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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
14. ročník MFF JUNIORFEST se uskuteční v Plzni, Domažlicích, Horšovském Týně, Dobřanech a Přešticích ve dnech 5.–11. listopadu 
2021.

3. PROGRAMOVÁ NÁPLŇ FESTIVALU
a) Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–11 let věku dítěte
b) Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 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 hraných i animovaných 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) 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 2020.
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 30. září 2021.
h) O účasti na MFF JUNIORFEST bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 15. října 2021.

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 11 let věku dítěte
• Festivalová klapka – za nejlepší hraný film pro mládež od 12 do 16 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 11 let věku dítěte
• Cena festivalových měst – divácká cena za nejúspěšnější hraný film pro děti od 12 do 16 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.

Judita Soukupová, ředitelka festivalu
JUNIORFEST 2019
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Zdeněk Barták
hudební skladatel a producent, který patří mezi naše renomované a velmi 
úspěšné autory se narodil v Praze roku 1954. Za svojí úspěšnou kariéru napsal 
celou řadu hitů pro přední české interprety. Od roku 1978 se věnuje také filmové 
hudbě a napsal hudbu k více než 25 celovečerním filmům např. k filmům Drsná 
planina, Vítr v kapse, Láska z pasáže, Pěsti ve tmě, Discopříběh I., II., a k řadě 
úspěšným televizním seriálům: Hotel Herbich -13 dílů, Nemocnice na kraji města 
po dvaceti letech – 13 dílů a hlavně ke kultovnímu seriálu ČT – Zdivočelá země 
– 45 dílů. V současné době pracuje na čtvrté sérii divácky velmi úspěšného 
seriálu TV NOVA - Policie Modrava – 40 dílů.

Pavel Bednařík
působí jako lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové 
výchovy a historie filmu a audiovize od roku 2007. V rámci své profesní 
kariéry působil jako umělecký ředitel Letní filmové školy a Asociace českých 
filmových klubů, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU, Prague Film School 
nebo ateliéru Audiovizuální tvorby na FMK UTB ve Zlíně. Zaměřuje se na 
vztah audiovizuálních děl a ideologie a využití filmu ve výchovně-vzdělávacím 
procesu. Profesně i odborně se zabývá modely filmové výchovy v Evropě 
a možnosti jejich implementace v ČR, je členem evropské Film Literacy Advisory 
Group a hodnotitelem projektů EACEA. Publikuje v časopisech A2, Film a doba, 

Cinepur a Iluminace, spolupracuje s festivaly Jeden svět, Letní filmová škola nebo MFDF Jihlava. Od roku 
2019 je předsedou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

Barbora Příkaská
absolventka katedry produkce na pražské FAMU, producentka oceňovaných 
animovaných filmů Malý Cousteau, Swimming Pool a Mythopolis. Působila 
jako programová kurátorka sekce s animovanými a experimentálními filmy 
Theatre Optique v rámci mezinárodního studentského festivalu Fresh Film 
Fest a jako programová kurátorka a programová ředitelka na mezinárodním 
festivalu animovaných filmů Anifilm. Pracovala jako výkonná producentka 
pro První veřejnoprávní Čestmíra Kopeckého, např. dokumentární seriál 
Zlatá šedesátá II a celovečerní film Odpad, město smrt. Od roku 2014 
působila jako výkonná producentka ve filmové a televizní společnosti 

Bionaut, např. filmy Rosa & Dara a Králové Šumavy. O roku 2016 v Bionautu pod labelem Bionaut 
Animation vyvíjí a vyrábí animované projekty (Mlsné medvědí příběhy 2020, Postižky).
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ODBORNÁ POROTA HRANÝCH FILMŮ PRO MLÁDEŽ

Mikolaj Goralik
vystudoval filmovou vědu na Lodžské univerzitě, v rámci stipendií studoval také 
na Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově Univerzitě v Brně a Univerzitě 
Karlově v Praze. Svou doktorskou práci věnoval poválečné české filmové komedii. 
Spolupracoval s řadou polských a českých filmových festivalů a v současné době 
pracuje jako jeden z kurátorů streamovacího portálu DAFilms, kde je zodpovědný 
za vývoj nové sekce pro děti a mládež - DAFilms Junior. Filmové tematice se 
věnoval také jako novinář v redakci listu „Gazeta Wyborcza“ v Lodži a jako 
editor polských vědeckých monografií „Rozhovory o filmu s polskými filmovými 
odborníky“ (2016) a  „Polsko-české a polsko-slovenské filmové kontakty“ (2018).

Radka Hoffmanová
působí jako dramaturgyně a vedoucí Industry, Filmového festivalu pro mládež 
Young Film Fest a Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK. Je absolventkou 
Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde momentálně působí také 
jako doktorandka. Ve svém doktorském výzkumu se zaměřuje na současnou 
kinematografii pro mládež v evropském kontextu. Pravidelně publikuje ve 
slovenském časopisu pro vědu o filmu a pohyblivém obrazu Kino-Ikon a v českém 
časopisu Film a doba. V minulosti absolvovala stáž v European Children’s Film 
Association a jako scenáristka spolupracovala s Českým a Slovenským rozhlasem 

(literární cykly ČRo Vltava – Schůzky s literaturou, Stránky na dobrou noc; rozhlasová adaptace knihy Obvinenie 
byla na short listu ocenění za nejlepší slovenskou rozhlasovou hru za roky 2017-2018).

Kateřina Šardická
v současnosti žije a tvoří v Brně. Studuje obor Teorie a dějiny filmu na Masarykově 
univerzitě. V minulosti pracovala jako příležitostná editorka, má za sebou tvorbu 
několika menších scénářů a nyní naplno a bez pudu sebezáchovy pracuje pár let 
jako dramaturg v České televizi. Mimo televizní a akademickou kariéru se snaží 
odpočívat psaním. V nakladatelství Fragment jí vyšly dva young adult thrillery 
Zmizení Sáry Lindertové (2019) a Noci běsů (2020).
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ODBORNÁ POROTA ANIMOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI

Jaroslava Hynštová
vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor filmová studia a anglická 
filologie. Od roku 2005 pracuje v programové sekci na Zlín Film Festivalu – 
Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež. Jako zástupkyně Zlín 
Film Festivalu se účastnila porot po celém světě (např. Jižní Korea, Estonsko, 
Švédsko, Francie, Německo, Polsko, Rusko, Indie, Japonsko). Působí také jako 
lektorka na letních táborech Zlín Film Festivalu (scenáristika, vedení tvorby 
televizního studia). Byla také regionální kulturní korespondentkou největších 
českých novin. Překládala filmy pro Zlín Film Festival a pracovala jako hostující 
manažerka festivalu malých filmů Eurofilm v lázeňském městě Luhačovice. Je 

zakladatelkou amatérské divadelní skupiny ve svém rodném městě Luhačovice, je scenáristkou a režisérkou 
více než 10 komediálních her podle různých filmových žánrů.

Alexandra Lipovská
lektorka, dramaturgyně, ředitelka Free Cinema a absolventka FF UK – Katedry 
filmových studií. V letech 2013-2016 pracovala v oddělení filmové výchovy 
v NFA. Působila jako dramaturgyně, lektorka, spoluzakladatelka a koordinátorka 
projektů filmově vzdělávací platformy Free Cinema. Od roku 2017 je 
ředitelkou společnosti. Externě spolupracuje s mnoha filmovými festivaly, 
příležitostně publikuje. Podílela se na realizaci výzkumu FF UK, který mapuje 
rozšířenost filmové/audiovizuální výchovy na českých školách. Na produkční 
a dramaturgické pozici spolupracovala s Asociací českých filmových klubů na 
Projektu 100. Aktuálně rovněž spolupracuje na mezinárodním projektu filmové 

výchovy CinEd, a je aktivní členkou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

Martin Vandas
je absolvent FAMU – obor Filmová produkce a FF UK obor Filmová věda, člen 
Evropské filmové akademie, zakládající člen Asociace animovaného filmu ASAF, 
expert Fondu kinematografie ČR a AVF SK, pedagog katedry Animace FAMU, 
člen představenstva APA. Producent celovečerních animovaných i hraných filmů, 
několika dokumentů a TV magazínů. Další profese: otec tří dcer, běžec, čtenář, 
milovník filmových plakátů a obecně filmový fanoušek…
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10 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–11 let

DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ LASSE & MAJA: ZÁHADA VLAKOVÉ LOUPEŽE
Jerrymaya's Detective Agency – The Secret of the Train Robber

Jerry a Maya jsou dva dětští detektivové, kteří pravidelně pomáhají policejnímu inspektorovi se 
složitými případy. Jednoho dne jsou ale přivoláni k případu uprchlého zločince Marcipána, který byl 
až do nedávna ve vězení za vlakovou loupež. Když je ale navštíví Marcipánova dcera a přesvědčí je 
o tom, že její táta je nevinný, Jerry a Maya se rozhodnou na vlastní pěst odhalit skutečného zloděje. 
A podezřelých je víc než dost!

Švédsko  |  2020  |  82 min  |  7+  |  překlad do sálu  |  režie: Moa Gammel Ginsburg
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KOUZELNÁ ŠKOLA
School of Magical Animals

Být na škole nová je těžké. Jakmile se Ida s rodinou přestěhovala do nového města, hned se z ní stal 
outsider a jediný kamarád, kterého ve třídě má, je Benni. Školu ale navštíví Martimer Morrison, hledač 
magických zvířat, která mají být nejlepším přítelem dětí. Ida a Benni jsou prvními, kteří tyto magické 
parťáky získají. S novou posilou v podobě vychytralé lišky Rabbat se tak Ida může postavit nejen boji 
o popularitu, ale i záhadě tajemného školního zloděje.

Německo  |  2021  |  89 min  |  7+  |  překlad do sálu  |  režie: Gregor Schnitzler
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MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Martin and the Magical Forest

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

Česká republika, Slovensko, Německo  |  2021  |  82 min  |  8+  |  české znění  |  režie: Petr Oukropec
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POZOR, DĚTI NA ÚTĚKU!
Caution! Children at play!

Rodiče Miši a Nasti se rozvádí. Starší Nasťa se rozhodne vzít situaci do svých rukou a dát rodiče 
zase dohromady. Ať se snaží sebevíc, rodiče asi nesmíří. Využije tak plánované cesty za babičkou 
a společně s bráškou Mišou se schválně ztratí. Rodiče tak musí spolupracovat, aby děti našli, a Nasťa 
doufá, že se při hledání opět sblíží. Oba sourozenci ale brzy přijdou na to, že svět je bez ochrany rodičů 
daleko nebezpečnější, než mysleli, a že i oni musí spolupracovat lépe, než byli kdy předtím zvyklí.

Rusko  |  2020  |  90 min  |  9+  |  překlad do sálu  |  režie: Anna Sichinskaya
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SPACEBOY
Spaceboy

Jim zrovna přišel na novou školu a už musí pracovat na vědeckém projektu do školní soutěže. Naštěstí 
ví naprosto přesně, co chce do soutěže vypracovat, a přesvědčí o tom i svou parťačku, Emmu. Jim 
totiž sní o tom, že jednou napodobí projekt Excelsior ze šedesátých let a vyletí až na samotnou hranici 
vesmíru. Jeho zapálení pro věc nakonec přesvědčí i Emmu, a tak se společně pustí do výroby balónu 
pro tuhle nebezpečnou cestu, na které chce Jim svému tátovi dokázat, že se nevzdává.

Belgie  |  2021  |  100 min  |  11+  |  překlad do sálu  |  režie: Olivier Pairoux
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SVĚT PODLE BUSTERA
Buster’s World

Bustera jen tak něco nerozhází. Každý den se pečlivě připravuje na své kouzelnické vystoupení za 
pomoci zkušeného kouzelníka, pana Larsena. O prázdninách se totiž chystá vyhrát talentovou soutěž, 
a až dospěje, chce být jedním z nejlepších kouzelníků Dánska! V cestě mu ale stojí jeho největší 
nepřítel a favorit letní soutěže Olaf, který si navíc dělá zálusk na spolužačku Joannu, do které je 
Buster zamilovaný. Buster se bude muset postavit nejen Olafovi, ale také pomáhat svojí postižené 
sestře a starému panu Larsenovi, kterému přestává sloužit zdraví. Na tohle Busterovy kouzelnické 
triky stačit nebudou…

Dánsko  |  2020  |  90 min  |  9+  |  překlad do sálu  |  režie: Martin Miehe-Renard



16 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–11 let

TROJITÉ TRABLE
Triple Trouble

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

Polsko  |  2020  |  86 min  |  10+  |  překlad do sálu  |  režie: Marta Karwowska



Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5–11 let 17

VÁNOCE V DŽUNGLI
Christmas in the Jungle

Paulina rodina se zrovna před Vánocemi přestěhuje do dalekého města v tropické krajině. Paula je 
z nového domova nadšená. Brzy si ale uvědomí důležitou věc – chybí tu vánoční duch! Vánoce se 
tu neslaví, rodiče se hádají a Vánoce jako by nikdy neměly přijít. Paulina tak přesvědčí svého nového 
kamaráda Akhima a  vydají se společně do džungle hledat šamana Vánoc, který by jim pomohl. 
Džungle je ale pro dvě děti velmi nebezpečné místo…

Estonsko  |  2020  |  93 min  |  10+  |  překlad do sálu  |  režie: Jaak Kilmi
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20 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let

JAK JSEM RANDIL S AMBER
Dating Amber

Středoškolák Eddie si není úplně jistý svou sexuální orientací. Snaží se co to jde, aby přesvědčil svoje 
spolužáky i sebe, že se mu líbí holky. Moc se mu to ale nedaří, a to neunikne pozornosti jeho okolí. 
Stejný problém má i jeho spolužačka Amber. A tak vymyslí geniální plán – navzájem si pomůžou, když 
budou předstírat, že chodí spolu! Společně tak dokážou pravdu utajit před okolním světem. Jak dlouho 
ji ale vydrží skrývat před sebou samými?

Irsko  |  2020  |  92 min  |  15+  |  české titulky  |  režie: David Freyne



Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let 21

LOVECUT
Lovecut

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

Rakousko  |  2020  |  99 min  |  16+  |  české titulky  |  režie: Iliana Estañol, Johanna Lietha



22 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let

MIMO DOSAH
Unreachable

Váňovi je šestnáct. Každé léto tráví na vesnici se svými kamarády z dětství – Mášou a Kirilem. 
Tentokrát se však rozhodnou prázdniny strávit úplně jinak. Slíbí si, že odloží mobilní telefony, nebudou 
je vůbec používat a místo toho začnou objevovat skutečný svět. Mezi dobrodružstvími a zážitky si své 
místo najde i první pravá láska. Trojice společně prožije takové léto, o jakém se jim dosud nikdy ani 
nesnilo…

Rusko  |  2020  |  90 min  |  12+  |  české titulky  |  režie: Anna Kurbatova



Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let 23

PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVÍ PAULA HARKERA
The True Adventures of Wolfboy

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

USA  |  2019  |  88 min  |  14+  |  české titulky  |  režie: Martin Krejčí



24 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let

REMY A JULIYAT
Remy and Juliyat

Teenagerka Juliyat společně se svojí rodinou začíná nový život v nizozemském maloměstě. Snaží 
se začlenit do kolektivu ve škole. Bratr a hlavně starostlivá matka, která by byla nejradši, kdyby se 
s nikým cizím nebavila, ji neustále sledují. Juliyat však náhodně potká Remyho, zamilují se do sebe 
a rozhodnou se před vším špatným utéct. Za zády tak nechají celé město, své rodiny i kamarády. Tyhle 
Vánoce budou trochu jiné…

Nizozemsko  |  2020  |  92 min  |  12+  |  české titulky  |  režie: Tessa Schram



Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let 25

SLALOM
Slalom

Dospívající Lyz má před sebou zářivou kariéru ve vrcholovém sportu. Talentovaná sjezdová lyžařka 
přichází do vyhlášeného tréninkového tábora, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér. 
Pro Lyz, která pochází z rozvrácené rodiny a má velmi problematický vztah s matkou, je pohledný 
starší muž vzorem, ke kterému zbožně vzhlíží. Ve chvíli, kdy přichází zlom v její sportovní kariéře, 
dojde v  jejím soukromém životě k mnohem temnější události. Nezkušená dívka se ocitá uvězněná 
v situaci, v níž se prolíná nerovná romance a sexuální zneužívání. Slalom je aktuálním sportovním 
dramatem, které pojednává o univerzálním problému toxických vztahů a zneužité dominance.

Francie  |  2020  |  90 min  |  16+  |  české titulky  |  režie: Charlène Favier



26 Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let

ŠKOLNÍ POKLAD
Sun Children

Matka dvanáctiletého Aliho je v nemocnici, a tak Ali společně s kamarády začne shánět peníze na 
živobytí sám. Nejdříve chtějí ukrást pár součástek do aut, později se jim naskytne možnost vykopání 
velkého pokladu, který se nachází pod budovou místní školy. Přijdou se tedy zapsat  ke studiu, avšak 
s jediným záměrem: chtějí se prokopat až ke hřbitovní zdi, kde na ně má čekat něco, co vytáhne jejich 
životy z šedi chudých dní.

Írán  |  2020  |  99 min  |  13+  |  české titulky  |  režie: Majid Majidi



Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12–16 let 27

ZEM JE LÁVA
Stop-Zemlia

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

Ukrajina  |  2021  |  122 min  |  15+  |  české titulky  |  režie: Kateryna Gornostaj
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30 Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let

FELIX A MORGIIN POKLAD
Felix and the Treasure of Morgä

Dvanáctiletému Felixovi se před dvěma lety na moři ztratil táta. A zatímco všichni ostatní hledání 
vzdali, Felix to nenechá jen tak. Jeho máma odjela z města, a tak se Felix může vydat tátu hledat. 
Pomoct mu s tím může jen zkušený námořník Starý Tom, žijící v majáku na pobřeží. Když ale na 
své cestě najdou ostrov, pod jehož povrchem se skrývají tajné laboratoře, jejich cesta se změní 
v nebezpečné dobrodružství. Podaří se Felixovi tátu najít?

Kanada  |  2021  |  85 min  |  7+  |  překlad do sálu  |  režie: Nicola Lemay



Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let 31

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Even Mice Belong in Heaven

Myška Šupito by ráda všem dokázala, jak je statečná. Ve zvířecím nebi se potká se svým nepřítelem 
lišákem a spřátelí se. Už mají stejně oba svůj život za sebou, proto na své pozemské rozepře 
zapomenou a rozhodnou se pomáhat si na cestě po nebeských atrakcích. Cestou se navíc velmi 
dobře poznají a stanou se z nich skvělí přátelé s jedním společným přáním, dostat se zpátky na zem. 
Ale co se stane, až se jim život vrátí? Pomůže jim nebeské přátelství překonat své rozdíly i na zemi?

Česká republika, Francie, Polsko  |  2021  |  80 min  |  8+  |  české znění  |  režie: Jan Bubeníček, Denisa Grimmová



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

NAHUEL A KOUZELNÁ KNIHA
Nahuel & the Magic Book

Strach z moře je pro Nahuela obrovskou překážkou. Vždyť je to přece syn rybáře! Jednoho dne se 
ale objeví možnost, jak se strachu zbavit. Nahuel najde kouzelnou knihu, do které vloží velké naděje. 
Netuší však, jak mocná kniha to doopravdy je. O kouzelné knize však ví i krutý černokněžník Kalku, 
který unese Nahuelova tátu, aby ho tak i s knihou přilákal k sobě. Nahuelovi nezbývá, než se vydat na 
cestu fantastickým světem plným kouzel a tátu zachránit! 

Chile, Brazílie  |  2020  |  98 min  |  8+  |  překlad do sálu  |  režie: German Acuña



Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let 33

POUPELLE Z MĚSTA KOMÍNŮ
Poupelle of Chimney Town

Nad železným městem se rozprostírá neprůstupný a nikdy nemizící oblak temného kouře z mnoha 
komínů, které se nad městem tyčí. Existuje tu však legenda o nebi za oblakem, o hvězdách a čisté 
obloze. V tu je ale zakázáno věřit, nesmí se o ní mluvit. Kdokoliv se odváží o legendě promluvit, zmizí 
stejně jako táta jednoho z kominíků. Proroctví ale tvrdí, že jednoho dne se ve městě objeví člověk 
z odpadků, který všechny zachrání. A ten den konečně přišel. Odpadkový člověk ale není žádné 
monstrum! Od malého kominíka dostane jméno Poupelle a na oplátku mu dá odvahu postavit se zlým 
zákonům a pokusit se najít hvězdy.

Japonsko  |  2020  |  100 min  |  12+  |  české titulky  |  režie: Yusuke Hirota



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

SMRAĎOCH – ŽIVOT V PAŘÍŽI
Stinky dog – La vie a Paris

Pes Smraďoch a jeho kamarádka kočka Placoška společně žijí v pařížských ulicích. Společně hodují 
na dobrotách, které nachází v odpadu, a užívají si život. Musí se ale mít na pozoru. Žít na ulici znamená 
potkávat spoustu dalších pouličních zvířat, a ne všechna mají jen dobré úmysly. Smraďocha ostatní 
vidí jako odpadlíka, který není hoden jejich přátelství. A to protože smrdí a jedná vždy rychleji, než 
myslí. Smraďoch si z toho ale nic nedělá a okolnosti mu pomáhají odhalovat pokrytectví ostatních 
zvířat.

Francie  |  2020  |  60 min  |  5+  |  překlad do sálu  |  režie: Stéphane Aubier, Davy Durand, Vincent Patar



Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let 35

UUUPS! DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE...
Ooops! The Adventure Continues

Noah a jeho archa se všemi zvířecími druhy se plaví přes nekonečné moře. A na ní dva kamarádi, Leah 
a Finny! Situace ale nevypadá vůbec dobře. Jídlo dochází a křehký mír mezi masožravci a býložravci 
se bortí. Stačí pak, aby vlna spláchla poslední zásoby jídla a katastrofa je téměř neodvratná. Jenže 
společně s jídlem si moře vzalo i Leah a Finny, které pak vyplavilo na ostrově plném zvláštních tvorů 
a hlavně... jídla! Ostrov sám je ve velkém nebezpečí, protože se nad ním tyčí aktivní sopka. Tolik 
problémů a tak málo času…

Irsko, Lucembursko  |  2020  |  85 min  |  6+  |  překlad do sálu  |  režie: Toby Genkel, Sean McCormack



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

VLKOCHODCI
Wolfwalkers

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

Irsko, Velká Británie, Lucembursko  |  2020  |  103 min  |  10+  |  překlad do sálu  |  režie: Tomm Moore



Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5–12 let 37

YAKARI – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Yakari, a Spectacular Journey

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

Belgie  |  2020  |  82 min  |  6+  |  český dabing  |  režie: Xavier Giacometti, Toby Genkel
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Průvodce festivalovými městy 
Juniorfest není pouze o filmech, ale i o společných zážitcích, které vám mohou zprostředkovat jednotlivá 
festivalová města. Ve spolupráci s Kudyznudy.cz jsme pro vás připravili zajímavé tipy na výlet během festivalu.

 Šikmá věž v Domažlicích
V Domažlicích nelze vynechat zdejší dominantu. Při pohledu na věž si budete 
připadat jako v italské Pise, jelikož i zde je zřejmé její odchýlení, byť o pouhých 
60 cm. Naklonění věže způsobilo podle všeho nekvalitní podloží. Říká se, že 
dělníci náklon zpozorovali a začali přidávat více materiálu na protější stra-
nu. Věž se sice vyrovnala, ale tímto zásahem se postupně překlonila zase na 
opačnou stranu. Prohlídku věže můžete spojit i s procházkou po historickém 
jádru města, které nabízí řadu architektonicky cenných budov. 

 Hrad a zámek v Horšovském Týně
Hrad a zámek v Horšovském Týně slouží jako jedno z festivalových center. 
Návštěvu Zámeckého kina Václava Vorlíčka tak můžete spojit i s prohlídkou 
této unikátní lokace. Památka je obklopena rozsáhlým parkem a hradními 
příkopy. Veřejnosti je přístupná hradní část s unikátní raně gotickou kaplí, 
zbrojnicí a zařízeným renesančním bydlením. Současně je zde k vidění také 
obrazová galerie českých panovníků. 

 Plzeňské Loosovy interiéry
Jednoduchost, funkčnost a přitom nadčasovost. Těmito slovy lze charakteri-
zovat interiéry celosvětově uznávaného architekta Adolfa Loose, který v Plzni 
realizoval desítky bytových interiérů. Mnohé z nich jsou přístupné veřejnos-
ti a navštívit je můžete v rámci několika prohlídkových tras. Nahlédnete do 
nejkrásnějšího Loosova salónu v bytě Krausových, pracovny, ložnice či po-
koje služebné. Každý objekt je něčím specifický a za návštěvu stojí rozhodně 
všechny.

 Příroda kolem Dobřan
Během návštěvy města se vydejte na procházku do lesoparku Martinská stě-
na, do kterého vás zavede naučná stezka vedoucí z centra města. Více než 
2 km dlouhá trasa nabízí upravené cestičky, 14 zastávek s popisky různých 
symbolů, přírodní divadlo a labyrint.

 Přeštické symboly
Dominantou města je Chrám Nanebevzetí Panny Marie, který uvidíte již z da-
leka. Tento objekt je jedním z nejkrásnějších a nejzachovalejších památek 
venkovského baroka. Město Přeštice je známé také díky místní kuriozitě, a to 
prasatům. Pokud budete pozorní, všimnete si malých sošek i na místní kašně. 

Více tipů na zajímavá místa a výlety najdete na webu kudyznudy.cz.



Vánoční
dárkové
balíčky
Darujte all inclusive 
fi lmové zážitky.

Dárkové balíčky s poukázkami na vstupenky a občerstvení 
je možné zakoupit na všech pokladnách multikin CineStar.

Darujte all inclusive 



INFORMATIVNÍ SEKCE 

 • NOVINKY ČESKÉ TVORBY

 • POCTA OCENĚNÝM

 • SPECIÁLNÍ UVEDENÍ 

 • PANORAMA

 • VEČERNÍ PERSPEKTIVY



Nikdo z nás by se nechtěl stát viníkem závažné 
dopravní nehody. Nikdo z nás by nechtěl na 
vlastní kůži zažít okamžiky blížící se – a přitom 
úplně zbytečné smrti. Nikdo z nás by nechtěl 
do konce života žít s vědomím, že jsme někomu 
blízkému, či naopak úplně neznámému, sebrali 
život. Prostřednictvím pěti viníků tak snímek 
vypráví příběhy řidičů, kteří si výše uvedeným prošli 
a  stále procházejí. Řidičů, kteří našli odvahu svou 
vinu přetavit do vzkazu, který se tak stává nejen 
nástrojem prevence.

Česká republika  |  2021  |  84 min  |  14+  |  
české znění  |  režie: Vít Klusák

Sekce: Novinky české tvorby

13 MINUT
13 minutes
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Příběh se odehrává v 90. létech v Kazachstánu. 
Mladý Sanjar je podezírán svou matkou z krádeže 
jejího prstenu a on mezitím s nejlepším kamarádem 
Djagem poznává zcela nový svět. Společně porušují 
všechna pravidla a otevírají dveře tam, kam je vstup 
striktně zakázán. Sanjar tak pomalu opouští útulné 
zdi domácího prostředí a vrhá se vstříc městským 
ulicím, které mu konečně poskytují potřebnou 
svobodu a volnost.

Kazachstán  |  2020  |  79 min  |  16+  |  
české titulky  |  režie: Farchat Šaripov

Sekce: Večerní perspektivy

18 KHZ
18 kHz
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Bert a jeho kamarádi zažívají velkou změnu – 
z prvního stupně základní školy přestupují na druhý! 
A s tím se pojí jisté náležitosti, které musí objevit 
a začít praktikovat, aby nebyli za trapáky. Bert se 
ovšem ztrapní hned několikrát. Před nejhezčí holkou 
ve škole, influencerkou Leilou, upadne v jídelně 
a následně u ní doma ztropí několik scén. A taky se 
do Leily zamiluje, ale možná trochu i do její sestry 
Amiry…

Švédsko  |  2020  |  88 min  |  11+  |  
překlad do sálu  |  režie: Michael Lindgren

Sekce: Panorama

BERTŮV DENÍK
Bert's Diary

Němcovi ustáli velkou manželskou krizi a život 
v  maloměstských Domažlicích je spojuje. Píše 
se rok 1847. Josef se stal uznávaným finančním 
komisařem a Božena obávanou „zpravodajkou“ 
z  českého venkova do Havlíčkových novin. Oba 
manželé žijí politikou a nadějí, že císař konečně uzná 
práva Čechů. Mají stejné cíle, jsou silný pár. Dokud 
do jejich životů a snů nezasáhne revoluce. Jejich 
cíle jsou zmařeny, ale Němcovi se nevzdávají. Josef 
pochopí, že v Čechách už ho kariéra nečeká, a tak si 
zažádá o samostatné místo v Uhrách. Oba manželé 
chtějí, aby děti navštěvovaly české školy, a tak se 
rozhodnou, že Božena zatím Josefa následovat do 
Uher nebude. Přestěhuje se s dětmi do Prahy, ale 
Praha už není stejná jako před revolucí.

Česká republika  |  2021  |  89 min  |  13+  |  
české znění  |  režie: Lenka Wimmerová

Sekce: Novinky české tvorby

BOŽENA (3. díl)
Božena
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Amerika byla kdysi dávno rozlehlou nezabydlenou 
přírodou, po které cestovaly karavany osadníků 
jedoucí za lepší budoucností. V jedné takové 
karavaně cestuje i dívka Jane se svou rodinou. 
Mají ale smůlu – ostatní rodiny v karavaně je 
moc nemusí, a když průvodce karavany zmizí 
i  s  veškerými jejich cennostmi, osadníci nařknou 
Jane z toho, že mu při krádeži pomáhala. Jane tak 
nezbývá než karavanu opustit a vydat se na dlouhou 
cestu divokou americkou přírodou, aby zrádného 
průvodce vystopovala.

Francie, Dánsko  |  2020  |  82 min  |  12+  |  
české titulky  |  režie: Rémi Chayé

Sekce: Panorama

DĚTSTVÍ KALAMITY JANE
Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary

Komu by se chtělo být tři sta let po škole. Mladé 
čarodějnici Saxaně rozhodně ne. A tak není divu, 
že využije první příležitosti a uteče do světa lidí. 
Ředitel školy za ní vyšle starého vysloužilého upíra, 
aby ji hlídal a přivedl zpět. Jenže Saxana po návratu 
nijak netouží a jedinou její starostí je sehnat babské 
ucho. Stačí totiž lok odvaru a cesta zpět mezi 
pohádkové bytosti je navždy uzavřena. Protože 
však byla vždycky nepozorná, netuší, že nejde 
o  opravdové babské ucho, ale o bylinkový vývar 
z šalvěje přeslenité. Mladá čarodějnice se dostane 
do řady potíží. Nejprve s partou Mikiho Rouska 
a  nakonec i na psychiatrii. Její pobyt mezi lidmi 
je poznamenán řadou zdařilých i nepovedených 
kouzel, ale také poznáváním zcela nového citu – 
lásky, zejména díky sympatickému Honzovi.

Československo  |  1971  |  76 min  |  6+  |  
české znění  |  režie: Václav Vorlíček

Sekce: Speciální uvedení

DÍVKA NA KOŠTĚTI
The Girl on the Broomstick
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Od dětství pozoruje ptáky, bloudí v mokřadech 
a hledá zvířata. V pořadu nám nejen odhaluje 
zajímavosti o  zvířatech, ale provádí nás po 
unikátních zákoutích, která někdy vidí sám poprvé. 
Učí nás všímat si detailů a přírodních krás, kterých 
si většina lidí normálně nevšimne. Ať už při noční 
výpravě za vlky do Beskyd nebo doma na zahradě 
při krmení sýkorek. Svým příkladem ukazuje, že 
i ten, kdo není odborník, může na vlastní pěst 
objevovat šetrně přírodu a sbírat nové poznatky. 
Přírodu nejen popisuje, také se jí snaží pomáhat 
a pochopit. Obnovuje například hnízdiště ledňáčků 
či zachraňuje coby záchranář Pražské zvířecí 
záchranky poraněné poštolky a další zvířata ve 
městě.

Česká republika  |  2021  |  39 min  |  9+  |  
české znění  |  režie: David Brázda

Sekce: Novinky české tvorby

DO DIVOČINY (1.–3. díl)
Into the Wilderness

Gina Vánoce upřímně moc nemusí. Schovává se 
a nechce se s nikým vidět ani seznamovat. Chtěla by 
být neviditelná. Jednoho večera se vloupe do domu, 
jehož majitelé odjeli na zimní dovolenou. Do domu, 
kde se ukrývá, se ale zatoulá zvíře, a to konkrétně 
dračí mládě! Nesourodou dvojici v domě objeví kluk 
od vedle. Mortimer je stejně osamělý jako Gina 
a společně se chtě nechtě musí stát parťáky, aby 
draka zachránili od vší pozornosti kolem.

Norsko, Nizozemsko, Česká republika  |  2020  |  
82 min  |  8+  |  český dabing  |  režie: Katarina Launing

Sekce: Panorama

DRAČÍ PRINCEZNA
Dragon Girl
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Jedenáctiletý Teun musí s celou rodinou Foxových 
na každoroční víkend v zábavním parku. Letos je 
mu tady akorát smutno. Zemřel mu totiž děda, který 
mu vždy připravoval skvělé hony za pokladem. Na 
náladě mu nepřidává ani to, že rodina nedrží zrovna 
pohromadě. Děda Teunovi po sobě ale zanechal 
jedno překvapení – poslední hon za pokladem, na 
jehož konci čeká vzácná knížka pohádek. Pro Teuna 
je to příležitost připomenout si dědu a pokusit se 
stmelit rodinu zase dohromady. Musí si ale dát 
pozor. Není totiž jediný, kdo po knize pátrá.

Nizozemsko  |  2020  |  72 min  |  9+  |  
překlad do sálu  |  režie: Bob Wilbers

Sekce: Panorama

FOXOVI ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Family Fox on Expedition

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

Česká republika  |  2020  |  90 min  |  12+  |  
české znění  |  režie: F. A. Brabec

Sekce: Novinky české tvorby

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
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V lese žije jezevec Chrujda – samotář. Je trochu 
smolař s podivnými nápady, které usměrňuje 
sovička a spousty dalších přátel.

1. díl nového Večerníčku uvidíte exkluzivně během 
slavnostního zahájení jako předfilm norsko-
českého snímku Dračí princezna.

Česká republika  |  2021  |  8 min  |  3+  |  
české znění  |  režie: David Súkup

Sekce: Novinky české tvorby

JEZEVEC CHRUJDA
Badger Chrujda

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

Za osobní účasti Ivany Chýlkové.

Česká republika, Německo  |  1998  | 89 min  |  9+  |  
české znění  |  režie: Václav Vorlíček

Sekce: Pocta oceněným – Ivana Chýlková

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

Německo  |  2020  |  109 min  |  7+  |  
překlad do sálu  |  režie: Dennis Gansel

Sekce: Panorama

JIM KNOFLÍK A BLÁZNIVÁ TŘINÁCTKA
Jim Button and the Wild 13

Děda Černoprsk a jeho vnuk Trdlík se spletou, 
malý čertík stiskl omylem knoflík Šťastný zítřek 
a objeví se na zemi o dvě stě let dřív. Usídlí se 
v  lesním zámečku, kde má starý čert vyučovat 
Trdlíka čertovským dovednostem a  trestat různé 
lidské nepravosti. V zámečku se potkávají s malou 
zvědavou holčičkou Rozárkou, která je v lese 
s rodiči na houbách. Ta zpočátku nechce věřit v čertí 
existenci. Ale brzy se spřátelí s Trdlíkem i s dědou, 
rázným a osobitým čertem. Ten vždy zasahuje 
v pravý čas, když si nezkušený a trochu popletený 
Trdlík neví rady. V prvních sedmi příhodách všichni 
tři napravují nešvary, jak dětí, tak dospělých lidí, 
když ničí přírodu, podvádí, vytahují se nad dětmi, 
lžou nebo kradou. Nebojte se, vždycky  všechno 
dobře dopadne, jsme přece v pohádkách.

Česká republika  |  2021  |  56 min  |  4+  |  
české znění  |  režie: Jiří P. Miška

Sekce: Novinky české tvorby

KDOPAK BY SE ČERTŮ BÁL
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Malá osiřelá Lucie je původně hrdinkou promítaného 
filmu, který se změní ve skutečnost díky manželům 
Petře a Mikulášovi. Smutná, osamělá holčička 
od nich dostane hračku – růžového pejska, kvůli 
kterému byla Petra propuštěna z práce. Pejsek 
Laurohardy Růžovej ožije – a Lucie si je naprosto 
jistá, že ji dovede do nového domova. Ti dva spolu 
utečou a společně prožijí v pražských ulicích plno 
dobrodružství. Nové rodiče pak holčička najde 
právě v Mikulášovi a Petře… Hlavní dospělé role 
v hravém snímku si s nadhledem zahráli Jan Tříska 
a zpěvačka Naďa Urbánková, která v první polovině 
sedmdesátých let ve filmu často využívala svou 
předchozí hereckou zkušenost.

Československo  |  1970  |  72 min  |  6+  |  
české znění  |  režie: Ota Koval

Sekce: Speciální uvedení

LUCIE A ZÁZRAKY
Lucy and Miracles

Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá 
na pohádky jsou zpět. Ten velký, to je Nedvěd, 
a ten mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta 
nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji 
nacpali svá věčně hladová bříška. V povídkovém 
filmu Mlsné medvědí příběhy mají obzvlášť napilno. 
Uvidíte, jak se tito zábavní chlupáči seznámili, jak 
spolu vaří nebo ochutnávají lanýže, jak v létě slaví 
Vánoce, které každou zimu prospí, i jak se usmiřuje 
medvědí hádka. Dokonce je čeká obrovská hostina, 
kam dorazí medvědi z celého světa. Příběhy plné 
vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší 
diváci i jejich starší sourozenci a rodiče. Takže hurá 
na medvědy!

Česká republika  |  2020  | 45 min  |  3+  |  
české znění  |  režie: A. Májová, K. Karhánková

Sekce: Novinky české tvorby

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
Hungry Bear Tales
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Joey s mladším bratrem Ricardem žijí u své tety, 
protože jejich matka je závislá na drogách, nemá 
peníze a chová se nezodpovědně. Najednou se 
ale matka začne znovu snažit, je jako očištěná 
a vyměněná. Bratři se tedy rozhodnou začít s ní 
znovu žít, po chvíli však zjišťují, že se nezměnilo 
vlastně vůbec nic. Joey navíc objevuje svůj talent 
v  tancování, díky kterému má na rodinu ještě 
mnohem méně času než dřív.

Nizozemsko  |  2021  |  89 min  |  16+  |  
české titulky  |  režie: Flynn von Kleist

Sekce: Večerní perspektivy

NECHCI TANČIT
I Don’t Wanna Dance

Parafráze lidové pohádky o Honzovi, kterému se 
líbilo povalovat se celé dny na peci, ale nakonec 
přece jen s pomocí pohádkových bytostí zvítězil 
nad drakem, je humornou podívanou plnou hudby 
a pěkných písniček. Chytrého Honzu ztvárnil letošní 
nositel nejvyššího festivalového ocenění Zlatá 
rafička - Petr Nárožný.

Za osobní účasti Petra Nárožného.

Československo  | 1985  |  72 min  |  6+  |  
české znění  |  režie: Ludvík Ráža

Sekce: Pocta oceněným – Petr Nárožný

O CHYTRÉM HONZOVI
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Když je Marija umístěna do ústavu pro mentálně 
postiženou mládež, padnou si do oka se svéhlavou 
Draganou. Jejich přátelství je ohroženo ve chvíli, 
kdy se ukáže, že se obě zamilovaly do místního 
introverta Roberta. Ikičův film je založen na silném 
konceptu, kde namísto herců hrají skutečně 
mentálně postižené osoby. Film vznikl na základě 
skutečné situace, o které se režisér Ikič doslechl 
při natáčení jiného filmu. Vypráví o netradičním 
milostném trojúhelníku a o  zoufalé touze po 
svobodě a sblížení lidí, kteří chtějí prožít své životy 
po svém.

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

Sekce: Večerní perspektivy

OÁZA
Oasis

Desetidílný seriál vznikl na základě skutečných 
případů, které otřásly českým školstvím. Všechny 
kauzy řeší školní ombudsman Aleš Pelán, který 
pátrá po spravedlivém řešení pro všechny, často 
navzdory systému a zavedeným zvyklostem. 
Snaží se přijít mimo jiné na to, co vedlo k vraždě 
vychovatelky v  dětském domově, co lze udělat, 
když se ve třídě objeví agresivní dítě, kdo je vinen 
úmrtím dítěte na školním výletě, co je možné udělat 
s  třináctiletou dívkou, která nikdy nechodila do 
školy, či jak rozkrýt sexuální zneužívání „náctiletých“ 
kluků na střední škole. Jeho úkolem je především 
ochránit, tedy zjistit, kdo je viník a kdo je agresor. 
Kde se stala příčina v prostředí, ve kterém jsou děti 
i dospělí oběťmi častěji, než si připouštíme. Mezi 
rodiči, učiteli i studenty a žáky jsou každodenní 
nenápadní hrdinové. Vyzdvižení jejich příběhů 
a zastání se těch, kteří se dostali do úzkých, jsou 
cílem tohoto seriálu.

Česká republika  |  2021  | 66 min  |  13+  |  
české znění  |  režie: Tereza Kopáčová, Tomáš Mašín

Sekce: Novinky české tvorby

OCHRÁNCE (Džungle před tabulí)
The Defender
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Ten, co spal pod červenobíle pruhovanou peřinou, 
se jmenoval Křemílek. A tomu pod modrobíle 
pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. Křemílek 
byl spíš hubený a Vochomůrka spíš tlustý. Anebo 
se to dá říct ještě jinak. Zkrátka jak kdo chce, 
ale nikdy stejně. Kdo by neznal protagonisty 
jednoho z nejoblíbenějších a nejslavnějších seriálů 
Večerníčku. Titul zároveň patří k nejstarším 
animovaným kresleným projektům (premiéra 
6. 10. 1968), celkem bylo vytvořeno 39 epizod. 
Neopakovatelný hlasový výkon Jiřiny Bohdalové 
vytváří jedinečnou atmosféru umocněnou originální 
hudbou skladatele Jaroslava Celby. Příběhy 
napsal pohádkový mág Václav Čtvrtek, autorem 
nezaměnitelného kouzla světa lesních skřítků je 
přední český výtvarník a režisér Zdeněk Smetana. 
Uvedeme nově kolorované epizody.

Československo  |  1968, 2018  |  49 min  |  3+  |  
české znění  |  režie: Zdeněk Smetana

Sekce: Novinky české tvorby

POHÁDKY Z MECHU A KAPRADÍ

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné 
kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. 
Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých 
narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, 
kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá 
ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná 
v  čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena 
procitne do dne svých dvacátých narozenin a je 
nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své 
království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt 
čisté srdce a odvahu se dávné kletbě jednou 
provždy postavit.

Česká republika  | 2020  |  100 min  |  11+  |  
české znění  |  režie: Petr Kubík

Sekce: Novinky české tvorby

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princess Cursed in Time
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Mezi starým princem a mladíkem Tomem se 
začne odvíjet překvapivé přátelství. V Tomově 
světě, z něhož se vytratila radost, nadšení i smysl 
pro dobrodružství, působí pošetilý starý princ jako 
zjevení, které ne všichni vítají s nadšením. Dva přátele 
čeká magická cesta za poznáním, která vede skrze 
podivuhodné velkoměsto až do neprobádaných 
hlubin lesa. Film je okouzlující poklonou imaginaci 
a ódou na přátelství nespoutané konvencemi.

Francie, Lucembursko  |  2019  |  77 min |  12+  | 
český dabing  |  režie: Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Sekce: Panorama

PRINCOVA CESTA
The Prince's Voyage

Sourozenci Kyona a Adriel utíkají přes půl světa 
před pronásledováním z blíže nespecifikované 
totalitní země ve východní Evropě. Na cestě 
za nadějí překonávají nejrůznější nebezpečí 
a dramatické situace, ale nezastavují se. Vidí lepší 
zítřky a myšlenky na ně je pohání dál. Přes hranici 
je první celovečerní animovaný film vytvořený 
animováním olejovými barvami na skle a jeho vznik 
trval bezmála deset let.

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

Sekce: Novinky české tvorby

PŘES HRANICI
The Crossing
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Chamtivá macecha připraví svého nevlastního 
syna Petra o všechno. Petr se mezitím seznámí 
s dcerami místního knížete, když je zachrání při 
projížďce, při které se jim splašili koně a zaujme ho 
vyzývavá Angelína. Petr však pro ni nic neznamená. 
To její sestra Adélka, hodná a skromná, se do Petra 
hned zamiluje. Petrova macecha se neštítí ničeho, 
a aby se ho zbavila, spikne se s místním správcem 
a společně proti Petrovi kují pikle. Petr však uteče 
a  protlouká se světem. Když už neví kudy kam, 
potká věrného a spravedlivého přítele – samotného 
čerta.

Za osobní účasti Petra Nárožného

Československo  |  1984  |  91 min  |  6+  |  
české znění  |  režie: Hynek Bočan

Sekce: Pocta oceněným – Petr Nárožný

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Give the Devil his Due

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

Brazílie  | 2021  |  94 min  |  6+  |  
překlad do sálu  |  režie: Zé Brandão

Sekce: Panorama

SLONÍK NA CESTÁCH
Trunk Train - The Movie
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Pro dospívajícího Davida je hokej úplně vším. 
I  přesto, že si každou chvíli musí hlídat hladinu 
cukru v krvi, je schopen obětovat hře na ledě leccos. 
Zatímco jeho otec je velkým podporovatelem 
a  snaží se mu dopřát ty nejlepší podmínky 
v nejlepším klubu, matka je vzhledem ke zdravotním 
rizikům opatrnější. Ani jeden z nich však netuší, že 
je David svými spoluhráči tvrdě šikanován a čelí 
homofobním útokům (přestože chodí s Karolínou). 
Smečka nahlíží do nelítostného prostředí, kde 
prohrát zápas nepřichází v úvahu a kde je nesmírně 
těžké stát se součástí týmu.

Česká republika  |  2020  |  94 min |  13+  | 
české znění  |  režie: Tomáš Polenský

Sekce: Novinky české tvorby

SMEČKA
The Pack

Čtyři sourozenci Kryštof, Kristýna, Ema a nejmladší 
Samuel prožívají spokojené dětství ve šťastné 
rodině. Jednoho rána se ale všechno změní. Jejich 
rodiče upadli do záhadného spánku a oni si musí 
najednou poradit docela sami. Takto záhadně 
usnuli rodiče po celém světě. Nastává chaos. Jejich 
město ovládnou bezdětní a mladí, kteří se dokázali 
ve vzniklé situaci zorientovat. Věřit se nedá nikomu. 
Pro sourozence začíná každodenní boj, v němž 
by měli vítězit ti silnější a  chytří, ale leckdy mají 
navrch ti vychytralí a  bezohlední. Malý Samuel je 
navíc unesen a sourozenci se vydávají na cestu do 
neznáma, aby ho zkusili najít. Podaří se jim opět 
najít brášku a cestu zpět domů? Probudí se jejich 
rodiče a bude vše jako dřív?

Česká republika  |  2021  | 94 min  |  12+  |  
české znění  |  režie: Dan Svátek

Sekce: Novinky české tvorby

SPÍCÍ MĚSTO
The Sleeping City
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Jedenáctiletý Nikola není vůbec spokojený. Ve škole 
ho šikanují, protože hraje ve stupidních reklamách, 
k čemuž ho nutí rodiče. Ti se o něj ale zároveň vůbec 
nezajímají. Když Nikola zčistajasna zmizí, musí se 
ve škole ptát, kdo je jeho nejlepším kamarádem. 
Nikola uteče do makedonských hor za svým dědou, 
o kterém otec často mluvil. Tady nachází klid 
a  zároveň psa Stelu – pes je přece nejlepší přítel 
člověka.

Makedonie, Německo  |  2020  |  91 min  |  12+  |  
české titulky  |  režie: Stojan Vujicic

Sekce: Večerní perspektivy

STELA
Stela

Příběh prožíváme s Kačenkou, která dospěla 
do půvabné slečny, a jejím milovaným psem, 
jezevčíkem Hugem. Neopustila ji láska ke zvířatům 
a neztratila schopnost rozumět tomu, co si myslí 
Hugo. On je jejím rádcem i nejvěrnějším kamarádem. 
Její matka Julie a adoptivní otec Ivan se pustí 
do provozování penzionu na Šumavě. Nemají 
s takovým podnikáním žádné zkušenosti a tak není 
divu, že se jim nedaří. To se ale má změnit ve chvíli, 
kdy jim z nesnází pomohou Juliin táta Mojmír a jeho 
partnerka Lída. Asi by se nic zvláštního nestalo, 
kdyby Hugo nenaočkoval Kačenku nápadem, že 
by penzion mohl prosperovat tím, že se z něj stane 
"výcvikové i oddechové zařízení pro psy a jejich 
páníčky". Na to, co se začne odehrávat po příjezdu 
prvních hostů, nejsou připraveni ani hlavní hrdinové, 
ani jejich penzion.

Předpremiéra!

Česká republika  | 2021  |  95 min  |  13+  |  
české znění  |  režie: Juraj Šajmovič

Sekce: Novinky české tvorby

TADY HLÍDÁME MY
Watchdogs 2
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Co se stane, když jediný spravedlivý loupežník 
pověsí řemeslo na hřebík? Výpravná pohádka České 
televize s písničkami o zamilovaném princi Tomáši 
Klusovi, který si lásku prosté dívky musí zasloužit 
a dokázat, že může vládnout království i  bez 
chamtivých rádců.

V letošním předvánočním čase je pro vás v kinech 
připravena premiéra pokračování úspěšné české 
pohádky Tajemství staré bambitky. V  rámci 
festivalu uvidíte exkluzivně nejen ukázky 
z  pokračování, ale budete mít možnost vidět 
původní "Bambitku" na filmovém plátně.

Česká republika  |  2011  |  86 min |  7+  | 
české znění  |  režie: Ivo Macharáček

Sekce: Novinky české tvorby

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
(2011–2021)

První původní webový seriál České televize vypráví 
v deseti dílech o hledání hranic v bolestném 
světě dospívání a manipulativních sociálních sítí. 
Adresátem je primárně divácká skupina teenagerů, 
která v České republice dosud nebyla příliš často 
oslovována. Název využívá zkratky TBH, která 
i  v  českém online slangu zastupuje frázi „to be 
honest“ – „upřímně“. Používá se však často právě 
naopak: ve chvíli, kdy chce mluvčí zamaskovat 
lež či upravit pravdu. TBH je autorským projektem 
režisérky Lucii Kajánkové, která se opírala 
o scenáristický tým studentů FAMU. 
Seriál vznikl na základě rešerší prováděných 
pomocí speciálních dotazníků přímo mezi cílovým 
publikem na vybraných školách.

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

Sekce: Novinky české tvorby

TBH (1.–5. díl)
TBH



Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se 
připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, 
co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů 
chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli 
a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje 
sex přes webkameru nebo posílá erotické fotografie 
nebo videa. Herečky dokonce zažívají vyhrožování 
a vydírání. 
Nejsilnější momenty z  oficiální celovečerní verze 
dokumentárního filmu jsou doplněny o praktické 
rady, návody a komentáře hereček, které si 
zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu 
samy prošly.

Speciální verze filmu V síti určená pro diváky už od 
12 let.

Česká republika |  2020  |  64 min  |  12+  |  
české znění  |  režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák

Sekce: Novinky české tvorby

V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Caught in the Net

Elise se jednoho rána probudí s podivným pocitem, 
že právě dnes se děje něco zvláštního. Neúspěšně 
se snaží své rodině a přátelům vysvětlit, že tento 
den je jiný než kterýkoli jiný. Elise se tedy sama 
vydá na neuvěřitelnou cestu. Prostřednictvím 
nových a nečekaných přátelství znovu objeví radost 
z Vánoc. Jen díky ní celá její vesnice může prožít 
Vánoce, na které nikdy nezapomenou. Ale hodiny 
tikají - stihne to, než bude příliš pozdě?  

Norsko  | 2019  |  71 min  |  7+  |  
překlad do sálu  |  režie: Andrea Eckerborn

Sekce: Panorama

ZAPOMENUTÉ VÁNOCE
Forgotten Christmas
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	VÝSTAVA OTA KOVAL 1931–1991
 5.–12. 11. 2021 | 8:30 | Dobřanská galerie (Městské kulturní středisko Dobřany, nám. T.G.M. 5)
  Festivalové Dobřany jsou rodištěm českého režiséra Oty Kovala, který je podepsán pod oblíbenými 

snímky pro děti jako Lucie a zázraky (1970) nebo Jakub (1976). Koval pro český film objevil řady dětských 
hvězd a v práci režiséra pokračoval i po tragické nehodě, jež ho upoutala na invalidní vozík. Juniorfest 
si připomene Kovalovy nedožité devadesáté narozeniny unikátní výstavou, v níž budou odhaleny dosud 
historikům neznámé skutečnosti z režisérova života. Výstava nabídne nejen informativní panely, ale 
také artefakty zapůjčené od režiséra Filipa Renče, kterého Ota Koval pro film objevil. Návštěvníci uvidí 
též kostýmy z koprodukčního filmu Kočičí princ (1978). 

 Galerie je otevřena denně od pondělí do pátku od 8:30 do 16:00 (12:15–13:00 přestávka).
 Vstupné 10 Kč, děti do 15 let zdarma.

	SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 14. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2021
 5. 11. 2021 | 18:00 | Kino Čakan, Domažlice
  Slavnostní zahájení plné nečekaných překvapení. Součástí slavnostního podvečera bude předpremiéra 

dlouho očekávaného norsko-českého filmu Dračí princezna. Podvečerem vás provede Matyáš Valenta.

	STRAŠIDELNÁ STEZKA PRO MALÉ I VELKÉ
 5. 11. 2021 | 18:00 | Areál KČT Přeštice         
  Oblíbená doprovodná akce festivalu se letos uskuteční v Přešticích. Strašidelná stezka pro malé i velké 

kolem loděnice s plněním zajímavých úkolů a sladkou odměnou na závěr. Přijďte se bááát i vy.

	VERNISÁŽ VÝSTAVY MALÝ PRINC ELIŠKY PODZIMKOVÉ
 6. 11. 2021 | 16:00 | Muzeum Chodska, Domažlice         
  Interaktivní výstava fotografky a ilustrátorky Elišky Podzimkové otevírá kouzelný svět, který působí 

nejen na oči, ale i další vaše smysly. Fotografie kombinované s ilustracemi můžete navíc ve vašem 
telefonu i  rozpohybovat… Odstřihněte se od každodennosti a alespoň na chvíli se vraťte do dětství. 
K prodeji je i stejnojmenná kniha vydaná nakladatelstvím Albatros.

	HOROROVÝ OSTROV
 6. 11. 2021 | 17:00 | Starý most, Dobřany         
  Nejstarší doprovodná akce festivalu se letos uskuteční opět pod patronací festivalu ve spolupráci 

s dobřanskými skauty a skautkami. Přijďte se bááát i vy. Start u mostu do 18:30, vstupné dobrovolné.

	VÝSTAVA MALÝ PRINC ELIŠKY PODZIMKOVÉ
 7.–12. 11. 2021 | 9:00 | Muzeum Chodska, Domažlice         
  Interaktivní výstava fotografky a ilustrátorky Elišky Podzimkové.
 Otevřeno denně od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Vstupné 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč.
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	NEOBYČEJNÉ SETKÁNÍ S IVANOU CHÝLKOVOU
 7. 11. 2021 | 17:00 | Erbovní sál Státního hradu a zámku Horšovský Týn         
  Výrazná představitelka mladé herecké generace 80.–90. let, která se do povědomí diváků dostala 

rolemi ve filmech Ireny Pavláskové. Skvěle ztvárnila Martu v seriálu Přítelkyně z domu smutku. Herečka 
Ivana Chýlková převezme za účasti svých přátel a kolegů z rukou ředitelky festivalu nejvyšší festivalové 
ocenění Zlatá rafička. V rámci pořadu vystoupí pěvecký sbor Hlásek pod vedením Miroslava Vacka 
a děti ze ZŠ Horšovský Týn pod vedením Věry Táborské a Jitky Krbcové. Jedinečným podvečerem vás 
provede moderátor Českého rozhlasu Plzeň Vladimír Šťovíček. Vstupné 60 Kč.

	VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ KOLEGŮ A PŘÁTEL OTY KOVALA
 8. 11. 2021 | 17:00 | Fara Dobřany         
  Juniorfest si připomíná letošní nedožité devadesáté narozeniny režiséra Oty Kovala nejen unikátní 

výstavou, v níž budou odhaleny dosud historikům neznámé skutečnosti z režisérova života, ale také 
vzpomínkovým setkáním jeho kolegů a přátel v prostorách dobřanské fary. Účast přislíbili režiséři Filip 
Renč a Zdeněk Zelenka, herečka Viktorie Čermáková a Dagmar Bláhová, zpěvačka Naďa Urbánková 
nebo dětská hvězda Lukáš Bech alias Létající Čestmír.

	VZÁCNÉ SETKÁNÍ S PETREM NÁROŽNÝM
 10. 11. 2021 | 18:00 | Erbovní sál Státního hradu a zámku Horšovský Týn         
  Sváteční setkání s oblíbeným českým filmovým, televizním a divadelním hercem Petrem Nárožným, 

který v letošním roce převezme nejvyšší festivalové ocenění Zlatá rafička. Komponovaný podvečer se 
uskuteční za účasti Ondřeje Vetchého a dalších kolegů a přátel této legendy českého filmu a televize. 
V rámci pořadu vystoupí pěvecký sbor Hlásek pod vedením Miroslava Vacka a děti ze ZŠ Horšovský Týn 
pod vedením Věry Táborské a Jitky Krbcové. Jedinečným podvečerem vás provede moderátor Českého 
rozhlasu Plzeň Vladimír Šťovíček. Vstupné 60 Kč.

	SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 14. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2021
 11. 11. 2021 | 19:00 | Erbovní sál Státního hradu a zámku Horšovský Týn
  Slavnostní zakončení za účasti známých osobností filmového a televizního světa spojené s vyhlášením 

vítězných filmů ve třech soutěžních kategoriích – nejlepší hraný film pro děti ve věku 5–11 let, nejlepší 
hraný film pro mládež ve věku 12–16 let a nejlepší celovečerní animovaný film pro děti ve věku 5–12 let. 
Podvečerem v kouzelném prostředí Erbovního sálu Státního hradu a zámku Horšovský Týn bude 
provázet moderátor Jirka Pelnář.
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Angel je tak trochu outsider. Obléká se a chová 
podle svého a nevadí jí, že není středem pozornosti 
jako jiné holky v její třídě. Když si ale za záhadných 
okolností vyslouží magické hodinky, které jí splní 
každé přání, přichází velká změna. Nenasytnost 
její kamarádky, se kterou svá přání sdílí, a lákavá 
možnost stát se jednou z populárních holek ji 
pomalu začnou měnit. Její neomezené možnosti se 
navíc nedají utajit před světem navždycky, a tak ji na 
paty brzy začnou šlapat i lakomí dospěláci. 

Nizozemsko  |  2020  |  95 min  |  7+  |  
český dabing  |  režie: Denis Bots

Sekce: Juniorfest ONLINE

ANDÍLEK
Engel

Amerika byla kdysi dávno rozlehlou nezabydlenou 
přírodou, po které cestovaly karavany osadníků 
jedoucí za lepší budoucností. V jedné takové 
karavaně cestuje i dívka Jane se svou rodinou. 
Mají ale smůlu – ostatní rodiny v karavaně je 
moc nemusí, a když průvodce karavany zmizí 
i  s  veškerými jejich cennostmi, osadníci nařknou 
Jane z toho, že mu při krádeži pomáhala. Jane 
tak nezbývá než karavanu opustit a vydat se na 
dlouhou cestu divokou americkou přírodou, aby 
zrádného průvodce vystopovala.

Francie, Dánsko  |  2020  |  82 min  |  12+  |  
české titulky  |  režie: Rémi Chayé

Sekce: Juniorfest ONLINE

DĚTSTVÍ KALAMITY JANE
Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary
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Ella a Henry jsou nejlepší kamarádi, tráví spolu 
veškerý volný čas a mají velké plány – společně 
uspořádat pro sousedy velké cirkusové představení. 
Vše se ale změní, když se do města přistěhuje Johny, 
nový kluk s bohatými rodiči, který hledá kamarády. 
Aby si získal Henryho, věnuje mu drahé kolo, které 
si Henry už dlouho přál. Elle se ale tenhle nový kluk 
nelíbí, a už vůbec se jí nelíbí, že si s ním najednou 
Henry tolik hraje. Ohroženo tak není jenom jejich 
připravované představení, ale i samotné přátelství!

Norsko  |  2019  |  90 min  |  7+  |  český dabing  |  
režie: Atle Solberg Blackseth, Frank Mosvold

Sekce: Juniorfest ONLINE

ELLA BELLA BINGO
Ella Bella Bingo

Emily se snaží pomoct své utrápené matce a být 
tou nejlepší dcerou, jakou dokáže. Prostřednictvím 
staré knihy schované na půdě se ovšem najednou 
přenese do pohádkového světa jménem Faunutland, 
kde musí čelit ještě závažnějším problémům. 
Faunutland totiž umírá a Emily je tady jediným 
člověkem! Právě lidská zvědavost, soucit a odvaha 
jsou jedinými nástroji, jak Faunutland zachránit. Má 
tak před sebou dobrodružnou cestu, na jejímž konci 
čeká otázka. Co má společného zánik Faunutlandu 
se smutkem, který panuje u Emily doma?

Švédsko  |  2020  |  82 min  |  6+  |  
český dabing  |  režie: Marcus Ovnell

Sekce: Juniorfest ONLINE

EMILY A ZTRACENÉ KOUZLO
Faunutland and Lost Magic
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Středoškolák Eddie si není úplně jistý svou sexuální 
orientací. Snaží se co to jde, aby přesvědčil svoje 
spolužáky i sebe, že se mu líbí holky. Moc se mu 
to ale nedaří, a to neunikne pozornosti jeho okolí. 
Stejný problém má i jeho spolužačka Amber. A tak 
vymyslí geniální plán – navzájem si pomůžou, když 
budou předstírat, že chodí spolu! Společně tak 
dokážou pravdu utajit před okolním světem. Jak 
dlouho ji ale vydrží skrývat před sebou samými?

Irsko  |  2020  |  92 min  |  15+  |  
české titulky  |  režie: David Freyne

Sekce: Juniorfest ONLINE

JAK JSEM RANDIL S AMBER
Dating Amber

Aby byl člověk v něčem nejlepší, musí hodně 
obětovat. A Madison chce být tou nejlepší závodnicí 
na kole na světě! Aby se alespoň na pár dní uvolnila 
a odpočinula si, odjede s mámou na dovolenou do 
hor. Tam ji ale potkává životní změna. Silniční kolo 
mění za to horské a pouští se po boku zkušenějších 
bikerů do adrenalinových jízd po horských kopcích. 
Noví kamarádi, nový koníček… A Madison zjišťuje, 
že být nejlepší možná není ta nejdůležitější věc na 
světě.

Německo  |  2020  |  86 min  |  12+  |  
české titulky  |  režie: Kim Strobl

Sekce: Juniorfest ONLINE

MADISON – PŘÁTELSTVÍ NA KOLECH
Madison
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Prázdniny končí, a to pro šestiletou Ruby znamená 
velkou změnu. Ta si zvykla hrát si každý den se 
starším bratrem Markem, ten se teď ale musí vrátit 
do školy a Ruby se ocitá doma sama s babičkou. 
Markovi je Ruby líto a aby se necítila tak sama, 
vyrobí pro ni hadrovou panenku Raggie. A ta plní 
svůj úkol svědomitě. Aby mohla být novou Rubiinou 
kamarádkou, dokonce oživne! Ruby se tak musí 
naučit, jaké to je mít nové kamarády i to, že to s nimi 
není vždy jednoduché. Všechna nedorozumění jdou 
ale stranou, když se Raggie ztratí a Ruby s Markem 
se ji vydají zachránit před nástrahami města.

Estonsko, Dánsko  |  2020  |  75 min  | 5+  |  
český dabing  |  režie: Karsten Kiilerich, Meelis Arulepp

Sekce: Juniorfest ONLINE

RAGGIE
Raggie

Pro dospívajícího Davida je hokej úplně vším. 
I  přesto, že si každou chvíli musí hlídat hladinu 
cukru v krvi, je schopen obětovat hře na ledě leccos. 
Zatímco jeho otec je velkým podporovatelem 
a  snaží se mu dopřát ty nejlepší podmínky 
v nejlepším klubu, matka je vzhledem ke zdravotním 
rizikům opatrnější. Ani jeden z nich však netuší, že 
je David svými spoluhráči tvrdě šikanován a čelí 
homofobním útokům (přestože chodí s Karolínou). 
Smečka nahlíží do nelítostného prostředí, kde 
prohrát zápas nepřichází v úvahu a kde je nesmírně 
těžké stát se součástí týmu.

Česká republika  |  2020  |  94 min  |  13+  |  
české znění  |  režie: Tomáš Polenský

Sekce: Juniorfest ONLINE

SMEČKA
The Pack
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Zebovi je šestnáct a žije v argentinském Buenos 
Aires. Jeho sexuální život je v úplných počátcích 
a mezitím, co neúspěšně hledá holku, se kterou by 
mohl chodit, stále dokola myslí na svého nejlepšího 
kamaráda, který spáchal sebevraždu. Zebova 
sexualita není pevně ukotvená a sám vlastně zatím 
neví, které pohlaví preferuje. Možná se zamiloval 
do svého kamaráda, ale  neumí ještě své city 
k němu popsat. Vzpomínky teenagera je film, který 
otevírá důležité otázky dneška a disponuje svižným 
tempem, které je pro Argentinu tak příznačné.

Argentina  |  2019  |  97 min  |  16+  |  
české titulky  |  režie: Lucas Santa Ana

Sekce: Juniorfest ONLINE

VZPOMÍNKY TEENEGERA
Yo, Adolescente

Jednoho dne narazí třináctiletá Nina na podivný 
červený svitek, který ji přenese do bájného světa 
Telurianu. Ten je ale sužován Temným pánem, 
který k dosažení absolutní moci potřebuje právě 
Červený svitek. Jakmile se tedy Nina ocitne 
v  tomto pohádkovém světě, Temný pán ji najde 
a  přechytračí a svitek od ní získá. Nina ale velmi 
brzy pochopí, že udělala chybu, a rozhodne se vydat 
na dlouhou pouť do srdce Telurianu, aby svitek 
získala zpátky a Temného pána svrhla. K tomu ale 
bude potřebovat nové kamarády, které po cestě 
naštěstí potká.

Brazílie  |  2020  |  90 min  |  9+  |  
český dabing  |  režie: Nelson Botter Jr.

Sekce: Juniorfest ONLINE

ZÁHADA ČERVENÉHO PERGAMENU
O Pergaminho Vermelho
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V letošním roce se uskuteční Industry program 14. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro děti 
a mládež Juniorfest z důvodu aktuální pandemické situace pouze online. Veškeré výstupy naleznete 
zdarma na www.juniorfest.cz..

 Masterclass s Noelem Brownem
  Stěžejním headlinem industry programu bude masterclass předního britského historika Noela Browna, 

který letos vydal dlouho očekávanou knihu zabývající se historií a analýzou vývoje filmů pro děti a mladé 
publikum. Právě z této publikace bude vycházet jeho odborná přednáška pro Juniorfest. Noel Brown 
je odborným asistentem na Hope University v Liverpoolu. Vyučuje média a komunikaci a pracuje také 
jako vedoucí programu filmové a vizuální kultury. Vedle aktuálně vydané knihy je autorem následujících 
publikací: Contemporary Hollywood Animation, The Children´s Film: Genre, Nation and Narrative, British 
Children’s Cinema: From The Thief of Bagdad to Wallace and nebo The Hollywood Family Film: A History, 
from Shirley Temple to Harry Potter.  Je také spolunakladatelem publikací Family Films in Global Cinema: 
The World Beyond Disney, Toy Story a The Oxford Handbook of Children’s Film. 

 Neformální setkání členů ASFAV
  Při příležitosti konání 14. ročníku Juniorfestu se uskuteční neformální setkání členů a výboru Asociace 

pro filmovou a audiovizuální výchovu. Setkání se mohou účastnit všichni hosté festivalu a zájemci 
o členství a informace.

 Jednání pracovní skupiny k učebnici filmové výchovy pro základní školy
  Od roku 2021 vyvíjí Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu učebnici a multimediální platformu 

pro základní školy. Na Juniorfestu proběhne první setkání autorského kolektivu, konzultantů a učitelů 
z regionu. Součástí setkání bude prezentace struktury učebnice a základní koncept. 

  Jednání je pouze pro zvané hosty, pro více informací se obracejte na předsedu ASFAV Pavla Bednaříka –  
pavel.bednarik@asociacefav.cz.

  Za školou s Barborou Kyas a Radkou Hoffmanovou
  Další část online talk show představí dvě ženy, které se věnují evropské tvorbě pro mladé diváky. Radka 

Hoffmannová se zabývá tvorbou pro děti a mládež v evropském kontextu ve svém doktorském výzkumu, 
Barbora Kyas vybírá filmy do všech kategorií jako programová ředitelka festivalu Juniorfest. Jak vypadá 
aktuální tvorba pro mladé diváky v Evropských zemích? Které země jsou na vzestupu, které stagnují? Jak 
si stojí Česká republika? Co ve filmech pro mladé diváky chybí? Na tyto a další otázky se budeme ptát 
v diskusi vysílané z kina Čakan v Domažlicích. Moderuje Jakub Kos.

 
 Producentský panel
  Český film pro děti a mládež má dlouhou tradici a v minulosti byl zárukou poctivého řemesla, jedinečné 

poetiky i výborného řemeslného zpracování. Pád komunistického režimu v roce 1989 bohužel znamenal 
pro tento segment filmové tvorby krušné časy a vypadalo to, že fenomén českého filmu pro děti a mládež 
postupně zanikne. Naštěstí se tomu tak nestalo a minimálně posledních deset let se ukazuje, že témata 
i vůle pro tyto filmy tu jsou. O tom, jak je na tom český dětský film pro děti a mládež nyní a jaké jsou 
vize (i v souvislosti s novými platformami) budou diskutovat producentky, které se tak či onak na tvorbě 
těchto filmů podílejí.
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PÁTEK 5. 11. 2021

DOBŘANY DOMAŽLICE HORŠOVSKÝ TÝN PLZEŇ PŘEŠTICE

8:30
Výstava Ota Koval
1931–1991
(Dobřanská galerie)

18:00

Slavnostní zahájení 
MFF Juniorfest 
2021
(Kino Čakan)

Strašidelná stezka 
pro malé i velké
(Areál KČT Přeštice)



SOBOTA 6. 11. 2021

DOBŘANY DOMAŽLICE HORŠOVSKÝ TÝN PLZEŇ PŘEŠTICE

9:00
Pohádky z mechu 
a kapradí
(Zámecké kino V. V.)

10:00 Vánoce v džungli
(Kino Káčko)

Vlkochodci
(Kino Čakan)

13:00 Spící město
(Loutkový sál)

13:30

Uuups! 
Dobrodružství 
pokračuje...
(Cinestar, sál č. 2)

14:00
Jim Knoflík 
a Bláznivá třináctka
(Zámecké kino V. V.)

14:30

Detektivní kancelář 
Lasse & Maja: 
Záhada vlakové 
loupeže
(Kino Čakan)

16:00

Trojité trable
(Loutkový sál)

Vernisáž výstavy 
Malý Princ Elišky 
Podzimkové
(Muzeum Chodska)

Yakari – Velké 
dobrodružství
(Kino Horšovský Týn)

Yakari – Velké 
dobrodružství
(Velký sál KKC)

16:30 Dračí princezna
(Cinestar, sál č. 2)

17:00

Myši patří do nebe
(Kino Káčko)

Hororový ostrov
(u starého mostu)

Školní poklad
(Kino Čakan)

18:00 Princova cesta
(Zámecké kino V. V.)

19:00
Jak jsem randil 
s Amber
(Cinestar, sál č. 2)

19:30 Zem je láva
(Kino Čakan)



NEDĚLE 7. 11. 2021

DOBŘANY DOMAŽLICE HORŠOVSKÝ TÝN PLZEŇ PŘEŠTICE

9:00

Mlsné medvědí 
příběhy
(Loutkový sál)

Výstava Malý Princ 
Elišky Podzimkové
(Muzeum Chodska)

Sloník na cestách
(Zámecké kino V. V.)

10:00 Remy a Juliyat
(Kino Káčko)

Svět podle Bustera
(Kino Čakan)

11:00
Yakari – Velké 
dobrodružství
(Cinestar, sál č. 2)

13:00
Smraďoch – Život 
v Paříži
(Loutkový sál)

13:30
Jim Knoflík 
a Bláznivá třináctka
(Cinestar, sál č. 2)

14:00 Kouzelná škola
(Zámecké kino V. V.)

14:30

Tajemství 
staré bambitky 
(2011–2021)
(Kino Čakan)

15:00 Jezerní královna
(Kino Káčko)

16:00
Jim Knoflík 
a Bláznivá třináctka
(Loutkový sál)

Dračí princezna
(Kino Horšovský Týn)

Gump – pes, který 
naučil lidi žít
(Velký sál KKC)

16:30 Vlkochodci
(Cinestar, sál č. 2)

17:00
Mazel a tajemství 
lesa
(Kino Káčko)

Smečka
(Kino Čakan)

Neobyčejné setkání 
s Ivanou Chýlkovou
(Erbovní sál)

18:00

19:00

Podivuhodná 
dobrodružství 
Paula Harkera
(Cinestar, sál č. 2)

19:30 Nechci tančit
(Kino Čakan)



PONDĚLÍ 8. 11. 2021

DOBŘANY DOMAŽLICE HORŠOVSKÝ TÝN PLZEŇ PŘEŠTICE

8:00
Felix a Morgiin 
poklad
(Kino Čakan)

8:15 Bertův deník
(Kino Káčko)

Jak jsem randil 
s Amber
(Kino Měšťanská 
beseda)

Trojité trable
(Velký sál KKC)

8:20

Foxovi za 
dobrodružstvím
(Kino Horšovský Týn)

Kdopak by se čertů 
bál
(Zámecké kino V. V.)

8:30
Výstava Ota Koval
1931–1991
(Dobřanská galerie)

Kouzelná škola
(Loutkový sál)

Dětství Kalamity 
Jane
(Cinestar, sál č. 2)

9:00
Výstava Malý Princ 
Elišky Podzimkové
(Muzeum Chodska)

10:15 Mimo dosah
(Kino Káčko)

Lovecut
(Kino Měšťanská 
beseda)

Kouzelní škola
(Velký sál KKC)

10:30

Poupelle z města 
komínů
(Kino Čakan) 

Sloník na cestách
(Loutkový sál)

Zapomenuté Vánoce
(Kino Horšovský Týn)

Mlsné medvědí 
příběhy
(Zámecké kino V. V.)

Svět podle Bustera
(Cinestar, sál č. 2)

13:30 Lucie a zázraky
(Kino Káčko)

17:00

Vzpomínkové 
setkání kolegů 
a přátel Oty Kovala
(Fara)

Mazel a tajemství 
lesa
(Kino Čakan)

Dívka na koštěti
(Velký sál KKC)

18:00 Přes hranici
(Loutkový sál)

Princezna zakletá 
v čase
(Zámecké kino V. V.)

19:00
Poupelle z města 
komínů 
(Cinestar, sál č. 2)

19:30 Slalom
(Kino Čakan)



ÚTERÝ 9. 11. 2021

DOBŘANY DOMAŽLICE HORŠOVSKÝ TÝN PLZEŇ PŘEŠTICE

8:00
Nahuel a kouzelná 
kniha
(Kino Čakan)

8:15

Detektivní kancelář 
Lasse & Maja: 
Záhada vlakové 
loupeže
(Kino Káčko)

Školní poklad
(Kino Měšťanská 
beseda)

Smraďoch – Život 
v Paříži
(Velký sál KKC)

8:20

Uuups! 
Dobrodružství 
pokračuje...
(Kino Horšovský Týn)

Trojité trable
(Zámecké kino V. V.)

8:30
Výstava Ota Koval
1931–1991
(Dobřanská galerie)

Princova cesta
(Loutkový sál)

Vánoce v džungli
(Cinestar, sál č. 2)

9:00
Výstava Malý Princ 
Elišky Podzimkové
(Muzeum Chodska)

10:15
Poupelle z města 
komínů 
(Kino Káčko)

Zem je láva
(Kino Měšťanská 
beseda)

Uuups! 
Dobrodružství 
pokračuje...
(Velký sál KKC)

10:30

Pozor, děti na útěku!
(Kino Čakan) 

13 minut
(Loutkový sál)

Mimo dosah
(Kino Horšovský Týn)

Do divočiny 
(1.–3. díl)
(Zámecké kino V. V.)

Trojité trable
(Cinestar, sál č. 2)

13:30
Smraďoch – Život 
v Paříži 
(Kino Káčko)

Mazel a tajemství 
lesa
(Velký sál KKC)

17:00
Nahuel a kouzelná 
kniha
(Kino Káčko)

Zapomenuté Vánoce
(Kino Čakan)

18:00 TBH (1.–5. díl)
(Loutkový sál)

Ochránce
Džungle před tabulí
(Zámecké kino V. V.)

19:00 Stela
(Cinestar, sál č. 2)

19:30 Lovecut
(Kino Čakan)

20:00 Stela
(Velký sál KKC)



STŘEDA 10. 11. 2021

DOBŘANY DOMAŽLICE HORŠOVSKÝ TÝN PLZEŇ PŘEŠTICE

8:00 Spaceboy
(Kino Čakan)

8:15 Zapomenuté Vánoce
(Kino Káčko)

Pozor, děti na útěku!
(Velký sál KKC)

8:20

Bertův deník
(Kino Horšovský Týn)

13 minut
(Zámecké kino V. V.)

8:30
Výstava Ota Koval
1931–1991
(Dobřanská galerie)

Kdopak by se čertů 
bál
(Loutkový sál)

Foxovi za 
dobrodružstvím
(Cinestar, sál č. 2)

9:00
Výstava Malý Princ 
Elišky Podzimkové
(Muzeum Chodska)

10:15 Vlkochodci
(Kino Káčko)

Vánoce v džungli
(Velký sál KKC)

10:30

Podivuhodná 
dobrodružství
Paula Harkera
(Kino Čakan) 

TBH (1.–5. díl)
(Loutkový sál)

Felix a Morgiin 
poklad
(Kino Horšovský Týn)

Felix a Morgiin 
poklad
(Cinestar, sál č. 2)

13:30 Dračí princezna
(Kino Káčko)

15:30 S čerty nejsou žerty
(Loutkový sál)

17:00 Tady hlídáme my
(Kino Káčko)

Bertův deník
(Kino Čakan)

18:00 Božena (3. díl)
(Loutkový sál)

Oáza
(Zámecké kino V. V.)

Vzácné setkání 
s Petrem Nárožným
(Erbovní sál)

19:30 18 kHz
(Kino Čakan)



ČTVRTEK 11. 11. 2021

DOBŘANY DOMAŽLICE HORŠOVSKÝ TÝN PLZEŇ PŘEŠTICE

8:00 Vánoce v džungli
(Kino Čakan)

8:15
Kdopak by se čertů 
bál
(Velký sál KKC)

8:20

Svět podle Bustera
(Kino Horšovský Týn)

V síti: Za školou
(Zámecké kino V. V.)

8:30
Výstava Ota Koval
1931–1991
(Dobřanská galerie)

Detektivní kancelář 
Lasse & Maja: 
Záhada vlakové 
loupeže
(Cinestar, sál č. 2)

9:00
Výstava Malý Princ 
Elišky Podzimkové
(Muzeum Chodska)

10:15 Spaceboy
(Kino Káčko)

Kdopak by se čertů 
bál
(Velký sál KKC)

10:30 Remy a Juliyat
(Kino Čakan)

Spaceboy
(Cinestar, sál č. 2)

13:30 O chytrém Honzovi
(Kino Káčko)

19:00
Slavnostní zakončení 
MFF Junorfest 2021
(Erbovní sál)



ČESKÝ REJSTŘÍK FILMŮ
13 minut ........................................................................... 42

18 kHz .............................................................................. 42

Andílek .............................................................................. 64
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Božena.............................................................................. 43
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