
Dvanáctiletá Binti sní o tom, že se stejně 
jako její idol Tatyana stane slavnou vlog-
gerkou. Když jí s otcem hrozí deportace, 
uprchnou z domu. Osud jí do cesty přivede 
Eliase, se kterým se hned spřátelí. Spolu 
točí vlogy na Eliasovu stránku „klubu na 
záchranu okapi“ a v hlavě Binti se rodí 
dokonalý plán. Před deportací z Belgie je 
totiž může zachránit jen sňatek jejího táty 
s Eliasovou mámou.

Belgie, Nizozemsko | 2018 | 90 min | 
překlad do češtiny | režie: Frederike Migom

BINTI

8+

Williho otce někdo unesl! Nepožaduje však 
peníze, ale vzácnou sošku z jeho sbírky. 
Policie je na špatné stopě, a  tak Timovi, 
Klöshen, Karlovi a Gaby nezbyde než pát-
rat po únoscích na vlastní pěst jako detek-
tivní kancelář TKKG. Jenže se zapletou do 
konspirace větší, než jsou oni sami. Histo-
rie sošky se totiž váže až ke starověkému 
chrámu Shaolong. Nejsou to ale jen jeho 
příslušníci, kdo se snaží sošku získat.

Německo | 2019 | 99 min | 
překlad do češtiny | režie: Robert Thalheim

DETEKTIVNÍ AGENTURA TKKG

9+

Film vypráví příběh desetileté dívky Agathe 
Christine, která si však říká „AC“. Odjakživa 
se cítila být detektivem a není tomu jinak 
ani po přestěhování. V suterénu domu, kde 
bydlí, okamžitě založí soukromou detektiv-
ní 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.

Dánsko | 2017 | 77 min | český dabing | 
režie: Karla Von Bengtson

DETEKTIV OD VEDLE

6+

Dívka Karo už nedokáže dál snášet hádky 
svých rozvádějících se rodičů, a tak ute-
če z domova. Přidá se ke svým přátelům 
z Cirkusu Noel. Ti se zrovna chystají na 
významný cirkusový festival, kam byli ne-
čekaně pozváni. Karo je zakoukaná do Vik-
tora, ale celou věc komplikuje jeho nesmě-
lost. Během cesty na festival se začínají 
dít podivné věci, které ohrožují jejich účast 
na festivalu i existenci celého cirkusu...

Nizozemsko | 2019 | 89 min | 
překlad do češtiny | režie: Dennis Bots

CIRKUS NOEL

8+

Třináctiletý Yotam miluje letadla a létání. 
Když společně se spolužačkou najde na 
vrakovišti starý válečný letoun, rozhodne 
se, že ho opraví. To však musí utajit před 
svou mámou, která letadla nesnáší. Na-
víc nemá tolik zkušeností, aby to zvládli 
s kamarádkou pouze ve dvou. Na pomoc 
jim ale přijde bývalý pilot Morris. Společ-
ně chtějí letoun zprovoznit, aby ho mohli 
předvést na každoroční letecké show.

Izrael | 2019 | 100 min | překlad do češtiny | 
režie: Lior Chefetz

NA KŘÍDLECH STARÉHO LETOUNU

11+

Jack si vždy přál brášku. Když se Gio naro-
dil, uvěřil svým rodičům, když mu řekli, že 
Gio je superhrdina se superschopnostmi. 
Jak Jack dospívá, uvědomuje se, že jeho 
bratr má Downův syndrom. To se však 
rozhodne na střední škole utajit. Pravda 
ale vyjde najevo. Jack ovšem záhy zjistí, 
že energie, vitalita a jedinečná perspektiva 
jeho bratra mohou skutečně změnit svět – 
stejně jako to dělají superhrdinové.

Itálie, Španělsko | 2019 | 101 min | 
české titulky | režie: Stefano Cipani

MŮJ BRÁCHA LOVÍ DINOSAURY

12+

Johanka žije v chátrající, ale nostalgicky 
krásné botanické zahradě uprostřed měs-
ta se svou optimisticky naladěnou mamin-
kou Žofi í, kamarádem Matyášem a s jeho 
otcem, nevrlým správcem Kytkou. Když je 
jejich svět ohrožen plány kariéristického 
a bezskrupulózního starosty, chce dívenka 
zabránit připravovanému zbourání celé 
čtvrti. V tom jí pomůže modrý tygr, tajem-
ná šelma, která se ve městě objevila.

Česko, Německo, Slovensko | 2012 | 90 min |
české znění | režie: Petr Oukropec

MODRÝ TYGR

7+

Každé léto se na Vestmanských ostro-
vech koná velký fotbalový turnaj pro děti. 
Letos se svým týmem přijíždí i desetiletý 
Jón, aby tu zjistil, že na sebe dokáže vzít 
mnohem větší odpovědnost, než by si kdy 
předtím představil. Když se totiž stane 
svědkem toho, jak Ívara z týmu soupeře 
hrubě bije jeho otec Tóti, změní se jinak 
bezstarostný a dobrodružný fotbalový tur-
naj v dramatickou záchrannou misi.

Island | 2018 | 90 min | překlad do češtiny | 
režie: Bragi Thor Hinriksson

FALKONI

9+

Středoškolák Geordie se zamiluje do dívky 
od vedle, kterou vídá za oknem. Záhy však 
zjišťuje, že on je jediný, který dívku může 
vidět – zemřela totiž před rokem na cystic-
kou fi brózu, která postihuje dýchací ústrojí 
a nedá se vyléčit. Geordiemu chvíli trvá, 
než mu vůbec dochází, že se zamiloval 
do ducha, ale jakmile společně navážou 
kontakt, tajemná Max ho požádá, jestli by 
jí nepomohl splnit seznam přání.

USA | 2020 | 104 min | české titulky |  
režie: Claire Andrew

MAX A JÁ

12+

Desetiletý Jovan prodělal mozkovou obrnu 
a její následky mu ovlivňují život. Uzavírá 
se tak do vlastního světa představivosti, 
kde je svobodný, pro své rodiče a spolužáky 
neviditelný a navíc má i další superschop-
nosti. Harmonický vnitřní svět mu však na-
ruší nová spolužačka Milica. Ta jej vyzve, 
aby osvobodili Jovanova otce od jeho nové 
manželky, Miliciny nevlastní matky, o které 
se Milica domnívá, že je čarodějnicí.

Srbsko, Makedonie | 2018 | 86 min | 
překlad do češtiny | režie: Rasko Miljkovic

LOVCI ČARODĚJNIC

8+

Askův strýc Stewart se právě vrátil z Thaj-
ska a přivezl synovci ninja fi gurku. Aske 
ale brzy zjistí, že nejen že je fi gurka živá, 
ale že mu dokonce může pomoci vyřešit 
jeho problémy ve škole. Naučí jej vypořá-
dat se se šikanou a stane se díky němu 
cool týpkem. Rád by mu tuto pomoc 
oplatil, ale zjišťuje, že kostkovaný ninja je 
zakletý bojovník na misi, jejímž cílem je 
pomsta ve stylu oko za oko, zub za zub.

Dánsko | 2018 | 82 min | české titulky | 
režie: T. Christoffersen, A. Matthesen

KOSTKOVANÝ NINJA

12+

Po jedné párty se otloukánek Lenni vyspí 
s krásnou Kiirou. Když zjistí, že Kiira je 
těhotná, záhy vystřízliví. Oba dva vyrostli 
v neúplných rodinách, a tak se nesourodý 
pár rozhodne dítě si ponechat. Zatímco 
Kiira dospívá spolu s postupujícím těho-
tenstvím, Lenni začne vyhledávat otcov-
ský vzor u vůdce extremistické strany 
Janneho. Empatický portrét nelehkého 
dospívání v dnešním Finsku.

Finsko, Nizozemsko, Švédsko | 2018 | 102 min |
české titulky | režie: Selma Vilhunen

NAIVNÍ MLADÉ SRDCE

15+



Tati miluje svět sociálních sítí. Stejně jako 
většina teenagerů sdílí fotky, videa a hud-
bu. Na školním výletu to mezi ní a  jejím 
spolužákem zajiskřilo. Ale to, co může 
být začátek milostného příběhu, se stane 
jeho koncem. Tati ztratí telefon a někdo ze 
spolužáků vypustí do světa její soukromé 
lehce erotické video. Tati bojuje s  tlakem 
sociálních sítí a vyloučením z kolektivu, 
jenž ji dovede až ke krajnímu řešení… 

Brazílie | 2018 | 105 min | české titulky |  
režie: Aly Muritiba

PACHUŤ DOSPÍVÁNÍ

14+

Film vypráví o jedenáctiletém Frankovi 
a  jeho tajném přátelství se záhadným gi-
bbonem, který se jedné noci po ošklivé ro-
dinné tragédii nečekaně zjeví u něj doma. 
Brzy je zřejmé, že nejde o obyčejné zvíře 
a Frank se spolu se svou rodinou vydává 
při hledání odpovědí na to, kde se opička 
u nich objevila, na vzrušující dobrodružnou 
cestu, jež je zavede z malé švédské vesni-
ce až do nejhlubších džunglí Thajska.

Švédsko | 2017 | 90 min | 
překlad do češtiny | režie: Maria Blom

OPIČKA

10+

Týden dovolené na pláži s celou rodinou! 
Pro teenagera Sama je to však týden 
přemítání o životě, smrti a Tess. Děsí jej 
představa, že jeho bratr i rodiče jednou ze-
mřou s největší pravděpodobností dřív než 
on, neboť je nejmladší. Rozhodne se tedy 
připravit na nevyhnutelné co nejlépe – ka-
ždodenním provozováním samoty. Jaká 
smůla, že zrovna první den tréninku potká 
chaotickou a okouzlující Tess.

Nizozemsko | 2019 | 84 min | 
překlad do češtiny | režie: Steven Wouterlood

NEZAPOMENUTELNÉ LÉTO S TESS

10+

Patnáctiletá Frida se chce stát outsiderem 
třídy. Marius je její vrstevník a pro úspěch 
dělá vše, co může. Když mají trávit čas po 
škole společným učením, Marius se neubrá-
ní touze ukázat všem, jak je úžasný. Frida se 
však nemíní nechat poučovat. Jejich spo-
lečné doučování se tak stane katalyzáto-
rem vzájemného, už tak turbulentního vzta-
hu. Hádky s Fridou jsou však pro Mariuse 
něčím nepoznaným – vzrušením i výzvou.

Norsko | 2019 | 109 min | české titulky | 
režie: Martin Lund

PSYCHOBITCH

14+

JAK NA TO?
Navštivte www.juniorfest.cz a v sekci „online“ si vyberte ze seznamu dostupných filmů. Zde máte nejprve možnost si přečíst informace o filmu 

nebo zhlédnout trailer. Pokud vás film zaujme, tak obdobně jako u jiných VOD platforem, budete mít možnost uhradit částku 49 Kč platební kartou.

Jednotná cena činí 49 Kč za film.

Šestnáctiletý Steeve Simard, který právě 
nastupuje do posledního ročníku střed-
ní školy v St. Lambert, má dojem, že se 
všechno spiklo proti němu. Jako cynický 
intelektuál s kritickým pohledem na svět 
i sebe sama má problém se vztahem k ro-
dičům i svým vrstevníkům. Kvůli inciden-
tu s hvězdou školního fotbalového týmu 
Sparťanů však musí Steeve vylézt ze své  
ulity a čelit svému osudu.

Kanada | 2018 | 93 min | české titulky | 
režie: Tristan Dubois

PÁD SPARŤANŮ

15+

Pásmo animovaných filmů, kterým si při-
pomínáme 75 let od vzniku Studia Bratři 
v triku. 

Krtek a ježek – Jak sluníčko vrátilo ště-
ňátku vodu – Cvrček a pila – Psí pohádka 
– Mikeš straší – Dorotka a straka – O Ma-
ryšce a vlčím hrádku – Pohádka o kozlu 
Kokešovi

Československo | 1959–1979 | 70 min |  
české znění

PÁSMO BRATŘI V TRIKU II

4+

Pásmo animovaných filmů, kterým si při-
pomínáme 75 let od vzniku Studia Bratři 
v triku. 

Těší mě – Cvrček a bombardón – Krtek 
a paraplíčko – Jak se Žofka postarala 
o svatbu – Jak jedli vtipnou kaši – Vodnic-
ká pohádka – Nácíček nakupuje – Dorotka 
a hvězda – Kropáček má  angínu

Československo | 1966–1988 | 70 min |  
české znění

PÁSMO BRATŘI V TRIKU I

3+

V rámci JUNIORFEST online uvedeme 
první a druhý díl ze čtrnáctidílného kopro-
dukčního německo-britského seriálu. Oba 
díly budou uvedeny s českým dabingem. 
Celý seriál uvede Česká televize v roce 
2021. 

1. díl – Sousedé z pekla  (26 minut)
2. díl – Třetí rozměr (25 minut) 

Německo, Velká Británie | 2020 | 51 min | 
český dabing | režie: F. Meyer Price,  M. Zens

PAN TAU

5+

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY
Vycházíme vstříc současné situaci, kdy učitel obdrží takový počet voucherů s unikátním kódem, kolik má dětí ve třídě. 

A to za exkluzivní cenu 500 Kč pro celou třídu. Formulář pro objednávku filmů pro školy naleznete na www.juniorfest.cz v sekci „pro školy“. 

K jednotlivým filmům budou připraveny lektorské úvody a profesionálně zpracované pracovní listy. 

Platba může proběhnout bankovním převodem, platební kartou či v hotovosti.

Vyberte si z naší nabídky dvaceti filmů a udělejte si kdykoliv od 13. do 22. listopadu 2020 kino přímo u vás doma.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu online@juniorfest.cz nebo na tel.: 602 697 596.


