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 Juniorfest se řadí mezi jeden z největších filmových festivalů pro děti
a mladé publikum v Čechách.

 Návštěvnost festivalu aktuálně překračuje 14 000 lidí (vyjma roku 2020, kdy
festival proběhl pouze online) a vykazuje kontinuální růst.

 Z pohledu počtu festivalových lokací (festival se odehrává v pěti městech
Plzeňského kraje: Plzni, Domažlicích, Dobřanech, Přešticích a Horšovském
Týně), a počtu doprovodných a odborně vzdělávacích akcí, je jedinou
tuzemskou přehlídkou svého druhu.

 Během jednoho týdne nabízí rozsáhlý filmový, odborný a doprovodný program
a každoročně putuje v rámci festivalových ozvěn na 2-3 dny do Bruselu
(spolupráce s Plzeňským krajem), nově i Ženevy či Curychu (spolupráce
s Českou školou bez hranic).

 Dramaturgie projektu je od počátku stavěna na kvalitě prezentovaných filmů
a doprovodných vzdělávacích akcí.



 V průběhu JUNIORFESTu mohou diváci celkem zhlédnout až 150 filmových projekcí,
z nichž jsou četné světové/české premiéry či předpremiéry.

 Každoročně festival navštíví okolo 100 filmových profesionálů z ČR i celého světa
(herci, režiséři, producenti, scénáristé apod.)

 JUNIORFEST je členem ECFA (Evropské Asociace Dětských Filmů)

 JUNIORFEST přispívá všem školám, které mají zájem, na autobusovou dopravu na
festival a zpět.

 FESTIVALOVÁ SOUTĚŽ

1) Mezinárodní soutěž dětských hraných filmů pro děti  (5-10) 

2) Mezinárodní soutěž dětských hraných filmů pro mládež (11-14)

3) Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti (7-12)



Protiváhou filmovému programu jsou vzdělávací doprovodné akce, které přinášejí nejen 

filmovou/mediální výchovu, ale i zážitky v podobě naučných/tvořivých workshopů. 



• Mezi nejzářivější hosty festivalu patří jména jako Pierre Brice (Vinnetou), Natalya Sedych

(Nastěnka), Kabir Bedi (Sandokan), Jan Tříska, či Inger Nilsson (Pippi, Dlouhá punčocha). 

HOSTÉ JUNIORFESTu :



DALŠÍ AKTIVITY JUNIORFESTu :
• příprava VÝSTAV s filmovou tématikou, jako např. Tři střevíčky pro Popelku na 

Státním hradu a zámku Horšovský Týn...

• organizace příměstských festivalových táborů (ve všech pěti festivalových městech)



• získání práv a následná produkce nejnovějších filmů nejen pro děti (naposledy např.

dlouho očekávaná předpremiéra filmu „Prvok, Šampon, Tečka a Karel“ s osobní účastí

scénáristy a režiséra Patrika Hartla. Amfiteátr Plzeň, 3 000 diváků.)
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