČITEL ŽÁBA

ROBBY A TOBY

Meester Kikker | Mister Frog

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
Robbi and Toby‘s fantastic Voyager

6+

7+

Sekce: Hravé filmy

Sekce: Hravé filmy

Nizozemsko/Netherlands | 2016 | 86‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Anna van der Heide

Německo, Belgie/Germany, Belgium | 2016 | 106‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Wolfgang Groos

Může být pan učitel napůl člověk a napůl žába? Sita
je velmi svědomitá dívka, která ze všech zvířat na
světě miluje nejvíce žáby. V rámci školního projektu
se rozhodne vytvořit prezentaci právě na téma žab,
ačkoliv jí pan učitel zadal kočku. Sita v dobré víře
začne velmi podrobně mluvit o žábách, avšak pan
učitel Žába z toho není vůbec nadšený. Děti ve třídě
si z počátku myslí, že jejich pan učitel má prostě jen
z žab strach, avšak postupně zjišťují, že je to mnohem
zapeklitější. Jejich učitel se totiž občas sám v žábu
promění. A tak se o něj začnou starat a chránit jej
před ostatními.

Toby je jedenáctiletý kreativní kluk, který se ve svém
volném čase věnuje nejrůznějšímu konstruování.
Jeho svět je narušen příchodem robotického
kamaráda Robbyho. Spolu se vydávají na strastiplnou
cestu po stopách Robbyho robotických rodičů. Aby
se jim lépe cestovalo, sestaví speciální vynález, který
umí jezdit, létat, ale i plout. Během své mise na
záchranu Robbyho rodičů je začnou pronásledovat
cizí agenti, kteří mají zálusk nejen na jejich vynález,
ale také na samotné roboty Robbyho a jeho rodinu.
Nikdo, ani nejlepší agenti, by však neměli podceňovat
sílu přátelství a rodinné lásky.

Can a teacher be half a human and half a frog? Sita is
a very conscientious girl who of all the animals in the
world adores frogs. As part of her school project she
decides to make a presentation on frogs although her
teacher assigned her the topic of cats. Sita in good
faith starts talking about the frogs in detail but Mr
Frog, her teacher, is not pleased at all. Kids in the class
at first think that their teacher is just frightened by
frogs but they gradually learn that things are actually
more complicated. As a matter of fact, their teacher
sometimes turns himself into a frog. And so they start
to look after him and protect him from others.

Toby is an eleven-year-old creative boy who, in his
free time, devotes himself to various designing. His
world is disturbed by the advent of a robotic friend
Robbi. Together, they embark on a journey full of
hardships in search of Robbie‘s robotic parents. To
make the travel easier, they build a special invention
that can ride, fly as well as sail. During their mission to
rescue Robbi‘s parents, they will be hunted by foreign
agents who have an itch not only for their invention
but also for Robbi and his family. Nobody, not even
the best agents, should however underestimate the
power of friendship and family love.
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VLAŠTOVKY A AMAZONKY

CESTA ZA ČERNÝMI RYTÍŘI

Swallows and Amazons

Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs
The Peppercorns and the Curse of the Black King

8+

12+

Sekce: Hravé filmy

Sekce: Teenage selekce

Velká Británie/Great Britain | 2016 | 97‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Philippa Lowthorpe

Německo/Germany | 2017 | 99‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Christian Theede

Film vypráví příběh o dětské hře s fantazijním světem
plným pirátů a kanónů. Je to svět, kde se lodě
poražených zabírají a nepřátelé se hází přes palubu.
Během letní dovolené se partička čtyř Walkerovic
dětí postaví proti svým soupeřům Blackettovým.
Jejich souboj probíhá na plachetnicích v úchvatných
vodách anglické Jezerní oblasti. Walkerovi kormidlují
svižnou Vlaštovku a Blackettovi zase Amazonku
k nedalekému ostrovu, kde mají za úkol postavit
tábor. Smír není možný. Když však vyjde najevo, že
strejda Jim je špion, je naše posádka nucena spojit
síly dohromady k ochraně před sovětskými nepřáteli.

Partička mladých detektivů se vydává po stopách
magických rytířů. Během školního výletu si ve
vysokých horách všimnou, že ne všechny náhody,
které se dějí, se zdají býti mystickými činy. Společně
dokáží rozluštit kdejakou záhadou a začínají pomalu
přicházet na nekalé činy korporátní společnosti. Mia
a její parta totiž nevěří na pohádky a za každým činem
odhalí lidský zásah. Během jejich vyšetřování budou
muset čelit, zásahům velké firmy, ale také zradě, která
přichází z těch nejméně očekávaných míst.

The film tells the story of a children‘s game with
a fantasy world full of pirates and cannons. It is a world
where the ships of the defeated are confiscated, and
where the enemies end up being thrown overboard.
During the summer holiday, the four Walker children
fight against their opponents, the Blacketts. Their
fight takes place on sailing boats in the breath-taking
waters of the English Lake District. The Walkers
steer the swift Swallow and Blacketts navigate their
Amazon to the nearby island where they are tasked
to build a camp. Armistice is impossible. But when it
turns out that uncle Jim is a spy, our crews are forced
to join forces together to protect themselves from
Soviet enemies.

Mia and Basti take a class trip to the family’s mountain
ranch, where they begin to suspect something’s fishy:
Mysterious witching symbols appear, the Gruber’s
cattle falls sick, the well water turns black and the barn
burns down. Together with new classmate Johannes
follow their handful of clues and leads. Young Luca
blames himself for trying to find the fabled Hoard of
the Black King up on the mountain. Did he bring the
curse of the Black King on his family? But Mia is too
sensible to believe in fairy tales...
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DOST!

HOŘKÝCH SEDMNÁCT

Kappen! | Enough!

The Edge of Seventeen

14+

14+

Sekce: Teenage selekce

Sekce: Teenage selekce

Nizozemsko/Netherlands | 2016 | 90‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Tessa Schram

USA | 2016 | 104‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Kelly Fremon

Po odchodu Sandera na jinou školu si jeho přátelé
Chris s Maarten najdou nového kamaráda Emiela,
kterému krádež není cizí a násilí na slabších také ne.
Sander se zamiluje do spolužačky Indry a mohlo by
mu začít krásné životní období, jenže potká v parku
své kamarády, kteří se opět těší ze šikany okolí.
Podpořeni alkoholem svůj útok tentokrát přeženou
a oběť upadne do kómatu. Jak se Sadler k tomuto
činu postaví? Bude lhát a bránit kamarády? Tento
napínavý příběh plný zvratů přinese rozuzlení až
opravdu na samém konci.

Každý ví, že dospívání není úplně jednoduché a to
pocítí i Nadine a Krista. Jsou to dvě nerozlučné
kamarádky, které se snaží protloukat střední školou
společně, dokud Nadine nezjistí, že se Krista začíná
scházet s jejím bratrem. Dívky si brzy uvědomí, jak
snadné je ztratit svou nejlepší kamarádku. Nadine
se cítí osamělejší než kdy jindy, avšak nečekané
přátelství s chlapcem jí dává záblesk naděje, že život
není zase tak nespravedlivý. Příběh výborně doplňují
vtipné dialogy s její matkou nebo velice klidným
učitelem historie.

Sander has known Chris and Maarten his whole life,
but when they start going to a different school, tough
guy Emiel joins the group who can get rather violent.
Sander likes a girl in his class called Indra, but he thinks
she already has a boyfriend. When an afternoon with
his friends gets out of hand and someone gets hurt,
they try to pin the blame on Sander. Can he stand
up to peer pressure, or will he refuse to betray his
friends? How can he prove his innocence before he
loses all his friends – and Indra?

Everyone knows that growing up is hard, and life
is no easier for high school junior Nadine, who is
already at peak awkwardness when her all-star older
brother Darian starts dating her best friend Krista.
All at once, Nadine feels more alone than ever, until
the unexpected friendship of a thoughtful boy gives
her a glimmer of hope that things just might not
be so terrible after all. The film is accompanied by
dialogs between Nadine and her well-meaning but
completely ineffective mother or Nadine‘s peaceful
History teacher.
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PŘED KONCEM SVĚTA

RODINNÝ HOTEL

Sadie‘s Last Days on Earth

Hotel de grote L | Fantastic Family Hotel

12+

12+

Sekce: Teenage selekce

Sekce: Teenage selekce

Kanada/Canada | 2016 | 90‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Michal Seater

Nizozemsko/Netherlands | 2017 | 80‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Ineke Houtman

Pocit, že svět spěje ke konci, není pro většinu
středoškoláků ničím novým. Jenomže ochromující
strach, který má Sadie Mitchellová z blížící se
apokalypsy, staví tento pocit do vyšší dimenze.
Sadie se nenechá odradit od nevěřících a sepíše si
seznam věcí, které musí stihnout, než onen soudný
den přijde. Na zvládnutí má dva týdny. A tak je
okolnostmi donucena naučit se vařit a šít. Musí však
zvládnout i několik osobnějších věcí, jako například
jít na studentský večírek, či políbit chlapce. A ze
všeho nejvíce však musí získat zpět svou nejlepší
kamarádku.

Když otec třináctiletého Kose dostane infarkt, zůstane
provoz celého hotelu na Kosovi a jeho sestrách. Tato
situace je o to nezáviděníhodnější, neboť celý hotel
je v mínusu a děti nejsou schopné splácet závazky.
Kos se pokusí ujmout vedení hotelu, ale spolupráce
se sestrami je velmi složitá. Nerozumí holkám, neví,
jak s nimi jednat, i když se snaží. S Isabelou, dívkou
do níž se zamiloval, také neví, jak jednat. Kos se
snaží, aby hotel zachránil, ale když věřitelé přicházejí
žádat o své peníze, všechno se zdá být ztraceno. Po
několika peripetiích se však všichni sehrají a snaží se
naplnit společný cíl.

Most high schoolers feel as though the world could
end any day... but worried student Sadie has worked
out exactly when the end is nigh. Unfortunately,
with only 30 days to go before the apocalypse, her
warnings fall on deaf ears. Ever the pragmatist, Sadie
sets about working through a checklist of things
she must do before doomsday. You know, all the
important stuff like stocking up on supplies, kissing
a boy and making up with her best friend. Smart and
surprisingly touching teen comedy.

The film tells the story of Kos, a thirteen-year-old
boy, who is going through the most bizarre period
in his life. His mother died a few years ago and his
dad is having a heart attack. While Kos’ father is in
the hospital, it looks like the hotel he is running will
be a big mess. But Kos and his three sisters do not
intend to let that happen. Father is deep in financial
problems, the hotel is threatened with closure. The
children come up with a solution: to win the local
beauty pageant, with a cash prize attached.
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ÚNIK DO ŘÍMA

LAJKA

La Fuga: Girl in Flight | Girl in Flight

Lajka | Laika

13+

6+

Sekce: Teenage selekce

Sekce: Celovečerní animované filmy

Itálie/Italy | 2016 | 80‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Sandra Vannucchi

Česká republika | 2016 | 104‘
české znění/Czech language version
Režie/Directed by: Aurel Klimt

Příběh jedenáctileté Silvii, jejíž život je ovlivněn
matčinou chronickou depresí a zejména její
náladovostí. Bohužel nikdo nemá čas se věnovat
splnění dívčina snu, kterým je návštěva Říma. Aby
naplnila své sny rozhodne se vydat do velkoměsta
na vlastní pěst. Ve vlaku se setkává s romskou dívkou
Eminou a začne ji pronásledovat po ulicích Říma
do jejího cikánského tábora. Film se snaží zachytit
něžnou, vzrušující a emocionální cestu mladé dívky
a prohlubující se kamarádství mezi dvěma naprosto
odlišnými světy. Film byl inspirován pravdivým
příběhem.

Nelehký je život fenky Lajky na periferii ruského
velkoměsta. Po odchytu je násilně přeškolena na
průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku
do vesmíru následuje množství dalších zvířat
vypouštěných z Houstonu nebo Bajkonuru. Zvířata
bloudí vesmírem, až nakonec prostřednictvím černé
díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po dlouhé
době harmonického a nikým nerušeného soužití
s místními živočichy k nim však doputují i dva lidští
kosmonauti…

The story is about 11-year old Silvia whose life
at home is consumed by her mother’s clinical
depression. When no one will take the time to fulfil
her dream to visit Rome, she runs away. On a train,
she meets a Roma girl, Emina, and begins following
her through the streets of Rome to her gypsy camp.
The film reflects the tender, frightening and exciting
emotional journey of a young girl coming into her
own. The film has been inspired by true story.
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Life is not easy for Laika, a dog on the outskirts of
a big Russian city. She is caught and forcibly retrained
to become a pioneer in astronautics. Soon after her
lift-off into space, a number of animals follow that
are hurriedly launched from Houston and Baikonur.
The animals travel astray, but finally manage, with
the help of a black hole, to colonize a faraway planet.
After a short period of harmonious, undisturbed coexistence with indigenous life forms, however, first
human cosmonauts run ashore on their planet, and
their harmonious life, indeed their very survival, are
suddenly in jeopardy.

LOUISA NA POBŘEŽÍ

MALÝ PRINC

Louise en hiver | Louise by the Shore

Le Petit Prince | The Little Prince

13+

6+

Sekce: Celovečerní animované filmy

Sekce: Celovečerní animované filmy

Kanada, Francie/Canada, France | 2016 | 75‘
české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Jean-François Laguionie

Francie/France | 2015 | 106‘
český dabing/Czech language version
Režie/Directed by: Mark Osborne

Na konci letní sezóny ujel osamělé Louise
z přímořského letoviska poslední vlak. Rozhodne se
u moře zůstat ve společnosti věrného psa a pokusit
se do jara přežít v záchranářské budce. Poetický
a vizuálně podmanivý příběh natočil režisér J. F.
Laguionie, jehož animovaný snímek Obraz znají i čeští
diváci. Hlas opuštěné Louise propůjčila francouzská
herečka Dominique Frotová.

Malý princ je celovečerní animovaná adaptace
slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí.
Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její
maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých.
Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný
soused, letec, který holčičce představí neobyčejný
svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý
princ. Ve světě, kde vše je možné, začne pro malou
holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti,
na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně
můžeme vidět jen srdcem.

At the end of the summer, elderly Louise misses the
last train from a seaside resort. She decides to stay by
the sea only in the company of her faithful dog and
survive till spring in a lifeguard booth. The animated
poetic, visually captivating story was directed by
J.-F. Laguionie, known to Czech audiences for his
animated The Painting, and its appeal is emphasised
by Dominique Frot, the actress who provided the
voice of the lonely Louise.

A little girl lives in a very grown-up world with her
mother, who tries to prepare her for it. Her neighbor,
the Aviator, introduces the girl to an extraordinary
world where anything is possible, the world of the
Little Prince. The Aviator recounts how the Little
Prince had asked him to draw a sheep. He had
eventually simply drawn a box, and explained that
there was a sheep inside the box and this had satisfied
the Little Prince. The Little Girl and the Aviator
continue to read and play together ...
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MAXINOŽKA

RYTÍŘ ZREZLÍK 2

The Son of Bigfoot

Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
Knight Rusty 2 - Full Metal Racket

6+

7+

Sekce: Celovečerní animované filmy

Sekce: Celovečerní animované filmy

Francie, Belgie/France, Belgium | 2016 | 80‘
český dabing/Czech language version
Režie/Directed by: Ben Stassen

Německo/Germany | 2017 | 87‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: T. Bodenstein, M. Hamann

Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou
cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného
tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než
legendární Lesní muž! Ten se skrývá hluboko v lese,
aby zde na mnoho dalších let chránil sebe a svou
rodinu před společností HairCo. Obří korporace
zkoumá vědecké experimenty se svým speciálním
DNA. Otec a syn začínají dohánět ztracený čas. Po
chlapcově počáteční nedůvěře, Adam brzy zjistí,
že i on má velké nadání, o kterém se mu dříve ani
nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná.

Království Scrapland se pomalu, ale jistě rozpadá,
neboť více než polovina rozpočtu jde na zbytečné
výdaje krále Leadfoota a jeho rytířů. Po nuceném
odchodu do důchodu si musí rytíř Zrezlík najít
novou práci. Ve sklepě hradu spatří ducha, který mu
v utajené dílně ukáže otcův nedokončený vynález.
Ten se bude Zrezlíkovi hodit, když zlí policisté
převezmou vládu nad královstvím. Zrezlík musí opět
začít dělat to, pro co byl stvořen – chránit Scrapland.
Podaří se mu osvobodit království a uvést vše opět do
pořádku? Oblíbený seriálový hrdina se vrací na plátna
kin v celovečerním filmu.

Teenage outsider Adam Harrison, sets out on an epic
and daring quest to uncover the mystery behind his
long-lost dad, only to find out that he is none other
than the legendary Bigfoot! He has been hiding deep
in the forest for years to protect himself and his
family from HairCo., a megacorporation eager to run
scientific experiments with his special DNA. As father
and son start making up for lost time after the boy‘s
initial disbelief, Adam soon discovers that he too is
gifted with superpowers beyond his imagination that
are like his dad like speaking to animals. But little do
they know, HairCo. is on their tail as Adam‘s traces
have led them to Bigfoot!

58

Informativní sekce / Informative Sections

Scrapland is going broke. As over half the country’s
budget pays for the upkeep of King Leadfoot and
his Knights, the downsizing options are limited and
obvious. Forced into early retirement, Knight Rusty is
looking for a new job. In the basement of his Castle
he meets a ghost who shows him the unfinished
work of his father, an inventor in Scrapland’s former
days. When power crazed police chiefs take over the
country, Rusty finally accepts that he must do what
he was created for: to protect Scrapland and his
Father’s vision!

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3

STEJNÍ JAKO MY

Snezhnaya koroleva 3 | The Snow Quenn 3

Ptice kao mi | Birds Like Us

7+

14+

Sekce: Celovečerní animované filmy

Sekce: Celovečerní animované filmy

Rusko/Russia | 2016 | 80‘
překlad do sálu/Voice-over
Režie/Directed by: Aleksey Tsitsilin

Bosna a Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
2017 | 84‘ | české titulky/Czech subtitles
Režie/Directed by: Faruk Šabanović, Amela Ćuhara

Od doby, kdy Gerda s pomocí skřítka Orma porazila
Sněhovou královnu a zachránila svého bratra,
uplynula nějaká doba. Gerda však nemůže najít klid.
Jejím snem je objevit rodiče, kteří se ztratili vinou
severního větru. Gerda a její přátelé se musí při hledání
rodičů postavit další těžké výzvě. Při cestě totiž objeví
starobylý kouzelný artefakt Trolů - Kámen ohně
a ledu. Od tohoto okamžiku se věci nevyvíjí podle
původního plánu… Dokáže Gerda krotit mohutné síly
kouzelných prvků a najít své ztracené rodiče?

Občané ptačí říše Birdabadu přijímají nadvládu
Kondora
výměnou
za
domnělou
ochranu.
Každodenně se scházejí při rituálu u velkého
mechanismu, kde se vzdávají svých vajec výměnou
za ovoce. Krásná Huppu je odhodlaná zachránit své
jediné vejce před tímto hrozným osudem a s pomocí
svého manžela a kouzelné rostliny se vzepře svému
osudu a naruší Kondorův systém. Nečekaně tak zažijí
cestu mimo jejich domovinu, a to ještě s prazvláštním
průvodcem, který slíbí svou pomoc oplátkou za to, že
mu pomohou dostat se k Slunci.

After heroically defeating both the Snow Queen and
the Snow King, Gerda still cannot find peace. Her
dream is to find her parents who were once taken
away from them by the North Wind and finally reunite
the family. Thus, Gerda and her friends venture on
a difficult journey to find her parents and encounter
new challenges along the way: they discover an
ancient magical artefact of the trolls, the Stone of
Fire and Ice. From that moment on things don’t go
according to the initial plan… Will Gerda be able to
tame the mighty forces of the magical elements and
get her family back?

The citizens of Birdabad accept the egg-eating
tyranny of Kondor and his crew as the price of
safety. Gathered in exuberant daily ritual around the
great Egguilibrium mechanism, they unthinkingly
trade their eggs for fruit. Huppu, a beautiful bird, is
determined to save her unhatched egg from this
terrible fate and with the help her husband, and
a magical seed, she opposes Kondor and disrupts
the system. They experience unexpected travel out
of their routine with a most peculiar guide who
promises to help them get home if they will help him
reach the Sun.
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AŽ PO UŠI V MECHU

BOŘIVOJ ZEMAN

Deep in Moss

Bořivoj Zeman

5+

10+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Česká reppublika/Czech Republic | 2015 | 26‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Filip Pošivač, Barbora Valecká

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 52‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Zuzana Zemanová-Hojdová

Pohádka vypráví příběh dvou lesních trnků, Josefky
a Bertíka, kteří jsou tak malí, že mohou bydlet ve
vykotlaném pařezu a hbitě se pohybovat lesním
porostem. Bertík se v mechovišti stará o zvláštní
cinkavé houby – noční lampy, které každý den zhasíná
a rozsvěcí. Josefka, jeho mladší sestra, šije klobouky
parádivým muchomůrkám a vůbec se stará, aby byly
spokojené, což ovšem není vůbec jednoduchá práce.
Lesním trnkům by se žilo krásně, kdyby se jednoho
dne neobjevila Rusalka a nezačaly se Bertíkovy svítivé
houby ztrácet…

Režisér Bořivoj Zeman je klasikem české filmové
pohádky. Nejen to, je jejím stvořitelem. Filmy
Pyšná princezna, Byl jednou jeden král nebo Šíleně
smutná princezna se ve své době staly kasovními
trháky a dodnes lámou rekordy ve sledovanosti na
televizních obrazovkách. Kdo byl tento člověk, který
uměl rozdávat tolik laskavého humoru? A co všechno
mohl a chtěl natočit? Filmový dokument o svém otci
natočila režisérka Zuzana Zemanová, která během
natáčení objevila věci, o jejichž existenci neměla
tušení.

The fairy tale tells a story of Josefka and Bertík, two
forest elves, so small that they are able to live inside
a hollow tree stump and quickly move through the
forest cover. In the mosses Bertík looks after special
clinking mushrooms – the night lamps – that he
switches on and off daily. His younger sister Josefka
makes the hats for the dressy Amanitas and looks
after their well-being which is not an easy job at
all. The thing is that the Amanitas are very chatty
and quibbling. And since they are like any other
mushroom having just long preventing them from
being able to walk away, they can’t stand one another
at times. The forest elves would have a wonderful life
if it weren’t for Rusalka. One day she appeared and
Bertík’s luminous mushrooms started to disappear…

The director Bořivoj Zeman is not just the classic of
Czech film fairytales, he is the creator of this genre.
Pyšná princezna (“The Proud Princess”), Byl jednou
jeden král (“Once Upon a Time, There Was a King...”)
or Šíleně smutná princezna (“The Incredibly Sad
Princess”) became box-office hits of their time and still
keep breaking the records in number of TV viewers.
Who was this man who was able to give away so
much kind humour? And what did he want to shoot?
Zuzana Zemanová made this documentary film about
her father. During the filming she discovered things
she had no idea about.
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JAK JSME OŽIVOVALI DĚDEČKA

LICHOŽROUTI

How We Brought Granddad Back to Life

The Oddsockeaters

6+

7+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 15‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Karel Janák

Česká republika/Czech Republic | 2016 | 83‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Galina Miklínová

Komedie o dětech, které se rozhodly rozveselit život
svého dědečka. Broňa a Jirka zjistí, že děda leží
v posteli a odmítá vstát. Vytuší, že za jeho domnělou
nemocí se skrývá stesk po babičce. Rozhodnou se ho
vyléčit, ale to se nedaří. Rodiče tedy pošlou dědečka
do nemocnice. Tenhle nápad se nelíbí ani dětem, ale
ani dědečkovi a společně utečou. Dědečkovi tajný
výlet svědčí, jenže pak mají nehodu a najednou
skončí rybníce. Děti skočí za ním a uvidíme, kdo koho
bude vlastně muset nakonec zachránit.

„Nikdy nevezmeš celý pár!“ zní mantra tvorů jménem
Lichožrouti, kvůli kterým nám z každého páru ponožek
zůstane jenom jedna. Asi čtyřiceticentimetrové
postavičky obývají každou domácnost a ponožkami
se živí. A někdy je dokonce skladují, tak jako lupič
Padre, k němuž se právě přistěhoval synovec Hihlík.
Padre je gangster ze staré školy – vždycky bere
jednu ponožku. Jiní ale takovou čest nemají a berou
všechno. A Hihlík, který by rád našel rodinu, se ocitne
v boji dvou znepřátelených klanů…

A comedy story about children that decided to cheer
up their granddad. Broňa and Jirka find out their
granddad is just lying in a bed refusing to get up. They
sense it is his nostalgia for grandma that is behind the
seeming illness. They decide to cure him but it’s not
working out. Thus their parents send the granddad
to hospital which is an idea neither the kids nor the
granddad like and they flee together. The granddad’s
state improves during the trip until they have an
accident and all of a sudden he ends up in a pond.
The children jump in after him and we will see who
will be saving who at last.

“Never take the entire pair!” is the mantra of the
Oddsockeaters, the creatures responsible for our
socks just disappearing into thin air, leaving us with
a pile of odd ones. About forty centimetres long,
these cheeky little devils inhabit every household
and they live on socks. Sometimes they even stock
up on them, like robber Big Boss for instance, whose
nephew Hugo has just come to stay with him. Big
Boss is a gangster of the old school – he only ever
takes one sock at a time. Others aren’t so principled
and take everything. And Hugo, who wants to find
a new family, ends up caught between two enemy
clans…
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MAZALOVÉ 2

MILADA

The Lowbrow Family 2

Milada

8+

14+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 90‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Biser Arichtev

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 130‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: David Mrnka

Druhá série nás opět zavede na hrad Oreb, kde
společně žijí sympatická strašidla a rodina Mazalů.
Soužití s Mazaly není pro strašidla nic jednoduchého.
Strašidlům se nepodařilo uspořádat pohádkové
sympozium, kniha kouzel se ztratila a hrozí, že se
dostane do nepovolaných rukou. K tomu se na hradě
každou chvíli objevují nečekaní návštěvníci, kteří
všechno komplikují, Mazalové zase chtějí předělat
hrad na zábavní park a tak není divu, že v takovém
zmatku najít ztracenou pohádkovou knihu bude
těžké!

Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady
Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se
v letech 1937–1950 a vypráví příběh ženy, v jejímž
životě byly morální principy zakořeněny tak silně,
že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým
svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení
vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla
popravena 27. června 1950 i přes žádosti o udělení
milosti, o kterou žádali např. Albert Einstein, Winston
Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními
tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda,
láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální
i dnes.

Second series is again going to take us to the Oreb
castle where the Mazal family and nice bogeymen
live together. It is not easy for the bogeymen to live
with the Mazals. The bogeymen failed to organize
a fairytale symposium, the book of spells is has
been lost and could end up in mischievous hands.
On top of that unexpected guests keep appearing
at the castle making everything more complicated
whereas the Mazals want to rebuild the castle into an
amusement park. No wonder that finding a lost book
in such chaos is not an easy task!
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Set against the beautiful and complex landscapes
of post-war Czechoslovakia, Milada Horáková’s true
story shook the world and triggered powerful and
fervent responses from many nations and renowned
individuals across the globe – Churchill, Einstein, and
Eleanor Roosevelt, to name a few. Through her life,
she moved amid some of the greatest minds of her
time and inspired those who met her. Milada is both
a political thriller and a compelling drama, combining
elements of idealism, gentle humor, and tragedy.
It’s a character-driven film with epic themes and
suspenseful plot.

MONSTRUM

NINA

Monster

Nina

14+

14+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 99‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Viktor Polesný

ČR, Slovensko/Czech Republic, Slovakia | 2016 | 83‘
slovenské znění | Slovakia language version
Režie/Directed by: Juraj Lehotský

Noblesní sochař Otakar Švec, stejně jako jeho
významní kolegové, je vyzván k účasti v soutěži na
pomník generalissima Stalina. Má to být největší
socha v Evropě. Ví, že se zúčastnit musí, a tím to pro
něj končí. Ale naprosto překvapivě vyhraje. Cítí, že je
to rozporná, nebezpečná výhra, ale couvnout nelze.
Složitá práce je komplikována neustálými absurdními
požadavky komunistické moci. Sochař se začíná
lámat. Slušný člověk Otakar Švec neodvratně kráčí po
cestě, která vede k lidské tragédii.

Nina je dvanáctiletá dívka a její svět se otřásá
v základech – vztah jejích rodičů se rozpadl a budou
se rozvádět. Dvě bytosti, které jí byly dosud největší
oporou, spolu už nedokážou komunikovat a Nina
jen zoufale přihlíží jejich hádkám. Jedinou jistotou,
která jí zůstala, je závodní plavání. Když je ohrožena
její účast na závodech, rozhodne se k radikálnímu
kroku… Podobně jako v hraném debutu Zázrak,
i ve svém druhém filmu zúročil Juraj Lehotský své
dokumentaristické zkušenosti a vykresluje život
a mezilidské vztahy bez příkras.

An elegant sculptor Otakar Švec and his eminent
colleagues are invited to take part in a competition
process for a monument of Generalissimo Stalin. It
is supposed to be Europe’s greatest statue. He knows
he has to take part and that’s the end of it for him.
However, surprisingly, he wins. He feels the win is
contradictory and dangerous but he can’t withdraw.
Communist power keeps making the difficult work
more and more complicated by constant absurd
requests. The sculptor is about to break. Otakar Švec,
a decent man, inevitably follows the path leading to
human tragedy.

Nina is twelve years old and her world has just been
shattered to smithereens: Her parents’ marriage has
broken down and they are getting a divorce. The
two people who, until now, had been her strongest
support are no longer able to communicate with one
another, and Nina can only watch in misery as they
argue to their last breath. The only certainty in her
life at this juncture is her competitive swimming, but
when her participation in the races is jeopardised
she decides to make a radical move… Like his feature
debut Miracle, Juraj Lehotský’s second film also
draws on his experience as a documentarist to depict
life and personal relationships without a trace of
embellishment.
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PÁTÁ LOĎ

PO STRNIŠTI BOS

Piata loď | Little Harbour

Barefoot

12+

12+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

ČR, Slovensko/Czech Republic, Slovakia | 2017 | 85‘
slovenské znění | Slovakia language version
Režie/Directed by: Iveta Grófová

ČR, Slovensko/Czech Republic, Slovakia | 2017 | 111‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Jan Svěrák

Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět
dospělých viděný dětským pohledem, tedy i s tím,
co dospělí nevidí. Film vypráví příběh dětí, které
se bezpečněji než doma cítí na ulici, kde hledají
záchranné čluny mezi pohádkou a drsnou realitou.
Takovým dítětem je i desetiletá Jarka a její maminka
nechce být rodičem. Jarka je stále sama, zoufale
hledanou lásku nachází náhodou, až když se rozhodne
nahradit matku dvěma batolatům, s kterými se ukryje
v opuštěné zahradní chatce. Spolu s chlapcem
Kristiánem si takto vytvoří rodinu, dobře ukrytou před
očima dospělých. Svůj vytvořený svět si odnášejí do
života jako cosi tajemně čistého a trvalého.

Rodina osmiletého Edy je donucena vystěhovat
se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde
chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho
domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit
novému prostředí a také soužití pod jednou střechou
s jejich příbuznými, včetně přísného dědečka. Eda
má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo
v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný
od jeho. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také
k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají
na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání
odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může
být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině.

For Lucia, Jarka is nothing more than a best friend.
Ten-year-old Jarka doesn’t see it that way though.
She would much rather have her mom try to be
a mother instead. Jarka dreams of having a real family
and a house by the sea. Left on her own, she stumbles
upon twins infants abandoned at the train station
and decides to take them in. Her grandmother’s
enchanted garden becomes a safe haven where
she can take on the role of a parent together with
her neighbour Kristian, who himself suffers from
overprotective parents.

Eight-year-old Eda is a long-desired and anxiously
protected child of parents who had lost one baby
before. Eda is therefore a backup child; he even has
the same name. After his father rejects to affiliate
with Nazi invaders of Czechoslovakia in 1939, the
family is forced to leave Prague. The war provides the
mysterious adventures to Eda whose childish eyes
cannot perceive the danger of those difficult times.
To him life feels strange but beautiful now – a city
boy lives in a tiny town, joins local boyish crew to
spend days walking barefoot, notices beauty of girls
for the first time and discovers both, deep family
secrets, and his own bravery.
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POVÍDÁNÍ O MAMINCE A TATÍNKOVI

PRVNÍ SNÍH

Stories about Mum and Dad

First Snow

7+

5+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Česká republika/Czech Republic | 2016 | 63‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Kristina Dufková

Česká reppublika/Czech Republic | 2015 | 13‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Lenka Ivančíková

Toníček se ještě sice nenarodil, ale již čiperně glosuje
život kolem sebe. V červeném domě žije rodina
cukrářská – pan Lojza, cukrář, jeho žena Paganini,
velká hudební obdivovatelka s jejich dcerou Lucií,
která je malířka. Ta se zamilovala do mladého
truhláře Josefa, který žije v modrém domě společně
s maminkou Coco i otcem Antonínem, který již
zemřel, ale jeho duch je stále přítomen.

První sníh je pohádka o malém Ježkovi, který se
nečekaně probudí ze zimního spánku. A protože je
zvědavý, vydá se ze svého pelíšku ven. Fascinován
oblohou a přemožen únavou, Ježek náhle usne.
Jenže přes noc napadne hodně sněhu, který zasněží
i našeho hrdinu, který se ráno probudí a zjistí, že
všechny jeho známé cestičky jsou pokryté sněhem
a tak se vydá na nebezpečné dobrodružství za
nalezením svého domečku. Na cestě se setká se
strašidelnými Rybami, hladovou Liškou a obrovským
dravým Orlem.

Toníček is not even born, yet he is already very
agile in commenting things around him. The
confectioner’s family lives in a red house – Mr Lojza,
the confectioner, his wife Paganini, big admirer of
music, and their daughter Lucie who is a painter.
She fell in love with a young joiner Josef who lives
in a blue house together with his mum Coco and his
father Antonín who has already passed away but his
ghost still dwells in there.

First snow is a fairytale about a small Hedgehog
unexpectedly waking up from winter sleep. Driven
by his curiosity he sets out from his bed. Fascinated
by the sky and exhausted the Hedgehog suddenly
falls asleep. Then the land gets covered with snow
overnight and so is our little hero. He wakes up in
the morning and finds out that the familiar paths are
gone. So he starts out on a dangerous journey to find
his home. On his way he meets scary Fish, a hungry
Fox and a giant predatory Eagle.
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ŠPÍNA

VEČERNÍČKY ČT: ANČA A PEPÍK

Špina | Filthy

Annie and Joey

14+

5+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

ČR, Slovensko/Czech Republic, Slovakia | 2017 | 87‘
slovenské znění | Slovakia language version
Režie/Directed by: Tereza Nvotová

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 92‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Michal Žabka

Lena je sedmnáctiletá citlivá holka z obyčejné
rodiny. Prožívá svou první lásku a touží po svobodě
a dobrodružství. Její svět se ale v jediné chvíli
rozpadne, když ji znásilní učitel matematiky Robo,
kterého platonicky milují všechny spolužačky. Lena si
musí projít cestou, která už není jenom obyčejným
dospíváním, ale spíš bojem se sebe samou. Po pobytu
na psychiatrické klinice, kde zjistí, že není jedinou
obětí takového činu, se rozhodne přestat mlčet.
Nechce být dál obětí, ale zároveň si uvědomuje, že
už je pozdě na spravedlivé potrestání viníka. Aby se
opravdu osvobodila, potřebuje se s Robem střetnout
a donutit ho, aby se ke svému činu přiznal.

Hlavními hrdiny jsou dvě myší děti, Anča a Pepík,
které společně řeší různé záhady v Čarovném lese.
Všechny příběhy jsou napínavé a každý svým vlastním
způsobem – uvidíme čistokrevnou detektivku, kde
Anča s Pepíkem řeší záhadu vyloupené pokladny,
i kouzelné příběhy, kde se setkají s duchy či
opravdovými čarodějnicemi. Podíváme se s nimi do
dávné minulosti a dokonce i do pekelného podsvětí.
V žádném příběhu přitom rozhodně nechybí
rafinované zápletky, dechberoucí honičky a chytrý
humor.

Filthy is the coming-of-age story of seventeen-year
old Lena. In love with a boy for the first time, Lena
longs for freedom and adventure. Her magic world is
shattered instantly when her teacher, whom all her
classmates have a crush on, rapes her in her own
home. Instead of sharing her trauma, Lena keeps it
a secret, even from her best friend. Her pent up feelings
drive her to attempt suicide. Her family in shock, Lena
ends up in a psychiatric ward. In the middle of wild
and similarly misunderstood kids, she discovers she
is not alone in her experience. After her release, she
decides to break the silence and take the action. The
anger she feels is no longer directed against herself.
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Annie and Joe, two kid mice, are the main characters
solving various mysteries in the Magical forest. All
stories are gripping, each in its own way – we get
to see a pure detective story where Annie and Joe
look into the mystery of a robbed cash box as well
as charming stories where they meet ghosts or
true witches. We will join their journeys into distant
past and even into the infernal underworld. Clever
storylines, breathtaking pursuits and smart humour
can’t definitely be absent in either story.

ŽIVĚ Z MECHU

JEŽÍŠKOVA RODINA – V ZEMI ELFŮ

Life from Moss

Familien Jul - i nissernes land
The Christmas Family - In the Land of the Elves

5+

8+

Sekce: Novinky české filmové a televizní tvorby

Sekce: Těšíme se na Vánoce

Česká republika/Czech Republic | 2016 | 19‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Filip Pošivač

Dánsko/Denmark | 2017 | 90‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Carsten Rudolf

Seriál Živě z mechu je volným pokračováním
krátkého filmu Až po uši v mechu, ve kterém se lesní
trnci Bertík a Josefka seznámí s mladou Rusalkou
a podpoří ji v tom, aby se stala moderátorkou lesního
radia. A právě z pozice již zkušené moderátorky nám
Rusalka zprostředkuje šest nových krátkých příběhů.

Ježíškovi jsou nadšeni, když se u nich v prosinci
znovu objeví elf Pixy. Přišel si pro svoji zapomenutou
čepici, která uchovává velké tajemství – jeho
kouzelnou křišťálovou kouli. Avšak při nehodě se jeho
křišťálová koule rozbije a Pixy začne ztrácet veškerou
svoji kouzelnou moc a velmi rychle stárnout. Jelikož
legenda praví, že kouli může dát dohromady jen
ten, kdo ji rozbije, jsou všichni sourozenci Ježíškovi
nuceni se vydat do země elfů a najít ten správný
Tajný hrnec, aby Pixyho zachránili. Problémem je, že
elfové nemají moc v lásce lidi, a tak se musí neustále
schovávat.

The series Life From Moss is freely based on the short
film Deep In Moss introducing the forest elves Bertík
and Josefka and their encounter with young Rusalka.
They support her in becoming a presenter at the
forest radio. And it is Rusalka, an already experienced
radio host, who is going to present six new short
stories.

The Christmas Family is thrilled when little elf Pixy
shows up at their home again in December. He has
come to pick up the hat he forgot last year and in
which he also hides a dear secret - his magic crystal
ball. As fate would have it, Hugo, youngest son of
the Christmas family, accidently destroys Pixy‘s ball,
making Pixy lose all his Elf magic and causing him
to grow older very fast. Since the ball can only be
put together again by the person who destroyed it
in the Secret Pot, Hugo and his siblings must fly to
the magic Elf Land and try to save Pixy. They hide in
a small Elf town with Pixy‘s flock, as elves do not all
necessarily like people...
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TATU A PATU

TROLLIE: ZÁCHRANNÁ MISE

Tatu ja Patu | Tatu and Patu

Trollie | Trollie: The Great Rescue

5+

7+

Sekce: Těšíme se na Vánoce

Sekce: Těšíme se na Vánoce

Finsko/Finland | 2016 | 70‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Rike Jokela

Nizozemsko/Netherlands | 2016 | 83‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Gert Embrechts

Tatu a Patu jsou bratři, ale především šílení vynálezci
z Oddsville, kde se věci obvykle dělají trošinku
jinak, než je zvykem. Tatu a Patu se chtějí vydat
společně s kamarádkou Veerou do velkého města,
aby pochopili, o čem jsou Vánoce a zažili si jejich
pravou podstatu. Vše se však zkomplikuje, když se
Veera díky svým rodičům opozdí, a přijede na nádraží
pozdě. Bratři se vydávají do města a snaží se nejen
prozkoumat město, ale také najít cestu k Veere.
Jejich cesta je protkána nejrůznějšími nehodami
a bláznivými nápady. Tatu a Patu je komedie natočená
podle úspěšné finské dětské knižní série.

Příběh zachycuje nově navazující se přátelství mezi
Maxem a Sellie, holky žijící v sousedství. Když se Max
vydává opět po trollích stopách, aby našel svého
ztraceného kamaráda, dostane se až na střechu
luxusního hotelu. Bohužel je však chycen místními
strážníky, kteří jej obviní z krádeže tajemného koláče.
Pomocí nově nalezené kamarádky je vysvobozen
a společně se vydávají za Trolliem. Bohužel je sleduje
i Sellin otec, který chce využít příležitosti, zmocnit se
Trollieho a ukazovat ho veřejnosti. Max se Sellie musí
svého kamaráda vysvobodit a pomoci mu se dostat
zpět k rodině.

Tatu and Patu are clever brothers form Oddsville,
where things are usually done a bit differently. In the
movie, Tatu and Patu are invited to the big city to
experience the Christmas time with their best friend,
9-year old Veera. Things get complicated when Veera
is late from the railway station and the boys enter the
city on their own. What follows is an adventure full of
nutty incidents, as the friends try to find each other!
Tatu and Patu is a comedy based on the bestselling
Finnish children’s book series.

Trollie: The Great Rescue revolves around Max’s
newfound friendship with neighbour girl Sellie.
When he goes out looking for troll’s footsteps, Max
climbs the fence of luxury hotel Dikkersdorp. Caught
by a security guard who mistakenly holds him
responsible of a theft orchestrated by the mysterious
Pie, Max is in trouble. Luckily, his new girlfriend Sellie
sets him free and, together, they meet with Trollie.
Unfortunately, Oostereng, Sellie’s father, hears about
the troll and goes out of his way to expose the creature
to the public. But Trollie is very miserable being put in
display and Max stages his escape to reunite his troll
friend with his family in the land of Ekeby.
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VÁNOČNÍ VÝMĚNA

ZACHRAŇ SANTU!

Snekker Andersen og Julenissen
Santa Swap - Merry Christmas Mr. Andersen

Den magiske juleæske | Get Santa

8+

12+

Sekce: Těšíme se na Vánoce

Sekce: Těšíme se na Vánoce

Norsko/Norway | 2016 | 70‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Terje Rangnes

Dánsko/Denmark | 2016 | 75‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Jacob Ley

Nikdo nemiluje Vánoce, tak jako Andersen. Každý rok
se snaží pro svou rodinu připravit dokonalé Vánoce.
O těchto Vánocích však neproběhne nic podle plánu.
Každý ví, že nejdůležitější na Vánocích je příchod
Santy. Andersen se proto vydává potěšit své děti ve
zcela novém kostýmu. Nešťastnou náhodou však
uklouzne a sjede na saních z kopce, kde se srazí
s opravdovým Santou. Společně se domluví, že si
vymění své životní role. Andersen se tak vydává
k domovu Santy a Santa k Andersonovým. Andersen
potěší děti Santy a vyřeže jim nádherné dárky.
Naopak u Andersonových doma mají děti velkou
práci odstrojit tátův falešný převlek.

Osmiletý Julius, který žije v sirotčinci, se považuje
tak trochu za outsidera. Příliš mu nepomáhá ani to,
že stále věří na Santa Clause. Když je konfrontován
s tím, že rok co rok se za Santa Clause převléká ředitel
sirotčince, tak ztratí nejen víru v Santu, ale také sám
v sebe. Důvodem je to, že ředitel našel Julia právě na
Štědrý večer před dveřmi a vychoval ho. Ale stane
se něco zcela zvláštního. Julius se najednou ocitne
v kouzelném světě. Co mu tento kouzelný svět
přinese nového?

No one loves Christmas more than Andersen, and
each year he devotes himself to give his family
a perfect Christmas holiday. As we all know, the most
important part of Christmas is Santa’s visit, but this
night nothing goes quite as planned: In a brand-new
Santa costume, Andersen falls on the slippery ice and
goes downhill on a little sled carrying all the presents,
before he is crashing into Santa Claus himself. The
two then decide to swap. Santa’s family has never
seen a real carpenter before, and the Andersen family
is going to need a little of Santa’s Christmas magic
now that all the presents are destroyed.

Eight -year old Julius lives at an orphanage. Julius is
a bit of an outsider, and secretly still believes in Santa
Claus. When he is confronted with the fact that Santa
Claus may just be the headmaster of the orphanage
dressing up, Julius loses not only his belief in Santa
– also his belief in himself. The reason is that the
headmaster found Julius on Christmas Eve in front of
the doors. But then something strange happens, and
suddenly Julius finds himself in a magic world. What
will happen in the magic world?

Informativní sekce / Informative Sections

69

AXOLOTL OVERKILL

KRÁL DUCHŮ

Axolotl Overkill

Królewicz Olch | The Erlprince

15+

15+

Sekce: V hlavní roli dítě 14+

Sekce: V hlavní roli dítě 14+

Německo/Germany | 2017 | 94‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Helene Hegemann

Polsko/Poland | 2016 | 101‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Kuba Czekaj

Šestnáctiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá večírky,
experimentuje s drogami a sexem a kašle na školu.
Dospělé, které potkává, jí přijdou zoufalí. Ti si o ní na
oplátku rádi myslí, že je moc drzá, často zbytečně
smutná a bezhlavě zamilovaná. Dospělí zoufalci se
totiž nechtějí zabývat podstatou věci. Mifti ví, že je
na všechno na celém světě sama. Ať už tahle fráze
znamená cokoliv. Je na tom stejně jako vodní dráček
axolotl, který přežije všechno a s každou zkušeností
se stává někým novým.

Ač mu ještě není ani čtrnáct, tak se se svoji
mimořádnou inteligencí řadí mezi nejlepší muže
historie. Vnímá změny okolního světa a snaží se
najít výpočet, kterým by určil následující dění. Nikdo
se však nestará o jeho pocity. Dokonce ani vlastní
máma, pro kterou jsou důležitější peníze, které může
získat ze své výzkumné činnosti. Táta je pro změnu
vlk samotář. Zkrátka každý z nich žije naprosto
odlišným životem. Mladík je přesvědčený, že paralelní
světy jsou propojené a je možné projít z jednoho do
druhého. Nedaří se mu však najít ten správný klíč. Lze
něco takového zažít, nebo dokonce dokázat?

Although just 16, Mifti is already well aware of her
electrifying appeal. It’s not just her provocative
sexuality, but an assertive disposition that places her
in the company of older people who are no strangers
to a bohemian lifestyle and parties that last for days.
A sexual relationship with an older woman and closer
intimacy with a beautiful actress only add to the
confusion in the heroine’s head.
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He‘s barely 14 but already among the greatest men
in the history of humanity. His discoveries change
the world and all that surrounds us. Nobody really
cares about his real feelings. Also, his mum is too
busy fantasizing about the prize money that he‘ll win.
And his father? He‘s a savage, a wolf. The two inhabit
entirely different realms. But even parallel worlds are
interconnected, and it‘s possible to pass from one to
another, of that the boy ‘s convinced. Who knows,
perhaps he can manage to make it to the other side,
where they can all be one big happy family. But
there‘s not much time: according to the prophet of
the universe, there’re only twelve days left until the
world‘s due to end.

LÉTO 1993

LÉTO VŠECH MÝCH RODIČŮ

Estiu 1993 | Summer 1993

Juillet août | The Summer of All My Parents

13+

13+

Sekce: V hlavní roli dítě 14+

Sekce: V hlavní roli dítě 14+

Španělsko/Spain | 2017 | 96‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Carla Simon

Francie/France | 2016 | 96‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Diastème

Šestiletá Frída se musí po smrti svých rodičů v létě roku
1993 přestěhovat z rušné Barcelony na venkov k tetě
a strýci, kteří se stávají jejími zákonnými zástupci.
Život na venkově se pro Frídu stává první větší životní
zkouškou. Často si naivně myslí, že nejlepším řešením
jejích problémů by bylo od všeho utéct. Postupně
však hlavní hrdince dochází, že ve vesnici bude muset
žít až do své dospělosti. S končícím létem je nucena
ujasnit si své city a noví rodiče se musí naučit Frídu
milovat jako svou vlastní. Uvědomuje si, že její život již
nikdy nebude takový jako před létem 1993.

Laura a Josefína tráví prázdniny s každým z rodičů
zvlášť, neboť rodiče se rozvedli. S mámou a jejím
novým přítelem si užívají slunné jižní Francie
v krásném domě s bazénem. Čtrnáctiletá Laura právě
přichází do puberty a neguje tak všechno, co se
kolem ní odehrává. O to více ji rozladí, když se dozví,
že její máma očekává další dítě. Josefína na druhou
stranu je velmi empatická vůči své mámě, jelikož
sama prožívá velkou letní lásku. Ani ta však není
tak ideální, jak se z počátku zdá. Atmosféra se také
proměňuje nutností odjet na další část prázdnin za
otcem do Bretaně.

In the summer of 1993, following the death of her
parents, six-year-old Frida is forced from bustling
Barcelona to the Catalan provinces to live with her
aunt and uncle, her new legal guardians. Country life
is a challenge: aside from the emotional upheaval,
the nature that surrounds her is mysterious, if not
dangerous. She also has a new little sister, of whom
she must take care, and deal with new feelings such
as jealousy. But it is the source of her parents’ passing
that casts a shadow over how she is treated by the
local community… Indeed, Frida’s life will never be
the same.

It‘s summer. People go on vacation and the family
structure changes. Laura (14) and Joséphine (18)
spend July with their mother in the south of France,
and August with their father in Brittany. Tenderness,
often not expressed, doesn‘t lack in this situation
of teens and adults living together - nor does
exasperation, sometimes expressed all too loudly.
Because the girls have their secrets, every bit as
difficult as the problems of their parents and stepparents. It‘s the summer of living dangerously. Not
quite. Although...
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NEJLEPŠÍ ZE SVĚTŮ

VYLOUČENI Z NEBE

Die Beste Aller Welten | The Best of All Worlds

Release from Heaven

15+

14+

Sekce: V hlavní roli dítě 14+

Sekce: V hlavní roli dítě 14+

Rakousko/Austria | 2017 | 103‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Adrian Goiginger

Írán/Iran | 2017 | 76‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Ali Noori Oskouei

Adrian žije se svoji drogově závislou matkou Helgou
a jejím přítelem. Helga přes svoji závislost miluje
svého syna nade vše. Sama je rozpolcená mezi
snahou být nejlepší matkou na světě a potřebou ukojit
svou závislost. Přesto, že Adrian vyrůstá v takovémto
prostředí, je jeho život plný dobrodružství. I přesto, že
je daleko od normálního idylického světa, je Adrian
přesvědčen, že má šťastné dětství. Když se Helga
rozhodne ukončit svoji závislost, musí starost o syna
přenechat pracovníkům sociální péče. Tento krok
je velkou zkouškou pro její a Adrianovu vzájemnou
důvěru a lásku.

Alegorický příběh staví na mystickém hrdinovi, který
je ochráncem všech dětí, které vyrůstají ve válečné
zóně. Učitelka poté, co musí utéci společně s dvěma
žáky ze školy, nalézá bezpečný úkryt ve skalní skrýši.
Vyděšené děti uklidňuje vyprávěním právě o tomto
mystickém hrdinovi, který ji provází životem od útlého
dětství. Spolu s dětmi se vydává napříč válečnou zemí
a postupem času zjišťuje, že existují určité náznaky,
které poukazují na existenci takového hrdiny. Čím
více se o věc zajímá, tím hlouběji věří, že hrdina není
jen výplodem její fantazie, ale reálným člověkem. Je
rozhodnuta jej najít.

Adrian is living with his young mother Helga and
her boyfriend. They are both heroin addicts. Helga
loves her son above all else. She is torn between her
attempts to be the best mother possible and her need
to fill the void inside with the consumption of drugs.
Adrian’s daily life is nonetheless full of adventure and
all kinds of experiences and he perceives his to be
a happy childhood. It goes without saying that this
happiness is far from being an innocent idyll. When
Helga finally decides to face up to her addiction it
also means that she must surrender custody of her
son to social services. Their deep love for one another
is about to be put to a huge test.

In a war-torn country, a female teacher and comic
writer lives with her students in a boarding school.
To calm horrified children who have no hope in our
terrifying world, she keeps telling them a story every
night. Stories about her childhood imaginary hero
who has become a part of her life. But one night
the school is attacked and destroyed so she has to
accompany two of her students to find their parents.
They start a journey during which she finds some
signs of her imaginary hero in real world. Up until
that time she thought that man who had become her
hero was just a part of her stories but now with these
signs, she knows that he‘s real. She is determined to
find him.
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CESTA DO SRDCE OSMÉHO TRPASLÍKA

KOSMICKÁ ČARODĚJNICE V ČEBONI

The Journey Into The Heart Of The Eighth Dwarf

The cosmic witch in Čeboň

5+

7+

Sekce: Retrospektiva

Sekce: Retrospektiva

Československo/Czechoslovakia | 1984 | 33‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Libuše Koutná

Československo/Czechoslovakia | 1991 | 110‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Miloš Bobek

Cesta do srdce osmého trpaslíka, je československá
televizní pohádka z roku 1984, režírovaná Libuší
Koutnou. Příběh kosmické čarodějnice a jejího
sluhy Milouše, kteří se chtějí za každou cenu
zmocnit osmého trpaslíka, o kterého má však zájem
i Sněhurka. Čarodějnice vyrobí kouzelná cukrátka,
pomocí kterých promění Milouše a Mufa v otrávená
jablka, a takto poměněné je pošle za Sněhurkou.
Jejich cíl je jediný – otrávit Sněhurku a získat osmého
trpaslíka na svoji stranu.

Dvoudílná komedie s písničkami, ve které se kosmická
čarodějnice setkává v Čeboni se svoji bývalou
kolegyní, dnes ctihodnou občankou Kořánovou,
a Milouš zde nachází bratra, bývalého vodníka. Obě
nadpozemské bytosti způsobí v městečku pěkný
chaos a poté opět mizí v kosmu…

The Journey Into The Heart Of The Eighth Dwarf is
a Czechoslovakian TV fairy tale made in 1984 and
directed by Libuše Koutná. It is a story of a cosmic
witch and her servant Milouš. They want to seize the
eighth dwarf at all costs but so does the Snow White.
The witch creates magic sweets that help her turn
Milouš and Muf into poisoned apples which she then
sends to Snow White. They have just one single goal
– to poison Snow White and get the eighth dwarf on
their side.

In this two-part comedy with songs the cosmic witch
meets her former colleague, now an honourable
citizen, Kořánová. Milouš finds here his brother,
a former water goblin. Both supernatural beings
cause quite a chaos in the town of Čeboň and then
they disappear in space again.
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O PRINCEZNĚ JASNĚNCE
A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI

PAN TAU
Release from Heaven | Release from Heaven

About Princess Jasněnka and The Flying Cobbler

7+

5+

Sekce: Retrospektiva

Sekce: Retrospektiva

Československo/Czechoslovakia | 1987 | 87‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Zdeněk Troška

Československo/Czechoslovakia | 1970–79 | 33x30‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Jindřich Polák

Příběh mladého ševcovského tovaryše Jíry, který si
vyrobil z jemné kůže křídla. S jejich pomocí chasník
napřed vysvobodí princeznu Jasněnku z věže
královského hradu, kam ji zavřel její otec v marné
snaze zabránit věštbě zlé čarodějnice. Posléze ji
vymaní i z moci samotné čarodějnice a její dcery
Černavy, které se nelíbilo, že Jasněnka je s Jírou
šťastná.

Legendární seriál o muži s kouzelnou buřinkou, který
v letech 1969 až 1978 natočil režisér Jindřich Polák ve
spolupráci se západoněmeckou televizní společností
Westdeutcher Rundfunk. Úspěch tohot seriálu nejen
u nás, ale v německy mluvících zemích zahájil více
než pětadvacetiletou spolupráci během které vznikly
další neméně úspěšné seriály např. Lucie, postrach
ulice nebo Arabela.Není bez zajímavosti, že závěrečná
série Pana Tau se natáčela také v Domažlicích
a nejbližším okolí.

A fairy tale about young cobbler Jíra, who had
fashioned wings from leather in order to rescue
princess Jasnenka from the tower of the royal castle,
where her father had closed her to protect her from
the prophecy of an evil witch. Then he also saves her
from the control of the witch herself and her daughter
Černava who didn’t like the fact that Jasněnka had
been too happy with Jíra.
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A legendary TV series about a man with a bowler
hat filmed between 1969 and 1978 by the director
Jindřich Polách in co-operation with the West
German TV company Westdeutscher Rundfunk. The
success of this series both in our and in German
speaking countries initiated more than 25 years of
co-operation that gave birth to many comparably
successful series, such as Lucie, postrach ulice
(“Lucie, the Menace”) or Arabela. It is of some interest
that the final series of Pan Tau (“Mr Tau”) was also
shot in Domažlice and its vicinities.

VZDĚLÁVÁME FILMEM ANEB
DOKUMENTÁRNÍ FILM

WE EDUCATE BY FILM AKA
DOCUMENTARY FILMS

Dokument na Juniorfestu
Informační smršť dosahuje neuvěřitelné rychlosti a na kritické myšlení zbývá stále méně času, a přitom je
tak důležité. Analytickou roli tak od běžných médií stále častěji přebírá dokumentární film, který poskytuje
dostatek prostoru pro více hlasů, pro více dojmů, pro více detailů, pro více prozkoumávání daného
problému, pro širší kontext, ať už přímo na plátně/obrazovce nebo u diváka v hlavě. Ale ani dokument
nemůže fungovat sám o sobě, bez kontextu, bez pozornosti.
Tato nová dokumentární sekce určená především žákům a studentům základních a středních škol a jejich
pedagogům proto představí šest českých dokumentárních děl, které doplní diskuze po projekci, nikoliv
však s tvůrci filmu ale s odborníky na zobrazované téma.
U přírodovědné exkurze po české krajině Planeta Česko, tak na studenty bude čekat odborník na přírodu
v plzeňském kraji, po filmu Český sen si budeme povídat o moci marketingu a reklamy. Až se vrátíme z říše
fantazie zobrazené v Normálním autistickém filmu, řeč přijde na téma jinakosti a lidské odlišnosti, jež
nemusejí být vždy vnímány jako hendikep. O tam, jak se bránit internetovým agresorům, bezpečně užívat
sociální sítě a vyhnout se velmi rozšířené kyberšikaně budeme diskutovat po projekci dokumentu Děti
online. Slovo také dostanou youtubeři a sociologové věnující se tzv. generaci Y, jejichž odraz zaznamenává
film Nejsledovanější. A naposled se vydáme na návštěvu dvou vietnamských rodin ve filmech Malá, Mat
goc a Bo Hai. Ty podnítí diskuzi o rozšířené vietnamské komunitě a o vztahu dětí k rodičům.
Věřím, že tento pilotní projekt promítání a diskutování o dokumentárních filmech, jež se dotýkají více či
méně závažných témat, umožní žákům, studentům a pedagogům na chvíli utéct ze svázaných školních
osnov a naplno prozkoumávat to, co je venku.
Jitka Lanšperková
dramaturgyně sekce dokumentárních filmů pro základní a střední školy

Documentary films at Juniorfest
The information feed has reached an incredible speed and there is less and less time left for critical thinking
that is so important. Thus the documentaries frequently take over the analytical role from the ordinary
media. They provide enough space for more voices, for more ideas, for more details, for deeper examination
of the problem, for broader context whether it is directly on the cinema/TV screen or inside the viewer’s
mind. However, even a documentary can’t work on its own, without context, without attention.
That is why is this new documentary section, meant primarily for pupils and students of elementary and
secondary schools and their teachers, going to introduce six Czech documentary works screenings of
which will be followed by a debate not with the filmmakers but with experts on the presented topic.
Thus there will be an expert on nature of the Pilsen Region waiting for the student after the naturally scientific
excursion of the Czech landscape Planeta Česko (“Planet Czech Republic”). After the film Český sen (“Czech
Dream”) we will speak about the power of marketing and advertising. Upon our return from the world
of fantasy depicted in Normální autistický film (“Normal Autistic Film”) it will come to conversation about
the subjects of otherness and human dissimilarity that don’t have to be perceived as a handicap. How to
defend against internet aggressors, how to use social networks safely and how to avoid widespread cyberbullying – theses topics will be discussed after screening the documentary Děti online (“Children online”).
We will also hear out youtubers and sociologists dedicated to the so called Y generation whose reflection
is captured in the film Nejsledovanější (“The Most Subscribers”). Last but not least we are going to visit two
Vietnamese families in the films Malá (“Small girl”), Mat goc and Bo Hai. They will stimulate the debate about
the widespread Vietnamese community and about the relationship between children and their parents.
I believe that this pilot project of screening of and debating about documentary films touching more or
less serious topics will allow the schoolchildren, students and teachers to break free from the syllabus for
a while and to fully examine the outside world.
Jitka Lanšperková
programme manager of the section of documentary films for elementary and secondary schools
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ČESKÝ SEN

DĚTI ONLINE

Czech Dream

Children Online

13+

13+

Sekce: Vzděláváme filmem

Sekce: Vzděláváme filmem

Česká republika/Czech Republic | 2004 | 93‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Vít Klusák

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 52‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Kateřina Hager

Nejezděte. Nenakupujte. Neutrácejte. Neperte se. /

„Jsi tu, Dane?“ „Teď se mi to načítá… Už tam jsem a ty?“

Jako telata, když je vpustí na pastvu! Vcházíme takto do

„Vůbec nevím, strašně se mi to seká. Jediný, co můžu

Evropy jako telata a idioti.

dělat, je stát na místě a prohlížet si zbraně.“

Dnes už legendární dokumentární film Víta Klusáka

Tři rozdílné příběhy spojuje jedno – internet. Dvanáctiletý

a Filipa Remundy poukazuje na moc médií a reklamních

youtuber Zachy stráví online i 10 hodin denně. Oskara

sdělení. Dvojice filmařů vrhla do pasti marketingu své

zase zajímají videohry. Podle jeho maminky si díky online

sociální herce, když spustila reklamní kampaň na nový

hrám dokázal získat nové kamarády ve škole. O něco více

hypermarket v pražských Letňanech, který ve skutečnosti

znepokojující příběh vypráví Nikola, která se stala obětí

neexistoval. Celá kauza rezonovala i v zahraničních

sexuálního agresora na sociální síti. Jako jediná z více než

médiích a film získal řadu ocenění na světových

padesáti dívek však našla odvahu a svěřila se rodičům.

festivalech. Na svůj festival jej vybral i Američan Michael

Děti online je svědectvím o skutečné revoluci v tom, jak

Moore, tvůrce jednoho z nejúspěšnějších dokumentů

děti tráví svůj volný čas.

vůbec Fahrenheit 9/11.
“Dan, are you here?” “It’s loading... Already there. And
Don’t come. Don’t shop. Don’t spend money. Don’t fight.

you?” “I have no idea. Got some issues. All I can do is

Just like calfs let into pastures!

stand still and explore the weapons.”

Legendary film of Vít Klusák and Filip Remunda points out

Three different stories have a common motif – the

the power of media and advertising. The two filmmakers

internet. 12-year-old youtuber Zachy spends as much as

set a marketing trap for their social actors launching

10 hours a day online. Oskar is interested in videogames.

an advertising campaign for a new but non-existing

According to his mom he was able to get new friends

shopping center in Prague’s district of Letňany. The affair

at school thanks to the videogames. Nikola tells a rather

resounded even in foreign media and the film won many

worrying story. She became a victim of a sexual aggressor

awards at festivals around the world. Even Michael Moore

on a social network. However, she was the only of more

picked it for his festival. He’s the maker of Farenheit 9/11,

than a fifty girls who found the courage to share with

one of the most successful documentaries ever.

her parents. Children online is a testimony about a true
revolution in the way children spend their free time.

We educate by film aka Documentary films
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NEJSLEDOVANĚJŠÍ

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM

Following

Normal Autistic Film

12+

10+

Sekce: Vzděláváme filmem

Sekce: Vzděláváme filmem

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 71‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Jiří Sádek

Česká republika/Czech Republic | 2016 | 75‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Miroslav Janek

Nejnebezpečnější věc na youteberech je to, že jsou to

Pojďme si teď povídat o Aspergerově syndromu. Co on

vzory, a je jen na jejich zodpovědnosti, jestli budou

vlastně umí? Ten lehčí, co mám já, si umí najít kamarády,

dobrými nebo špatnými vzory pro své odběratele.

ale ten těžší už ne. Aspíka nepředěláte, stejně tak, jako

Co se schovává pod pojmem youtubering a proč jsou

nenaučíte vozíčkáře chodit.

tato videa tak oblíbená především u mladých lidí? Režisér

Dokumentarista Miroslav Janek se vydává do říše

Jiří Sádek strávil rok s pěti youtubery (Kovy, Shopaholic

nespoutané fantazie dětí, kterým byla diagnostikována

Nicol, A Cup of Style, Pedro a Gabrielle Hecl), kteří

různá forma autismu. Přemýšlivý a osvěžující film nechce

podle něj tvoří reprezentativní vzorek toho dobrého na

pouze přiblížit život pěti dětí s mentální poruchou, ale

českém YouTube, aby zjistil, co je na tomto fenoménu

klade si za cíl především zobrazit způsoby, jakými se

tak atraktivní a jak vypadá běžný život youtubera. Žijí

lidská psychika obecně vyrovnává s jinakostí. Snímek

youtubeři dvojí život? Jakou roli hraje vztah mezi nimi

vtipně zpochybňuje myšlení většinové společnosti, která

a jejich fanoušky? A co na to rodiče?

považuje odlišnost za hendikep.

The most dangerous thing about youtubers is that

Let’s now talk about Asperger syndrome. What can it do?

they are an example for others. And it is only their

The slight one that I have can find me friends, however,

responsibility whether they are going to be a good or

the serious one not any more. You can’t change an

a bad example for their subscribers.

aspie. The same like you can’t teach a wheelchair user

What’s hidden under the term youtubering and why are

to walk.

these videos so popular especially with young people?

The documentarist Miroslav Janek sets off into the land of

The director Jiří Sládek spent one year with five youtubers

unrestrained fantasy of children diagnosed with various

(Kovy, Shopaholic Nicol, A Cup of Style, Pedro and

forms of autism. This thoughtful and refreshing film not

Gabriele Hecl), according to him a representative sample

only wants to show the life of five children with a mental

of the good part of Czech YouTube, to find out what’s

disorder but primarily makes it a goal to depict the ways

so attractive about this phenomenon and how does

a human psyche copes with otherness in general. The

youtuber’s ordinary life look like. Do they live a double

film humorously questions the thinking of the social

life? How important is the relationship between them and

majority that considers otherness a handicap.

their fans? And what do their parents say to that?
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PLANETA ČESKO

TROJPROGRAM:
ŽIVOT VIETNAMCŮ V ČESKU

Czech Dream

Tri-programme: Life of Vietnamese in the Czech

10+

13+

Sekce: Vzděláváme filmem

Sekce: Vzděláváme filmem

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 81‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Marián Polák

Česká republika/Czech Republic | 2017 | 55‘
české znění | Czech language version
Režie/Directed by: Diana Cam Van Nguyen, Dužan Duong

S kamerou jsem sjezdil celý svět a točil kdejaké exotické

Mat goc – negativní označení člena vietnamské

zvíře. Teď jsem i díky tomuhle filmu zjistil, že za mojí

komunity, který nectí zásady tradiční vietnamské

zahradou jsou věci snad ještě exotičtější, stačí se

kultury. V doslovném překladu „ztratil kořeny“.

pozorně dívat...

Narodili se v Česku nebo se sem přestěhovali jako úplně

Vlaštovky na nádraží v Suchdole nad Odrou se naučily

malí. Kvůli svému typickému vzhledu a rozšířeným

otevírat dveře na fotobuňku. Na sídlišti v Mladé Boleslavi

kulturním stereotypům však bývají terčem posměchu. Řeč

drží každodenní stráž skupina syslů obecných. Přísně

je o Vietnamcích a jejich komunitě. Trojprogram nabídne

chráněný chocholouš obecný se nastěhoval na ostrůvek

tři osobní svědectví Vietnamců o vyrůstání v Česku,

uprostřed nedalekého parkoviště a útočiště u plotů

o vztahu k rodičům a hledání vlastní identity. Animovaný

pražské ZOO si našla celá kolonie užovek podplamatých.

snímek Malá je odrazem životního příběhu D. Cam Van

Kryštof Hádek v roli vypravěče vás vezme na procházku

Nguyen a filmy Mat goc a Bo Hai jsou sondou do života

českou přírodou, kterou máme blíž, než jsme si mysleli.

vietnamské rodiny provozující pražskou večerku.

Stačí jen otevřít oči a pozorně se dívat.
Mat goc – a negative term used for those Vietnamese
I travelled around the world with my camera shooting

who don’t respect Vietnamese traditional cultural

every possible exotic animal. Thanks to this film I have

principles. It literally means “lost the roots“.

now found out that there might be things much more

They were born in the Czech Republic or moved here

exotic behind my garden. Being all eyes is all that it

still being small kids. Yet they tend to become a laughing

takes...

stock because of their typical appearance and common

Swallows at the train station in Suchdol nad Odrou

cultural stereotypes. We are talking about the Vietnamese

learned how to open electric-eye door. A group of

and their community. Tri-programme will offer three

ground squirrel are on a daily guard in a housing estate

different personal testimonies of Vietnamese about

in Mladá Boleslav. A strictly protected crested lark moved

their growing up in the Czech Republic, about their

onto a grass island in the middle of a close car park and

relationship with parents and about searching for their

a whole colony of dice snakes found shelter by the fence

identity. Animated film Malá (“Small girl“) is a reflection

of the Prague ZOO.

of story of Diana Cam Van Nguyen’s life. The films Mat
goc and Bo Hai examine the life of a Vietnamese family
running a convenience store in Prague.

We educate by film aka Documentary films
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ZAMĚŘENO NA NĚMECKO:
OBLÍBENÉ FILMY RENATE ZYLLA

FOCUS ON GERMANY:
RENATE ZYLLA‘S FAVORITE FILMS

Nejoblíbenější filmy Renate Zylla
Cítím se velmi poctěna tím,
že festival Juniorfest, který
letos
slaví
svoje
desáté
výročí, nazval retrospektivu
německých filmů pro děti
a mládež „Nejoblíbenější filmy
Renate Zylla".
Srdečně děkuji festivalu za
pozornost a uznání spojené
s mým dlouholetým angažmá
v tomto oboru. Když mě poprosili, abych určila 10 titulů,
věděla jsem hned, jaké filmy mají být v mojí osobní
retrospektivě německých filmů pro děti a mládež.
Rozhodující kritérium při mém výběru byly zcela
osobní zkušenosti s některými filmy a také hodnota
některých snímků v historii německé kinematografie
pro děti a mládež.
Už jako dítě mě fascinovala siluetová animace ve
filmech Lotte Reinigerové. Z jejích příběhů poeticky
zasazených do scény i z jejích filigránských postav
a jejich něžných pohybů na mě čišela magie a její filmy
nic z tohoto kouzla nepozbyly doteď. Ve vzpomínkách
mi zůstal hlavně snímek DOBRODRUŽSTVÍ PRINCE
ACHMEDA. Filmy Lotte Reiniger jsou součástí nejen
německé filmové historie, její díla měla mimořádný
mezinárodní význam pro vývoj pozdějších
animovaných filmů.
Ve svojí době vyvolaly filmy pro mládež CRAZY
a NÁŠ VŮDCE senzaci. Na základě tématu a způsobu
inscenace není možné tyto dva filmy pro mládež
opomenout. Zatímco příběh o dospívání CRAZY
si získával diváky svojí autenticitou a mládež na
něj houfně chodila do kina, film NÁŠ VŮDCE se na
základě svojí společensko-politické brizance stal
součástí povinného programu pro žáky.
Moje volba padla na snímek VELKÉ SNY MALÉHO
KLUKA, protože bych režisérovi tohoto snímku
Rolfovi Losanskymu (1931 – 2016), se kterým mě pojí
nádherné zážitky z festivalů, chtěla vzdát mimořádnou
poctu. Asi nikdo jiný nerežíroval filmy pro děti
takovýmto skvělým a konzistentním způsobem.
Režisérská dvojice Antje Starost a Hans-Helmut
Grotjahn je známá tím, že ve svých dokumentárních
filmech vykresluje poetické portréty obdivuhodných
osobností. Jejich snímek 7 ANEB PROČ JSEM
nabízí hned 7 portrétů, tentokrát dětí. Pokládají jim
otázky o životě a my tyto děti prostřednictvím jejich
odpovědí poznáváme.
Protože tento snímek prokazuje velkou úctu a respekt
k dětem, je pro mě velmi důležitý!
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Film, který pobavil nejen mě, ale i všechny ty, kterým
jsem ho pustila, ať už v práci nebo doma, je punková
komedie o dospívání KDYŽ INGE TANČÍ. Film režiséra
Wolfganga Grosse jsem vybrala, protože je úspěšným
příkladem žánrové komedie.
Snímek ZKUŠEBNÍ TÁTA je tak trochu odlišný příběh
táty a syna, tentokrát vyprávěný s vtipem a citem.
Režisérka Karola Hattop je mistryní sociálních
témat, která dokáže zasadit do zábavného a zároveň
dojemného vyprávění. Na výsledném snímku pro děti
někdejší DDR se podílelo i velké množství televizních
produkcí. Tento televizní film o třináctiletém chlapci,
který hledá svého otce, si vysloužil cestu na filmové
plátno.
Ve snímku DĚTI Z DOMU ČÍSLO 67 je dětem, tak
jako v žádném jiném německém filmu, srozumitelně
vysvětleno, jaká sociální, ekonomická a politická
situace napomohla nacistům uchopit moc
v Německu. Film pohlíží na tyto historické události
očima dětí a nastavuje zrcadlo jedné kapitole
německé historie. A proto z mého pohledu nesmí
scházet v takovéto retrospektivě!
Na snímek Arenda Agtheho DOBRODRUŽNÁ
PLAVBA SE SLEPICÍ se pohlíželo jako na průlom
v nové (západo-) německé filmové tvorbě pro děti.
V tomto dobrodružném filmu nabízí obyčejný řeka
prostor pro spousty zážitků a dobrodružství plných
odvahy a nezávislosti. Tato cesta do neznáma je sice
napínavá, ale není nebezpečná. Myslím si, že tento
snímek nabízí i dnešním dětem napínavou podívanou.
Úspěšný remake KROKODÝLOVÉ Z PŘEDMĚSTÍ
z produkce společnosti Rat Pack z roku 2009 vyplnil
moje velké přání – totiž aby někdo dostal chuť znovu
natočit stejnojmenný film z roku 1978. Tohle nové
zfilmování mě inspirovalo k tomu, abych se pasovala
do role festivalové agentky, která do té doby ve
filmovém průmyslu neexistovala. Mohla jsem snímku
KROKODÝLOVÉ Z PŘEDMĚSTÍ dopomoci k festivalové
kariéře a dopřát ho divákům na všech kontinentech,
dokonce i na Bahamách a v Nepálu. Tento snímek
Christiana Dittera byl milníkem v mojí budoucí kariéře
– od roku 2009 jsem úspěšnou festivalovou agentkou
a to nejen pro německé filmy. Jsem šťastná, že mohu
tento snímek znovu dopřát divákům JUNIORFESTu.
V Berlíně, podzim 2017

Zaměřeno na Německo: Oblíbené filmy Renate Zylla

Renate Zylla’s favourite films
I feel very honoured by the fact that IFF Juniorfest –
celebrating its 10th anniversary this year – named the
retrospective of German films for children and youth
“Renate Zylla’s favourite films”. I cordially thank the
festival for the attention and recognition being given
to me based on my long-time engagement in this
genre.
When I was asked to name ten titles I knew straight
away which films are supposed to be part of my
retrospective of German films for children and youth.
The deciding criterion for my selection was my
personal experience with some of the films as well
as the value of some of the films to the history of
German cinematography for children and youth.
Already as a child I was fascinated by Lotte Reiniger’s
silhoutte films. I could feel magic coming out of her
stories, poetically set into the scene, as well as from
her filigree characters and her delicate moves. And
her films still haven’t lost a single piece of the magic.
I especially remember the film THE ADVENTURE
OF PRINCE ACHMED. Lotte Reiniger’s films are not
only part of German film history, her works were also
internationally important for the development of later
animated films.
In their times the films for youth CRAZY and THE
WAVE caused a sensation. Neither of these two films
for youth can be missed out because of the theme
and the way of production. While the coming of
age story CRAZY won the viewers’ hearts with its
authenticity and the youngsters went to cinemas in
droves, the film THE WAVE became a compulsory
programme for students due to its socio-political
explosiveness.
The choice has fallen on the film MORITZ IN DER
LITFAßÄULE (“MORITZ IN THE ADVERTISING
COLUMN”) as I would like to pay a special tribute to
the director Rolf Losansky (1931 – 2016) with whom
I share beautiful festival experiences. Probably no
one else has directed films for children in such an
outstanding and consistent way.
The director duo Antje Starost and Hans-Helmut
Grotjahn is known for depicting poetic portraits of
impressive personalities in their documentaries. Their
film 7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN (“7 OR
WHY AM I IN THE WORLD”) shows 7 portraits of
children. They are being asked questions about life
and through the questions we get to know these
children. The film is very important to me because it
shows a great deal of regards and respect to children!

A film that has always entertained not just me but
every person I played it to, whether it was at home or
at work, is a teenage punk comedy SYSTEMFEHLER
– WENN INGE TANZT (“SYSTEM ERROR – WHEN
INGE DANCES”). I chose the film by Wolfgang Gross
as a successful example of the genre comedy.
The film SECOND HAND CHILD is kind of a different
father and son story told emotionally and with
humour. The director Karola Hattop is the master
of social themes which she can present in both
entertaining and touching storytelling. A large
number of TV productions participated on the film for
children in former GDR. This TV film about a 13-yearold boy looking for his father earned the right to be
brought to cinema screen.
THE CHILDREN FROM NUMBER 67, like no other
German film, explains how the social, economical
and political situation helped the Nazis gain power
in Germany. The film looks at the historical events
through the eyes of children and reflects one chapter
of German history. This is why, in my opinion, can’t
be omitted in this retrospective!
Arend Agthe’s HEN IN A BOAT was perceived as
a breakthrough of the new (West) German filmmaking
for children. In this adventure film an ordinary river
offers space for many experiences and adventures
full of courage and independence. This journey to the
unknown is suspenseful but not dangerous. I think
this film offers an exciting entertainment to today’s
children too.
THE CROCODILES, the 2009 successful remake
from Rat Pack production fulfilled my great wish –
for someone to want to re-make the 1978 film of the
same name. This new film inspired me to become
a festival agent, a role that had not existed before in
the film industry. I could help THE CROCODILES to
its festival career and offer the film the viewers on all
continents, even in the Bahamas and in Nepal. This
film by Christian Ditter was a milestone in my future
career – since 2009 I’ve been a successful festival
agent not only for German films. I’m happy that I can
let the JUNIORFEST audience see the film once again.
In Berlin, autumn 2017

Focus on Germany: Renate Zylla's Favorite Films
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7 ANEB PROČ JSEM

CRAZY

7 oder Warum ich auf der Welt bin | 7 or Why I exist

Crazy

9+

14+

Sekce: Zaměřeno na Německo

Sekce: Zaměřeno na Německo

Německo/Germany | 2010 | 87‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Antje Starost, Hans-Helmut Grotjahn

Německo/Germany | 2000 | 95‘
český dabing | Czech language version
Režie/Directed by: Hans-Christian Schmid

Děti nás vezmou do svého světa, do svých životů
a ukáží nám, co je zajímá, co mají rádi, co je pro ně
opravdu důležité, co jim dělá radost anebo co je
naopak rozesmutní. Sedm dětí z celého světa představí
sův příběh: s úžasem pro svět kolem sebe a touhou
být jiní. Co dnes znamená být dítětem? Film o dětství
a dětském vesmíru. Autentické a vážné, se schopností
představivostí, nevinné a se špetkou humoru. Jak děti
vidí svět, než zapomenou, jak se ptát na otázky, které
nikdo nedokáže zodpovědět. Film o světě, který často
zůstává dospělým skryt. Zrcadlový pohled na svět
a výlet zpátky do vlastního dětství, do myšlenek dětí.

Příběh tělesně postiženého šestnáctiletého chlapce,
který kvůli problémům s matematikou přechází na
internátní školu. Zpočátku nemá žádné kamarády
a pro partu spolužáků se stane terčem posměchu.
Jeden z nich, spolubydlící Janoš, však pochopí, že
Benni není vůbec špatný. A Benni sám musí překonat
svou sobeckost, protože mu záleží jen na tom, aby se
zalíbil oblíbené spolužačce Malen. Dokonce vyhrává
těžký konkurenční boj s Janošem, kterému se Malen
také líbí. Benni se postupně mění, dozrává a zapadá
do kolektivu chlapců, s nimiž poznává lákavý svět
dospělých mužů.

Children take us into their world, into their lives and
show us what really matters to them, what they love,
what is important to them, what makes them laugh
and what makes them cry. They tell us their stories:
with amazement for the world around them and
the desire to make a difference. What does it mean
to be a child today? A film about childhood and the
universe of children. Authentic and serious, with the
power of imagination, subtlety and humour. How
children see the world, before they forget how to
ask the questions no one can answer. A film about
a world that often remains hidden to grown-ups.
A mirrored view of the world and a trip back to one’s
own childhood. Watching children’s thoughts.

A story of a physically disabled sixteen-year-old
boy who due to his problems with maths switches
to a boarding school. At first, he does not have any
friends and soon becomes a laughing stock his
classmates. One of them, Benni’s roommate Janoš,
however soon learns that Benni is not actually
bad at all. And Benni himself has to overcome his
selfishness because he only cares about how to
impress his dream girl Malen. He even wins a difficult
competitive fight with Janoš who loves Malen, too.
Benni gradually changes, matures fits into the pack of
his classmates. Together they boys get to know the
tempting world of adult men.
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DĚTI Z DOMU ČÍSLO 67

DOBRODRUŽNÁ PLAVBA SE SLEPICÍ

Die Kinder aus Hausnummer 67
The Children from Number 67

Flussfahrt mit Huhn | Rivertrip with Hen

10+

7+

Sekce: Zaměřeno na Německo

Sekce: Zaměřeno na Německo

Německo/Germany | 1980 | 103‘
původní znění | original sound
Režie/Directed by: Usch Barthelmeß-Weller, Werner Meyer

Německo/Germany | 1984 | 111‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Arend Aghte

Dětská filmová klasika ověnčená filmovou cenou
vypráví příběh obyvatel jednoho berlínského
nájemního domu a zaměřuje se na změnu jejich
života, kterou přinesl počátek národního socialismu.
Tento oceněný dětský film umožňuje (nejen)
dětem, aby porozuměly historickým souvislostem.
Snímek citlivě a ohleduplně přehrává historické
události, které předcházely druhé světové válce,
a vyobrazuje chování nacistů a zneužívání jejich
moci a síly i v běžném životě dětí. Válka se tak stala
nevyhnutelnou.

Rodiče Johanny odjíždějí na dovolenou a ona tak
musí zůstat doma s bratrancem Robertem a jeho
dědečkem. Zpočátku mají děti pramálo společného.
Robert se drží dál a Johanna je plachá a cítí se
osaměle. Ale pak se dozví o jeho tajemství a přiměje
jej, aby ji vzal s sebou po řece Weser k otevřenému
moři až do bodu, kde se podle Roberta spojuje celý
svět. Jakmile děda ráno zjistí, že děti zmizely, vyrazí
za nimi. Stále více se však zamotává do obtížné role,
protože musí v telefonních hovorech s matkami obou
dětí jejich výlet po řece utajit.

The award-winning film classic tells the story of
inhabitants of a Berlin tenant house and focuses
on the change in their lives brought about by the
beginning of national socialism. This award-winning
children‘s film allows (not only) children to understand
the historical context. It deliberately and responsively
replicates historical events that preceded the Second
World War, depicting the behaviour of the Nazis and
their abuse of power even in the everyday life of
children. War has thus become inevitable.

When her parents go on holiday with her cousin’s
mother, Johanna is sent to stay with Robert and his
grandfather. At first the children have little to do with
each other. Robert keeps his distance and Johanna
is shy and feels lonely. But then she learns of his
secret and makes him agree to let her in on his plan
to travel down the River Weser as far as the open sea,
to the point where, according to Robert, the entire
world is connected. When on the morning of their
nocturnal departure their grandfather discovers the
children’s disappearance, he sets out after them. He
finds himself becoming increasingly entangled in
a difficult double-edged role, for he has to cover up
the children’s departure to their mothers in his regular
telephone calls.
Focus on Germany: Renate Zylla's Favorite Films
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DOBRODRUŽSTVÍ PRINCE ACHMEDA

KDYŽ INGE TANČÍ

Die Abenteuer des Prinzen Achmed
The Adventures of Prince Achmed

Systemfehler - Wenn Inge tanzt
When Inge is Dancing

5+

13+

Sekce: Zaměřeno na Německo

Sekce: Zaměřeno na Německo

Německo/Germany | 1926 | 66‘
bez dialogů | no dialogue
Režie/Directed by: Lotte Reiniger

Německo/Germany | 2013 | 100‘
české titulky | Czech subtitles
Režie/Directed by: Wolfgang Gross

Princ Achmed se zamiluje do krásné víly Peri Banu.
Zlý čaroděj však vílu unese a prince svrhne do jícnu
sopky. Podaří se Achmedovi najít ztracenou lásku
v daleké Číně? Kouzelný animovaný film inspirovaný
pohádkami Tisíce a jedné noci, ve kterém se sejdou
létající koně, víly, princové, princezny i Aladinova
kouzelná lampa.

Ambiciózní punkový rocker Max a ekologická
aktivistka Inge se nemohou navzájem vystát. Vše
začalo, když ji Max veřejně ztrapnil písní, kterou
zazpíval před celou školou a která se jmenovala „Když
Inge tančí“. Píseň se však stává hitem a Max a jeho
kapela jsou blízko prvnímu velkému úspěchu ve
svém okolí. Před důležitým vystoupením, které jim
může zajistit smlouvu s nahrávacím studiem, se ale
kytarista Josha zraní a nemůže hrát. Maxův strýček,
bývalá popová hvězda, vnukne celé kapele myšlenku,
že jedinou možnou náhradou za Joshu je Inge. Ta
souhlasí, ale má podmínku, nehrát pro okolí jejich
nejpopulárnější píseň „Když Inge tančí“.

Prince Achmed falls in love with the beautiful fairy
Peri Banu. An evil wizard however kidnaps the
fairy and throws the prince down a volcano. Will
Achmed succeed in finding his lost love in the far
China? A magical animated film inspired by the One
Thousand and One Night fairy tales featuring flying
horses, fairies, princes, princesses and even the
Aladdin‘s magic lamp.
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Ambitious punk rocker Max and environmental activist
Inge cannot stand each other. It all started when Max
publicly embarrassed Inge by a song he sang in front
of the whole school and which is called “When Inge
Dances”. The song however becomes a hit, and Max
and his band are close to their first great success
in their neighbourhood. Shortly before a major
performance that could end up with a contract with
a recording studio, the guitarist Josha gets injured and
cannot play. Max‘s uncle, a former pop star, persuades
the band that their only possible substitute for Josha is
Inge. She agrees but on one condition – that they will
not play their most popular song “When Inge Dances”.
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KROKODÝLOVÉ Z PŘEDMĚSTÍ

NÁŠ VŮDCE

Vorstadtkrokodile | The Crocodiles

Die Welle | The Wave

9+

14+

Sekce: Zaměřeno na Německo

Sekce: Zaměřeno na Německo

Německo/Germany | 2009 | 98‘
český dabing | Czech language version
Režie/Directed by: Christian Ditter

Německo/Germany | 2008 | 110‘
český dabing | Czech language version
Režie/Directed by: Dennis Gansel

Desetiletý Hannes žije sám se svou mámou. Jeho
největším snem je stát se členem Krokodýlů –
nejúžasnější party na světě. Podmínkou je však
podstoupení testu odvahy. Ten se nepodaří, naopak
vystaví Hannese vážnému nebezpečí. Hoch je
zachráněn na poslední chvíli díky chlapci Kaiovi, který je
upoután na vozík. Kai se také touží stát Krokodýlem, ale
ostatní členové party z něj mají jen legraci. Jedné noci
je však Kai svědkem vloupání, a stane se tak najednou
pro partu zajímavým. Slíbí, že Krokodýlům pomůže
zločin vyšetřit a dostat se tak k odměně, ovšem jen pod
podmínkou, že jej pak vezmou mezi sebe.

Příběh se odehrává v současném Německu, kde
gymnazijní učitel chce zajímavým způsobem
zhmotnit studentům téma autokracie. Vzhledem
k nacistické minulosti Německa se nemůže vyhnout
tématu diktatury a velmi ho překvapí, když studenti
velmi přesvědčivě stojí za názorem, že vznik diktatury
je nemožný. Učitel se tak rozhodne pomocí pokusu
studentům ukázat, jak jednoduše muže jedna osoba
strhnout dav. Od počátečního vysvětlování pojmu
jako pospolitost či solidarita nabere celý experiment
překvapující směr. Ve chvíli, kdy si učitel uvědomí, že se
mu celý experiment vymkl z rukou, je už příliš pozdě.

Ten-year-old Hannes lives only with his mom. His
biggest dream is to become a member of the Crocodiles
- the most amazing pack in the world. However,
the test of courage is a prerequisite of membership.
Hannes fails the test, and on the contrary, finds himself
in serious danger. He is eventually rescued at the last
moment by the boy Kai who is on wheelchair. Kai also
wants to become a Crocodile but other members of
the party are just making fun of him. But one night
Kai witnesses a burglary and becomes immediately
an object of interest to the pack of boys. He promises
to help the Crocodiles investigate the crime and get
them to a reward but on one condition – that they
then accept him as their member.

The story takes place in the present-day Germany
where a high school teacher wants to present the
topic of autocracy to his students in an interesting
way. Because of the Nazi past of Germany, he simply
cannot avoid the dictatorship issue and but finds
himself very surprised when the students are seriously
convinced that emergency of any kind of dictatorship
is nowadays impossible. The teacher decides to show
his students how one person can easily impress the
crowd. From the initial explanation of the concepts
like community or solidarity, the whole experiment
takes a surprising turn. And the moment the teacher
realizes that the whole experiment is out of his
control, it‘s too late.
Focus on Germany: Renate Zylla's Favorite Films
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VELKÉ SNY MALÉHO KLUKA

ZKUŠEBNÍ TÁTA

Moritz in der Litfaßsäule
Moritz in the Advertising Column

Wer küsst schon einen Leguan | Second Hand Child

9+

11+

Sekce: Zaměřeno na Německo

Sekce: Zaměřeno na Německo

Německo/Germany | 1983 | 88‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Rolf Losansky

Německo/Germany | 2004 | 89‘
překlad do sálu | Voice-over
Režie/Directed by: Karola Hattop

Malý Moritz je se školou celkem na štíru, a protože se
bojí reakce rodičů, utíká z domova. Útočiště nachází
uvnitř reklamního sloupu. Když se tam Moritz se
svou dekou a pár kusy oblečení zabydlí, začne mu
společnost dělat animovaná kočka, o které se posléze
dozvídáme, že je výtvorem samotného chlapce.
A děj se ještě zašmodrchá, když Moritz potkává dívku
z cirkusu, která je onou kočkou v jiné její formě! Do
třetice tu je pouliční metař, který nad chlapcem drží
ochrannou ruku. I díky němu je Moritz na nejlepší
cestě k pochopení sebe sama a společnosti kolem
něj.

Tobias žije ve východoněmeckém městě a jeho život
je stejně deprimující jako bytovky v jeho čtvrti. Neví,
kdo je jeho otec, jeho spolužáci si myslí, že je „divnej“
a neustále se do něj naváží. Jeho matka Anja navíc žije
s arogantním a násilnickým Fritzem. Při jedné hádce ve
třídě Tobias tvrdí, že se jeho táta vrátil z Jižní Ameriky
s leguánem. A další den pak udiveným spolužákům
skutečně ukáže leguána a fotku svého táty. Problém
ale je, že leguán a fotografie patří sousedovi Maxovi,
hlavnímu scénáristovi každodenního oblíbeného
televizního seriálu. Max si uvědomí, že Tobias jen
usiluje o jeho přátelství, a napadne jej, že by příběh
chlapce mohl být dobrou zápletkou jeho seriálu.

Little Moritz is not really good at learning and because
he is afraid of his parents‘ reaction, he decides to run
away from home. He finds haven inside an advertising
column. When he gets settled there with his blanket
and a few pieces of clothing, he enjoys the company
of an animated cat of which we later learn to his
own creation. And the story gets even more intricate
when Moritz meets a circus girl who is actually the
cat again but in a different form! And then there is
a street cleaner who holds a protective hand over the
boy. Thanks also to him, Moritz is on the best way to
understand himself and the society around him.
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Tobias lives in an East German city and his life is as
depressing as the blocks of flats in his quarter. He
doesn‘t know who his father is, his classmates think he
is „anti-social“ and pick on him permanently and his
mother Anja lives with the ignorant and violent Fritze.
During a dispute in his class, Tobias claims that his father
came back from South America with an iguana. The
next day, he shows his amazed classmates and teacher
the animal and a photo of his father. The problem: the
iguana and the photo belong to his neighbour Max,
head writer of a daily hit soap opera. When Max realizes
that Tobias searches his friendship, he thinks that the
boy‘s story could be a good plot for his show.
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ODBORNĚ–VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

SPECIALIZED EDUCATIONAL
PROGRAMME

ANIMAČNÍ DÍLNA POHÁDCE JSME NA STOPĚ
10. 11. 2017 | 15:30–19:00 | KKC Přeštice
Přijďte si vyzkoušet lety prověřené kouzlo animace! Pod kamerou bude vznikat krátká pohádka a vy můžete být
jejími tvůrci. Šťastný konec zaručen! Těšíme se i na aktivní zapojení rodičů, kteří se mohou bavit spolu s námi
a dětmi a hlavně se i inspirovat v tom, jak lze u svých dětí zábavnou formou rozvíjet čtenářské a tvůrčí kompetence.

“On the Track of Fairy Tales” Animation Workshop
10 November 2017 from 3.30 pm to 7 pm | KKC Přeštice
Come and try the time-tested charm of animation! A short fairy tale will be created under the camera, and you
may be its authors. Happy ending guaranteed! We are also looking forward to active participation of parents who
may come to have fun with us as well and get inspiration on how to develop reading and creative competences
in their children in an entertaining way.

ANIMAČNÍ WORKSHOP S JAROSLAVEM BARANEM
9. 11. 2017 | 8:00–12:00, 13:00–17:00 | sál MKS Dobřany
Animační dílny slovenského animátora a pedagoga Jaroslava Barana jsou zaměřeny na výrobu krátkého
animovaného díla. Jedná se vždy o čtyřhodinový blok, který má za úkol poodhalit dětem základy animované
techniky, ale také rozvinout dětskou fantazii. Úkolem dětí bude vytvořit znělku k oslavě desátého výročí festivalu.

Jaroslav Baran’s Animation Workshop
9 November 2017 from 8 am to 12 pm and from 1 pm to 5 pm | MKS Dobřany Hall
Jaroslav Baran’s animation workshops are always focused on production of a short animated work. It is a fourhour block that aims to reveal the basics of animation techniques to children, but also to develop children's
fantasy. The task for the kids will be to create a clip to celebrate the tenth anniversary of the festival.

DABINGOVÁ DÍLNA S OLGOU WALLÓ
8. 11. 2017 | 14:00 | sál Muzea Chodska
9. 11. 2017 | 13:00 | sál KKC Přeštice
V rámci odborně vzdělávacího programu „Jak se dělá film“ se tentokrát zaměříme na dabing. Legenda českého
dabingu Olga Walló v rámci pracovní dílny nastuduje a předabuje s dětmi několik scén z divácky oblíbeného
filmu Asterix a Obelix.

Dubbing Workshop with Olga Walló
8 November 2017 from 2 pm | Hall of the Museum of Chodsko
9 November 2017 from 1 pm | Hall KKC Přeštice
Within the "How to Make a Film" training program we shall focus on dubbing. Olga Walló, the legend of Czech
dubbing, will work with children and teach them to dub a couple of scenes from the popular film Asterix and
Obelix.

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE
5. 11. 2017 | 10:00–12:30, 13:30–15:30 | DEPO2015, Klempírna          
Třípanelová odborná konference za účasti významných osobností českého a německého filmového průmyslu
se bude věnovat v dopolední části tématu minulosti a budoucnosti česko-německé koprodukční spolupráce.
Odpolední blok bude zasvěcen fenoménu české filmové pohádky - jejím specifikům a jedinečnosti v rámci
celosvětové produkce. Svoji účast potvrdili: Gert K. Müntefering, producent a dramaturg koprodukčních seriálů
Arabela, Návštěvníci či Pan Tau, Jan Maxa, ředitel vývoje pořadů a programových formátů České televize,
Ondřej Beránek, producent nové české filmové pohádky Čertí brko anebo Volker Petzold, programový ředitel
Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež v německém Chemnitzu. Na závěr budou představeny
chystané projekty pro děti a mládež.
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Odborně–vzdělávací program / Specialized educational programme

International Expert Conference
5 November 2017 from 10 am to 12.30 pm and from 1.30 pm to 3.30 pm | DEPO2015, Klempírna
A three-panel expert conference attended by prominent figures from the Czech and German film industry will
be – in its morning session - dedicated to the topic of the past and future of Czech-German co-production. The
afternoon session will then deal with the phenomenon of the Czech film fairy tale - its specifics and uniqueness in
the world film production. The following experts have already confirmed their participation: Gert K. Müntefering,
producer and dramaturge of the co-production series Arabela, The Visitors and Pan Tau, Jan Maxa, director of
the Czech Television program development and program formats, Ondřej Beránek, producer of the new Czech
film fairy tale The Magic Quill, or Volker Petzold, program director of the International Film Festival for Children
and Young Audience in Chemnitz, Germany.

NAKRESLI FILM POD VEDENÍM HOLLYWOODSKÉ HVĚZDY
9. 11. 2017 | 9:00 | SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Nerudova ul., Plzeň
Na půldenním workshopu pod vedením zkušeného kanadského storyboardisty Kurta van der Basche se naučíte,
jak uvažovat o filmu ještě před tím, než začnete točit. Naplánujete akční scénu skoku z mrakodrapu, rozkreslíte
pohřební obřad nebo sestavíte reklamu na Cappy. Zkrátka, naučíte se tvořit obrazový scénář a vidět film jinak.
Workshop povede zkušený filmový ilustrátor, jenž je podepsaný pod filmy jako Star Wars: Poslední z Jediů,
Jurský svět: Zánik říše či Assassin’s Creed a další.

Sketch a Film under the Tutelage of a Hollywood Star
9 November 2017 from 9 am | High School of Business, Applied Arts and Design, Nerudova str., Pilsen
During this half-day workshop led by the experienced storyboard artist Kurt van der Basch you will get to learn
how to think about a film even before you start making it. You will plan an action scene – a jump off a skyscraper.
You are going to draw a funeral service frame by frame or put together a Cappy commercial. In short, you will
learn to create a visual script and to see the film from a different perspective. The workshop will be led by the
experienced film illustrator who has worked on many films, such as Star Wars: The Last Jedi, Jurassic World:
Fallen Kingdom or Assassin’s Creed and other.

TVŮRČÍ DÍLNA – PRODUCT PLACEMENT ANEB REKLAMA VE FILMU
8. 11. 2017 | 8:00–12:00 | sál MKS Dobřany          
Reklama je všude kolem nás a nevyhne se ani filmu. Začleňování různých výrobků a značek do filmu se říká
product placement. Není tedy náhodou, jakými auty jezdí hlavní hrdinové, co pijí a jak se oblékají. V této tvůrčí
dílně se nejen dozvíte, jak to s reklamou ve filmu je, ale budete mít i možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, že
začlenit chytře do scénáře nějaký produkt není vůbec snadné. Lektorem tvůrčí dílny je PhDr. Radim Wolák z Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy - učitel a scénárista, který se zaměřuje na problematiku mediálního vzdělávání.

Creative Workshop - Product Placement or Movie Advertising
8 November 2017 from 8 am to 12 am | Hall of the MKS Dobřany
Advertisements are everywhere around us, and movies are no exception. Product placement is a method of
promoting various brands or products in movies. It is no coincidence that the main heroes drive certain cars,
drink certain beverages and dress the way they do. In this creative workshop, you will not only learn about
advertisement in films but you will also have the opportunity to try on your own what it is like to incorporate
shrewdly some products or brands into the script. It is not as simple as it seems. The creative workshop lecturer
is PhDr. Radim Wolák of the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague, a teacher and
a screenwriter who focuses on the issue of media education.

WORKSHOP FILMOVÝCH TRIKŮ S TECHNIKOU GREEN SCREEN
4. 11. 2017 | 10:00 | loutkový sál MKS Domažlice
5. 11. 2017 | 14:00 | DEPO2015
Odborně–vzdělávací program / Specialized educational programme
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6. 11. 2017 | 10:00 | sál MKS Dobřany
6. 11. 2017 | 14:00 | sál KKC Přeštice
Workshop je založen na propojení herecké akce či loutkové animace s různými animačními technikami (loutka,
ploška, pixilace). Při technice Green Screen (klíčování na zeleném pozadí) poodhalíte taje současných trikových
filmů. Můžete tedy zažít západ slunce na Havaji, trhání fialek v lednu, let do vesmíru nebo hon na medvědy.
Technologie klíčování je v současné kinematografii již všudypřítomná a nenahraditelná. Součástí workshopu
bude i krátké představení programu After Effects, ve kterém se film postprodukčně zpracovává. Workshop je
vhodný pro zkušené i začínající animátory, klade důraz na rozvíjení znalosti filmové řeči, schopnosti týmové
spolupráce a abstraktního myšlení.

Green Screen Visual Effects Workshop
4 November 2017 from 10 am | Puppet Theatre Hall of MKS Domažlice
5 November 2017 from 2 pm | DEPO2015 (during the Birthday Party)
6 November 2017 from 10 am | MKS Dobřany Hall
6 November 2017 from 2 pm | KKC Přeštice Hall
The workshop is based on combination of acting or puppet animation with various animation techniques
(puppets, cut-out animation, pixilation). Visitors discover the secrets of current film visual effects with the chroma
key compositing techniques (green screen). Thus you can experience a sunset in the Hawaii, picking violets in
January, a flight into space or a bear hunt. The chroma key technology is now a prerequisite of every movie
and is utterly irreplaceable in the current film-making. A short introduction of the After Effects programme,
an application for post-production film processing, will also be part of the workshop. This event is suitable for
both experienced animators and beginners. It puts emphasis on development of the knowledge of film-making
language, on teamwork skills and on abstract thinking.

WORKSHOP STOP MOTION ANEB VYTVOŘME SPOLEČNĚ KRÁTKÝ ANIMOVANÝ FILM
9. 11. 2017 | 8:30–12:00, 13:00–15:00 | konferenční sál KKC Přeštice
10. 11. 2017 | 8:30–12:00, 13:00–15:00 | konferenční sál KKC Přeštice              
Pod vedením zkušených animátorů si děti vyzkouší, jaké je to za dvě hodiny stvořit krátký animovaný film
technikou stop motion. Procvičí si schopnost vyprávění i výtvarné dovednosti. Pro pedagogy může být inspirací
pro práci s dětmi ve školních hodinách v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí.

Stop Motion Workshop or Let’s Create a Short Animated Film
9 and 10 November 2017 always from 8.30 am to 12 am and from 1 pm to 3 pm | Conference hall of the KKC
Přeštice
Under the guidance of experienced animators, the kids will try out what it takes to create within two hours
a short animation film using the stop motion technique. They will practice their narrative prowess as well as
skills in visual arts. And for teachers it may serve as an inspiration for the work with kids during lessons focused
on developing the reading literacy of children.
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HORŠOVSKOTÝNSKÉ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
3. 11. 2017 | 18:00 | Erbovní sál Státního hradu a zámku Horšovský Týn
Předfestivalové slavnostní zahájení tentokrát v Erbovním sále Státního hradu a zámku Horšovský Týn, kde festival před
deseti lety vznikl. Zahájení bude v režii dětí z Horšovského Týna, které si pro diváky připravily nejedno překvapení.

Festival Opening Ceremony in Horsovsky Tyn
3. November 2017 from 6 pm | Large Hall of the Horsovsky Tyn Castle
The pre-festival ceremonial opening will this time take place in the Large Hall of the Horsovsky Tyn Castle where
the festival was founded ten years ago. The opening will be under the baton of children from Horsovsky Tyn who
have certainly prepared many surprises for the audience.

POZNEJ HISTORII CHODSKA S JUNIORFESTEM
5.–9. 11. 2017 | Muzeum Chodska Domažlice
Celofestivalová vědomostní hra pro malé i velké, která vzniká ve spolupráci s Muzeem Chodska. Prostřednictvím
této hry poznají návštěvníci muzeum úplně jinak.

Learn the History of Chodsko with JUNIORFEST
5–9 November 2017 | Museum of Chodsko
A knowledge game for both little and big players created in cooperation with the Museum of Chodsko. In this
game, visitors will experience the museum in a completely different way.

DETEKTIVEM NA ZKOUŠKU
6.–8. 11. 2017 | centrum města Domažlice
Cílem hry je co nejlépe a především nejrychleji vypátrat pachatele. Mladí detektivové si v průběhu tří dnů
vyzkouší skutečnou policejní práci. Účastníci se formou hry seznámí s kriminalistickými postupy, naučí se snímat
otisky prstů, sbírat stopy v terénu, vyslýchat svědky a v závěru hry identifikovat pachatele. Celá hra vznikla ve
spolupráci s Oddělením prevence Městské policie Praha. Hlavním záměrem je podpora a rozvíjení týmového
ducha, komunikačních dovedností a schopnosti kritického myšlení u mladé generace.

Let’s Play Detective
6–8 November 2017 | town centre of Domažlice
The goal of the game is to find quickly the true perpetrator. During a three-day work, the young detectives will
try the real police work. Participants will get acquainted with forensic practices in the form of games, learn to
capture fingerprints, collect footprints in the field, interrogate witnesses and eventually identify offenders. The
whole game was created in cooperation with the Department of Prevention of the Prague Municipal Police.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2017
4. 11. 2017 | 17:00 | velký sál MKS Domažlice
Slavnostní zahájení jubilejního X. ročníku začne příjezdem členů mezinárodních odborných porot a hostů
festivalu historickými vozidly na domažlické náměstí. Následovat bude program plný nečekaných překvapení
moderovaný Vladimírem Polívkou. Součástí jedinečného večera bude světová premiéra nového finsko-polského
filmu Vánoce s Mumínky v kině Čakan.

Opening Ceremony of the 10th International Film Festival for Children and Youth JUNIORFEST
4. November 2017 from 5 pm | Big Hall of MKS Domažlice
The opening ceremony of the jubilee 10th year of the festival will begin with the arrival of international
jury members and festival guests in historic vehicles at the Domazlice square. The following program full of
unexpected surprises will be hosted by Vladimír Polívka, and the new Finnish-Polish coproduction film Moomins
at Christmas will have its world premiere in the Čakan cinema.
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NAROZENINOVÁ PÁRTY
5. 11. 2017 | 13:00 | DEPO2015 Plzeň
Přidejte se k nám a slavte s námi!
Staňte se součástí produkce filmového festivalu. Děti si během celého odpoledne budou moci vyzkoušet různá
stanoviště. Zapojí se do výroby narozeninových dekorací, převlečou se za pohádkovou postavu, vyrobí si tričko
s vlastním designem, naše kadeřnice a maskérky děti učešou a namalují. K pořízení vtipných fotografií bude
připraven fotokoutek. Na akci bude jedinečná možnost zkusit si workshop u greenscreen stěny. Na trampolíně
si děti vyzkouší své kaskadérské dovednosti a pohádkový koutek bude jako stvořený pro malý odpočinek při
sledování oblíbené pohádky. Pouze tento den budete také moci využít speciálního vstupného do interaktivní
expozice „Jak se točí peníze“. A když se budete pozorně kolem sebe dívat, možná potkáte i Kurta van der Basche,
kanadského storyboardistu, který se podílel na obrazových scénářích pro Star Wars. Během celého odpoledne se
můžete těšit na řadu překvapení, autogramiád a jiných radostí. Akce bude zakončena dětskou diskotékou, a když
máme ty narozeniny, tak uděláme i ohňostroj.

Birthday Party
5 November 2017 from 1 pm | DEPO2015
Join us and celebrate with us!
Be part of the film festival production. Children will have a chance to try different locations throughout the
afternoon. They may help create birthday decorations, dress up as fairy-tale figures, make T-shirts with their
own design, and our hairdressers and make-up artists will do their hair and make-up. A photography stall will be
ready for you to make funny photos. You will also have the unique opportunity to try a green screen workshop.
There will be a trampoline for kids to practice their stunt skills, and a fairy-tale corner ready for a little rest while
watching a favourite fairy tale. On this day only you will also be able to use the special entrance ticket to the
interactive show "Money in Circulation ". And when you look closely around you may bump into Kurt van der
Basch, a Canadian storyboardist who took part in creating storyboards for the Star Wars. During the whole
afternoon you can enjoy a variety of surprises, autograph signings and other pleasures. The event will end with
a children's discotheque, and as it is our birthday we shall have the fireworks, too.

FESTIVALOVÁ POLICEJNÍ HRA
5. 11. 2017 | 13:30 | kostel U Svatých Domažlice
Odpolední zábava pro všechny dobrodružné povahy. Jedná se o venkovní hru, která využívá šifry ve smyslu
hádanek a úkolů. Ty má s trochou selského rozumu, všímavosti, tvořivosti a hlavně trpělivosti šanci vyluštit úplně
každý. Na některých stanovištích se účastníci mohou těšit na praktické úkoly. Ideální počet členů v týmu 3-5,
ideální věk 8 až 100 let.

Festival Police Game
5 November 2017 from 1.30 pm | Church of the Saints in Domazlice
Afternoon fun for all adventurous characters. This is an outdoor game that uses ciphers in terms of various
puzzles and tasks. Anyone can solve them with a bit of common sense, keen eye and above all patience.
Participants will also enjoy various practical tasks at some locations. The ideal number of team members 3-5,
ideal age 8 to 100 years.

PŘEDÁNÍ ZLATÉ RAFIČKY JIŘÍMU LÁBUSOVI
5. 11. 2017 | 14:30 | Erbovní sál Státního hradu a zámku Horšovský Týn          
Sváteční setkání s legendou českého divadla, televize a filmu. Komponované odpoledne se uskuteční za
účasti jeho kolegů a přátel. Jména filmových osobností, jež se slavnostní události zúčastní, budou nejen pro
návštěvníky, ale i pro samotného herce až do poslední chvíle překvapením. A je skutečně na co se těšit… Přijďte
i vy pogratulovat Jiřímu Lábusovi k získání nejvyššího festivalového ocenění Zlatá rafička. Pořadem vás provede
redaktor Českého rozhlasu Plzeň Vladimír Šťovíček.
Doprovodné akce / Accompanying Events
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Awarding the Golden Hand to Jiří Lábus
5 November 2017 from 2.30 pm | Large Hall of the Horsovsky Tyn Castle
A festive meeting with the legend of Czech theatre, television and film. The compiled afternoon will take place
with the participation of his colleagues and friends. The names of the film celebrities that will take part in this
festive event will be a surprise not only for the visitors but also for the actor himself. And there is really a lot to
look forward to... Come and congratulate Jiří Lábus to the highest festival award Golden Hand. The program will
be hosted by Vladimír Šťovíček from Czech Radio Pilsen.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2017
5. 11. 2017 | 17:30 | kino Káčko Dobřany          
Slavnostní zahájení jubilejního ročníku festivalu v Dobřanech bude opět v režii dětí, které si připravily nejedno
překvapení pro diváky, členy mezinárodních odborných porot i další významné hosty.

Opening Ceremony of the 10th International Film Festival for Children and Youth JUNIORFEST
5 November 2017 from 5.30 pm | Káčko Dobřany

The opening ceremony of the jubilee festival in Dobrany will again be directed by children who have prepared
a few surprises for the audience, members of international expert juries and other important guests.
EKOSOUTĚŽ – TŘÍDÍME ODPADY HROU SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM
6. 11. 2017 | 9:30 | velký sál KKC Přeštice
Soutěž je určena pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ. Soutěží 4 družstva po 4 dětech, doprovázena kapitánem, paní učitelkou.
Děti se zábavnou formou naučí třídit odpady, chovat se správně k životnímu prostředí a přemýšlet ekologicky.

ECO-COMPETITION – Sorting the Waste with EKO-KOM
6 November 2017 from 9.30 am | Large Hall of the KKC Přeštice
The competition is intended for children from kindergartens and first years of primary schools. There are 4 teams
of 4 children plus a captain, their class teacher. Using an entertaining way, the children learn to sort the waste,
how to act and think ecologically.

JAK LESÍČKOVI ULETĚLY VČELKY DO BAVORSKÉHO LESA
6. 11. 2017 | 10:00 | velký sál KKC Přeštice
Představení hudební pohádky je určeno dětem 1. stupně základních škol, je ale přijatelné i pro školy mateřské.
Pohádka je hrána dvěma herci a je proložena písničkami, které si děti s Lesíčkem mohou zazpívat. V průběhu
představení se počítá s účastí dětí na vývoji představení a s interakcí s Lesíčkem, lesním mužíčkem s čepicí ze
šišky, který se stará o svůj Český les. Jeho maminka Příroda a táta Les jej vychovali k šetrnému spolužití s jeho
nejbližším prostředím a to samé Lesíček očekává i od dětí. Lesní včelky však z Českého lesa chtějí uletět pryč,
protože je s lesem nešetrně nakládáno. Nakonec vše dobře dopadne. Včelky zůstanou doma, protože Lesíček vše
společně s dětmi napraví. Nedovolíme zbyteční kácení stromů, ani nesmyslné skládky. Obaly nepůjdou do koše,
ale roztřídíme je podle materiálů, z nichž byly vyrobeny. Vysvětlíme si také, proč to děláme a co se z roztříděného
odpadu dá recyklací zpět vyrobit a získat.

How Sammy the Grove Lost his Bees
6. November 2017 from 10 am | Large Hall of the KKC Přeštice
This musical fairy tale is intended for primary school children but is also acceptable for kindergartens. The fairy
tale with two actors is combined with songs the kids may sing with Sammy the Grove. Children are expected to
take active part in the performance and interact with Sammy the Grove, a boy of the woods with a hat made of
cones who looks after his woods in the Bohemian Forest. His mum, Nature, and daddy, Forest, brought him up
co-habit friendly and ecologically with his closest environment, and Sammy the Grove expects the same from
human children. However, honeybees of the Bohemian Forest were not treated well by people and flew away
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to the Bavarian Forest. Luckily, there is a happy ending to the story. The bees stay at home because Sammy the
Grove and children eventually fix everything and bring them peace. We shall not allow unnecessary logging or
illegal landfills. Wrapping do not go simply into the waste bin but we sort them out according to the materials they
were made from. We shall also explain why we do this and what to can be produced from the recycled materials.

PŘEDÁNÍ ZLATÉ RAFIČKY JITCE MOLAVCOVÉ
6. 11. 2017 | 17:00 | Erbovní sál Státního hradu a zámku Horšovský Týn
Její kouzelný úsměv znají mladší diváci z Kouzelné školky a ti starší z Malého televizního kabaretu. Jitka
Molavcová převezme za účasti svých přátel a kolegů z rukou ředitelky festivalu nejvyšší festivalové ocenění
Zlatá rafička. V rámci festivalové retrospektivy bude uvedena televizní pohádka Cesta do srdce osmého trpaslíka.
Pořadem vás provede redaktor Českého rozhlasu Plzeň Vladimír Šťovíček.

Awarding the Golden Hand to Jitka Molavcová
6 November 2017 from 5 pm | Large Hall of the Horsovsky Tyn Castle
Her charming smile is admired both by younger audience of the Kouzelná školka TV programme for children
and older audience of the TV show Malý televizní kabaret. Jitka Molavcová shall take over the highest festival
award Golden Hand in presence of her friends and colleagues. Within the festival retrospective, the TV fairy tale
Magazín Jů Hele: Cesta do srdce osmého trpaslíka will be screened.

STRAŠIDELNÁ STEZKA
6. 11. 2017 | 18:30 | Zámecký park Státního hradu a zámku Horšovský Týn          
Zámecký park opět ožije strašidly a jinými nadpřirozenými bytostmi. Na necelém půl kilometru děsu a hrůzy
vás čekají mnohá překvapení, na která budete dlouho vzpomínat. Akce se opět ujalo skautské středisko Zelený
šíp Dobřany.

A Haunted Trail
6 November 2017 from 6.30 pm | Castle Park of the Horsovsky Tyn Castle
The castle will once again liven up with spooks and other supernatural beings. On less than half a mile of terror
and horror there are many surprises awaiting you that you shall remember for long. The event is again organized
by the Scout Centre Zelený šíp Dobřany.

PEVNOST TÝN
8. 11. 2017 | 13:00 | Erbovní sál Státního hradu a zámku Horšovský Týn          

adrenalinová soutěž, která je volně inspirována oblíbenou francouzskou soutěží. Vítězný tým čeká nejen
setkání s kapitány z řad oblíbených herců, ale také výlet do zahraničí od CK Bus Tour Foltýnová. V letošním
roce změří své síly týmy žáků z jednotlivých festivalových měst.
Fort Týn
8 November 2017 from 1 pm | Large Hall of the Horsovsky Tyn Castle
Hard to believe but this is going to be the 8th year when the contestants return to the venue of the State castle
Horšovský Týn to take part in this popular educational-adrenaline competition that is loosely inspired by the
French popular TV competition. The winning team will not only enjoy the meeting with other team captains
represented by popular actors but also a trip abroad with CK Bus Tour Foltýnová.

FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE SPOJENÉ S AUTOGRAMIÁDOU TVŮRCŮ FILMU AGENTI JAK SE PATŘÍ
8. 11. 2017 | 14:00 | před kinem Káčko Dobřany         
Odpolední festivalové setkání, kde vás čeká několik zajímavých rukodělných pracovních dílen a soutěží. Můžete
se však těšit i na setkání s oblíbenými televizními tvářemi, ale i tvůrci filmu Agenti jak se patří, který bude následně
promítán od 17.00 v kině Káčko.
Doprovodné akce / Accompanying Events
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Festival Afternoon with Autograph Signing of Master Spy Authors
8. November 2017 from 2 pm | In front of the Káčko cinema
Afternoon festival meeting with several interesting handicraft workshops and competitions. However, you can
also enjoy meeting your favourite TV figures and characters as well as Master Spy authors. Master Spy shall be
screened from 5 pm in the Káčko cinema.

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 10. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2017
9. 11. 2017 | 18:00 | velký sál MKS Domažlice a kino Čakan          

Závěrečný galavečer s udílením festivalových cen vzniká ve spolupráci s letošním spoluorganizátorem
Nadačním fondem Šance onkoláčkům. Za účasti členů mezinárodních odborných porot i osobností
českého filmu a televize slavnostně předáme festivalová ocenění vítězným filmům v jednotlivých
soutěžních kategoriích.
Gala Closing Ceremony of the 10th year of the IFF JUNIORFEST 2017
9 November 2017 from 6 pm | Large Hall of the MKS Domažlice and Čakan cinema
The closing gala evening with festival awards is organized in cooperation with this year's co-organizer, Šance
onkoláčkům Endowment Fund. With the participation of members of international expert juries and celebrities
of Czech film and television, we will awards the winning films in individual competition categories.

NAROZENINOVÁ PÁRTY
11. 11. 2017 | 10:00 | velký sál MKS Domažlice          

Přidejte se k nám a slavte s námi! Staňte se součástí produkce filmového festivalu. Děti si během celého
dopoledne budou moci vyzkoušet různá stanoviště. Zapojí se do výroby narozeninových dekorací,
převlečou se za pohádkovou postavu či si vyrobí tričko s vlastním designem.
Birthday Party
11. November 2017 from 10 am | Big Hall of MKS Domažlice
Join us and celebrate with us! Be part of the film festival production. Throughout the afternoon, children will
have a chance to try different locations. They may help create birthday decorations, dress up as fairy-tale figures
or make T-shirts with their own design.

SETKÁNÍ S NOSITELEM ZLATÉ RAFIČKY ZDEŇKEM TROŠKOU
11. 11. 2017 | 17:00 | velký sál KKC Přeštice      

První nositelem nejvyššího festivalového ocenění se stal v roce 2009 Zdeněk Troška. V roce jubilejních
narozenin festivalu přijede zavzpomínat nejen na nezapomenutelné setkání během Juniorfestu, ale také
na projekty, které mezitím natočil.
Meeting with the Golden Hand Awardee Zdeněk Troška
11. November 2017 from 5 pm | Large Hall of the KKC Přeštice
The first Golden Hand awardee was the director Zdeněk Troška in 2009. In this jubilee year of JUNIORFEST he
comes to recall not only some of the unforgettable moments from the then JUNIORFEST but also projects he
has made in the meantime.
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Doprovodné akce / Accompanying Events

Krátké animované filmy kampaně šprechtíme
Začít s výukou němčiny v raném věku přináší s sebou řadu výhod. V rámci jazykové kampaně šprechtíme
vyhlásilo německé velvyslanectví spolu s Filmovou fakultou pražské AMU studentskou filmovou soutěž.
Mladí tvůrci měli za úkol vyrobit krátký film pro děti ve věku od 2 do 6 a od 6 do 10 let. Tyto animované
filmy by měly podpořit výuku německého jazyka a sloužit jako výukový materiál na českých školách.
Především mají ale za úkol přiblížit jazyk malým dětem v zábavném kontextu.
Umístění jednotlivých filmů v obou kategoriích

kat. A (filmy pro děti od 2 do 6 let):

kat. B (filmy pro děti od 6 do 10 let):

4. čestné uznání
Psové (autorka Tereza Kovandová)
3. cena
Učíme se (autor Matouš Svěrák)
2. cena
Křída (autorka Nora Štrbová)
1. cena
Nádraží (autorka Daria Kashcheeva)

3. cena
Most (autorka Barbora Halířová)
2. cena
Honza a princezna (autorka Tereza Kovandová)
1. cena
ZOO (autor Evgenij Terpugov)

Krátké animované filmy / Short Films
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PÁTEK 3. 11. 2017
Čas
18:00

Místo

Název

Erbovní sál zámku Horšovský Týn

HORŠOVSKOTÝNSKÉ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

strana
4

SOBOTA 4. 11. 2017
Čas

Místo

Název

strana

Zámecké kino Horšovský Týn

VEČERNÍČKY ČT: ANČA A PEPÍK

10:00

Loutkový sál Domažlice

WORKSHOP FILMOVÝCH TRIKŮ S GREENSCREEN STĚNOU

91

10:30

Kino Káčko Dobřany

VÁNOČNÍ VÝMĚNA

69

10:30

Kino Čakan Domažlice

MAXINOŽKA

58

10:30

Kino Horšovský Týn

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3

59

14:00

Kino Káčko Dobřany

MAXINOŽKA

58
22

9:30

66

14:00

Zámecké kino Horšovský Týn

ANDĚL PÁNĚ 2

14:00

Kino Čakan Domažlice

JEŽÍŠKOVA RODINA – V ZEMI ELFŮ

67

15:30

Kino Horšovský Týn

PŘÍŠERÁKOVI

44

16:00

Loutkový sál Domažlice

ROBBY A TOBY

52

17:00

Cinestar Plzeň

RODINNÝ CHAOS

33

17:00

Velký sál MKS Domažlice

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST

94

17:30

Kino Horšovský Týn

PO STRNIŠTI BOS

64

19:30

Cinestar Plzeň

HOŘKÝCH SEDMNÁCT

54
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Program / Programme

NEDĚLE 5. 11. 2017
Čas

Místo

Název

9:30

Kino Káčko Dobřany

TROLLIE: ZÁCHRANNÁ MISE

9:30

strana
68

Zámecké kino Horšovský Týn

AŽ PO UŠI V MECHU / ŽIVĚ Z MECHU

10:00

DEPO2015 Plzeň

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

90

10:30

Kino Čakan Domažlice

VLAŠTOVKY A AMAZONKY

53

60/67

10:30

Kino Horšovský Týn

RYTÍŘ ZREZLÍK 2

58

13:00

DEPO2015 Plzeň

NAROZENINOVÁ PÁRTY

95

13:30

Kostel U Svatých Domažlice

FESTIVALOVÁ POLICEJNÍ HRA

95

14:00

DEPO2015 Plzeň

WORKSHOP FILMOVÝCH TRIKŮ S GREENSCREEN STĚNOU

14:00

Loutkový sál Domažlice

AŽ PO UŠI V MECHU / ŽIVĚ Z MECHU

14:00

Zámecké kino Horšovský Týn

LICHOŽROUTI

61

14:30

Erbovní sál zámku Horšovský Týn

PŘEDÁNÍ ZLATÉ RAFIČKY JIŘÍMU LÁBUSOVI

95

15:00

Cinestar Plzeň

ZACHRAŇ SANTU!

69

15:30

Kino Horšovský Týn

BILLY A BUDDY 2

50

15:30

Kino Čakan Domažlice

VZHŮRU DO VESMÍRU!

27

16:00

Zámecké kino Horšovský Týn

CESTA DO SRDCE OSMÉHO TRPASLÍKA

73

17:00

Cinestar Plzeň

LEGENDA O TIMMOVI NEBOLI O CHLAPCI, KTERÝ PRODAL
SVŮJ SMÍCH

25

17:30

Kino Horšovský Týn

DVEŘE DO TAJEMNÉHO SVĚTA

51

17:30

Kino Káčko Dobřany

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST

96

19:30

Cinestar Plzeň

DOST!

54

19:30

Kino Čakan Domažlice

PŘED KONCEM SVĚTA

55

20:00

DEPO2015 Plzeň

ÚNIK DO ŘÍMA

56

91
60/67

Program / Programme
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PONDĚLÍ 6. 11. 2017
Čas

Místo

Název

8:15

DEPO2015 Plzeň

TRIO – HLEDÁNÍ UTAJENÉ SVATYNĚ

strana

8:15

Kino Čakan Domažlice

EMO MUZIKÁL

32

8:15

Kino Káčko Dobřany

ANDĚL PÁNĚ 2

22

8:20

Kino Horšovský Týn

ZACHRÁNKYNĚ VÁNOC

46

8:20

Zámecké kino Horšovský Týn

TATU A PATU

68

8:30

Loutkový sál Domažlice

ÚNIK DO ŘÍMA

56

8:30

Cinestar Plzeň

LILA – DÍVKA Z KNIHY

43

36

9:30

Velký sál KKC Přeštice

EKOSOUTĚŽ – TŘÍDÍME ODPADY HROU S EKO-KOMEM

96

10:00

Velký sál KKC Přeštice

JAK LESÍČKOVI ULETĚLY VČELKY DO BAVORSKÉHO LESA

96

10:00

Sál MKS Dobřany

WORKSHOP FILMOVÝCH TRIKŮ S GREENSCREEN STĚNOU

91

10:15

DEPO2015 Plzeň

PŘED KONCEM SVĚTA

55

10:15

Kino Čakan Domažlice

V RYTMU LÁSKY

37

10:15

Kino Káčko Dobřany

MALÝ JAKO JÁ

26

10:30

Cinestar Plzeň

DROBNÝ BOJOVNÍK

23

10:30

Zámecké kino Horšovský Týn

DĚTI ONLINE

77

10:30

Kino Horšovský Týn

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

42

10:30

Loutkový sál Domažlice

KROKODÝLOVÉ Z PŘEDMĚSTÍ

87

13:00

Kino Čakan Domažlice

ANTI

31

13:30

Kino Káčko Dobřany

VZHŮRU DO VESMÍRU!

27

14:00

Kino Horšovský Týn

VÁNOCE S MUMÍNKY

45

14:00

Velký sál KKC Přeštice

WORKSHOP FILMOVÝCH TRIKŮ S GREENSCREEN STĚNOU

91

14:00

Zámecké kino Horšovský Týn

7 ANEB PROČ JSEM

84

16:00

Zámecké kino Horšovský Týn

KOSMICKÁ ČARODĚJNICE V ČEBONI

73

17:00

Kino Káčko Dobřany

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3

59

17:00

Kino Čakan Domažlice

DETEKTIV OD VEDLE

41

17:00

Cinestar Plzeň

MAXINOŽKA

58

17:00

Erbovní sál zámku Horšovský Týn

PŘEDÁNÍ ZLATÉ RAFIČKY JITCE MOLAVCOVÉ

97

17:30

Kino Horšovský Týn

CESTA ZA ČERNÝMI RYTÍŘI

53

17:30

DEPO2015 Plzeň

CRAZY

84

18:00

Loutkový sál Domažlice

BOŘIVOJ ZEMAN

60

18:30

Zámecký park Horšovský Týn

STRAŠIDELNÁ STEZKA

97

19:30

DEPO2015 Plzeň

AXOLOTL OVERKILL

70

19:30

Cinestar Plzeň

ŠPÍNA

66

19:30

Loutkový sál Domažlice

KDYŽ INGE TANČÍ

86

19:30

Kino Káčko Dobřany

LOUISA NA POBŘEŽÍ

57

20:00

Velký sál KKC Přeštice

LÉTO VŠECH MÝCH RODIČŮ

71

20:00

Zámecké kino Horšovský Týn

STŘED MÉHO SVĚTA

34

20:00

Cocktail Bar Dubina

LÉTO 1993

71

102
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ÚTERÝ 7. 11. 2017
Čas

Místo

Název

8:15

DEPO2015 Plzeň

MILADA

strana

8:15

Kino Čakan Domažlice

ŽIVOT V HAKYBAKY LESE

47

8:15

Kino Káčko Dobřany

TAJEMSTVÍ POKOJE 213

35

8:15

Velký sál KKC Přeštice

MALÝ JAKO JÁ

26

8:20

Kino Horšovský Týn

KDYŽ SE TÁTA STAL KEŘEM

24

8:20

Zámecké kino Horšovský Týn

PAN UČITEL ŽÁBA

52

8:30

Loutkový sál Domažlice

DOBRODRUŽNÁ PLAVBA SE SLEPICÍ

85

8:30

50

62

Cinestar Plzeň

BILLY A BUDDY 2

10:15

DEPO2015 Plzeň

NÁŠ VŮDCE

87

10:15

Kino Čakan Domažlice

BRATŘI ŠAKALOVÉ

40

10:15

Kino Káčko Dobřany

TRIO – HLEDÁNÍ UTAJENÉ SVATYNĚ

36
42

10:15

Velký sál KKC Přeštice

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

10:30

Cinestar Plzeň

VLAŠTOVKY A AMAZONKY

53

10:30

Zámecké kino Horšovský Týn

DOBRODRUŽSTVÍ PRINCE ACHMEDA

86

10:30

Kino Horšovský Týn

AGENTI JAK SE PATŘÍ

21

10:30

Loutkový sál Domažlice

TROJPROGRAM: ŽIVOT VIETNAMCŮ V ČESKU

79

13:00

Kino Čakan Domažlice

PŘÍŠERÁKOVI

44

13:00

Zámecké kino Horšovský Týn

MALÝ JAKO JÁ

26

13:30

Kino Káčko Dobřany

RODINNÝ CHAOS

33

13:30

Velký sál KKC Přeštice

CESTA ZA ČERNÝMI RYTÍŘI

53
28

14:00

Kino Horšovský Týn

ZÁHADA ZELENÉHO KOPCE

17:00

Kino Káčko Dobřany

ROBBY A TOBY

52

17:00

Cinestar Plzeň

RODINNÝ HOTEL

55

17:30

Kino Horšovský Týn

TRIO – HLEDÁNÍ UTAJENÉ SVATYNĚ

36

17:30

DEPO2015 Plzeň

PÁTÁ LOĎ

64

18:00

Loutkový sál Domažlice

CRAZY

84

19:30

DEPO2015 Plzeň

VYLOUČENI Z NEBE

72

19:30

Cinestar Plzeň

EMO MUZIKÁL

32

19:30

Kino Čakan Domažlice

STEJNÍ JAKO MY

59

19:30

Kino Káčko Dobřany

LÉTO VŠECH MÝCH RODIČŮ

71

20:00

Velký sál KKC Přeštice

AXOLOTL OVERKILL

70

20:00

Zámecké kino Horšovský Týn

NEJSLEDOVANĚJŠÍ

78

20:00

Cocktail Bar Dubina

NEJLEPŠÍ ZE SVĚTŮ

72

Program / Programme
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STŘEDA 8. 11. 2017
Čas

Místo

Název

8:00

Sál MKS Dobřany

TVŮRČÍ DÍLNA: PRODUCT PLACEMENT ANEB
REKLAMA VE FILMU

strana
91

8:15

DEPO2015 Plzeň

MALÝ JAKO JÁ

26

8:15

Kino Čakan Domažlice

DROBNÝ BOJOVNÍK

23

8:15

Kino Káčko Dobřany

LILA – DÍVKA Z KNIHY

43

8:15

Velký sál KKC Přeštice

DOBRODRUŽSTVÍ PRINCE ACHMEDA

86

8:20

Kino Horšovský Týn

STŘED MÉHO SVĚTA

34

8:20

Zámecké kino Horšovský Týn

ZKUŠEBNÍ TÁTA

88

8:30

Loutkový sál Domažlice

DVEŘE DO TAJEMNÉHO SVĚTA

51

8:30

Cinestar Plzeň

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3

59

DEPO2015 Plzeň

ČESKÝ SEN

77

10:15

Kino Čakan Domažlice

LEGENDA O TIMMOVI NEBOLI O CHLAPCI, KTERÝ PRODAL
SVŮJ SMÍCH

25

10:15

Kino Káčko Dobřany

DETEKTIV OD VEDLE

10:15

Velký sál KKC Přeštice

AŽ PO UŠI V MECHU / ŽIVĚ Z MECHU

10:30

Cinestar Plzeň

KDYŽ SE TÁTA STAL KEŘEM

10:30

Zámecké kino Horšovský Týn

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM

78

10:30

Kino Horšovský Týn

9 MĚSÍCŮ

30

10:30

Loutkový sál Domažlice

DĚTI Z DOMU ČÍSLO 67

85

13:00

Kino Čakan Domažlice

ZACHRÁNKYNĚ VÁNOC

46

13:00

Erbovní sál zámku Horšovský Týn

PEVNOST TÝN

97

14:00

Kino Káčko Dobřany

FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE SPOJENÉ S AUTOGRAMIÁDOU
TVŮRCŮ FILMU AGENTI JAK SE PATŘÍ

97

14:00

Muzeum Chodska Domažlice

DABINGOVÁ DÍLNA S OLGOU WALLÓ

90

17:00

Kino Káčko Dobřany

AGENTI JAK SE PATŘÍ

21

17:00

Cinestar Plzeň

V RYTMU LÁSKY

37

17:00

Kino Čakan Domažlice

HOŘKÝCH SEDMNÁCT

54

17:30

Kino Horšovský Týn

VÁNOČNÍ VÝMĚNA

69

10:15

41
60/67
24

17:30

DEPO2015 Plzeň

STŘED MÉHO SVĚTA

34

18:00

Loutkový sál Domažlice

MONSTRUM

63

19:30

DEPO2015 Plzeň

NINA

63

19:30

Cinestar Plzeň

ANTI

31

19:30

Kino Čakan Domažlice

LÉTO VŠECH MÝCH RODIČŮ

71

20:00

Zámecké kino Horšovský Týn

DOST!

54

20:00

Cocktail Bar Dubina

KRÁL DUCHŮ

70
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ČTVRTEK 9. 11. 2017
Čas

Místo

Název

8:00

Sál MKS Dobřany

ANIMAČNÍ WORKSHOP S JAROSLAVEM BARANEM

8:15

Kino Čakan Domažlice

PAN UČITEL ŽÁBA

52

8:15

Kino Káčko Dobřany

VELKÉ SNY MALÉHO KLUKA

88

8:15

Velký sál KKC Přeštice

ANKA

50

8:20

Kino Horšovský Týn

JEŽÍŠKOVA RODINA – V ZEMI ELFŮ

67

8:20

Zámecké kino Horšovský Týn

MONSTRUM

63

8:30

Loutkový sál Domažlice

PLANETA ČESKO

79

8:30

Cinestar Plzeň

ZÁHADA ZELENÉHO KOPCE

28

Konferenční sál KKC Přeštice

WORKSHOP STOP MOTION ANEB SPOLEČNĚ VYTVOŘME
KRÁTKÝ ANIMOVANÝ FILM

92

10:15

Kino Čakan Domažlice

AGENTI JAK SE PATŘÍ

21

10:15

Kino Káčko Dobřany

ZACHRÁNKYNĚ VÁNOC

46

10:15

Velký sál KKC Přeštice

DVEŘE DO TAJEMNÉHO SVĚTA

51

10:30

Cinestar Plzeň

TAJEMSTVÍ POKOJE 213

35

10:30

Zámecké kino Horšovský Týn

TROLLIE: ZÁCHRANNÁ MISE

68

10:30

Kino Horšovský Týn

MALÝ PRINC

57
78

8:30

strana
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10:30

Loutkový sál Domažlice

NEJSLEDOVANĚJŠÍ

13:00

Kino Čakan Domažlice

LICHOŽROUTI

61

13:00

Kino Káčko Dobřany

ANIMAČNÍ WORKSHOP S JAROSLAVEM BARANEM

90

13:00

Velký sál KKC Přeštice

DABINGOVÁ DÍLNA S OLGOU WALLÓ

90

13:00

Konferenční sál KKC Přeštice

WORKSHOP STOP MOTION ANEB SPOLEČNĚ VYTVOŘME
KRÁTKÝ ANIMOVANÝ FILM

92

17:00

Kino Káčko Dobřany

EMO MUZIKÁL

32

17:00

Velký sál KKC Přeštice

HOŘKÝCH SEDMNÁCT

54

17:30

Kino Horšovský Týn

LILA – DÍVKA Z KNIHY

43

18:00

Velký sál MKS Domažlice

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 10. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST

98

18:00

Cinestar Plzeň

VÍTĚZNÝ FILM SOUTĚŽE HRANÝCH FILMŮ PRO MLÁDEŽ

19:30

Kino Káčko Dobřany

VÍTĚZNÝ FILM SOUTĚŽE HRANÝCH FILMŮ PRO DĚTI

20:00

Velký sál KKC Přeštice

LOUISA NA POBŘEŽÍ

57

Program / Programme
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PÁTEK 10. 11. 2017
Čas

Místo

Název

8:15

Velký sál KKC Přeštice

ČTYŘI DĚTI A JEDEN OTEC – NA VRCHOLU

strana
51

8:30

Konferenční sál KKC Přeštice

WORKSHOP STOP MOTION ANEB SPOLEČNĚ VYTVOŘME
KRÁTKÝ ANIMOVANÝ FILM

92

9:00

Kino Káčko Dobřany

VEČERNÍČKY ČT: ANČA A PEPÍK

66

10:15

Velký sál KKC Přeštice

VEČERNÍČKY ČT: ANČA A PEPÍK

10:30

Kino Káčko Dobřany

AŽ PO UŠI V MECHU / ŽIVĚ Z MECHU

13:00

Konferenční sál KKC Přeštice

WORKSHOP STOP MOTION ANEB SPOLEČNĚ VYTVOŘME
KRÁTKÝ ANIMOVANÝ FILM

92

15:30

Velký sál KKC Přeštice

ANIMAČNÍ DÍLNA POHÁDCE JSME NA STOPĚ

90

66
60/67

SOBOTA 11. 11. 2017
Čas

Místo

Název

10:00

Velký sál KKC Přeštice

PŘÍŠERÁKOVI

strana
44

10:00

Velký sál MKS Domažlice

NAROZENINOVÁ PÁRTY

98

15:00

Velký sál KKC Přeštice

O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI

74

17:00

Velký sál KKC Přeštice

SETKÁNÍ S NOSITELEM ZLATÉ RAFIČKY ZDEŇKEM TROŠKOU

98

CELOFESTIVALOVÉ AKCE
Čas

Místo

Název

5.–9. 11.

Muzeum Chodska Domažlice

POZNEJ HISTORII CHODSKA S JUNIORFESTEM

94

6.–8. 11.

Centrum města Domažlice

DETEKTIVEM NA ZKOUŠKU

94

106
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Mediální partneři:

magazín

Partneři:

Štěpán Bečvář

Dopravce hostů:

Dopravce filmů:

Partnerský festival:

Ve spolupráci:

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
SPRÁVA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN

Hlavní mediální
partner:

Generální partner:

Hlavní partneři:

Za výrazné podpory:

Dobřany

Město Domažlice

Město Horšovský Týn

Město Přeštice

