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FILM NAŠE ŽENY ZVÍTĚZIL V SOUTĚŽI 18. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO 

FILMU 
 

Film Naše ženy nejvíce zaujal publikum v sekci Soutěž – Výběr české kritiky 18. 
ročníku Festivalu francouzského filmu. Čeští filmoví novináři vybrali do soutěže devět titulů 
z  filmů dosud nezakoupených pro český trh. Film režiséra Richarda Berryho zvolil novinář 
Tomáš Pilát z Českého rozhlasu. „Hlavní myšlenku filmu lze shrnout do otázky: kam až 
můžu zajít, když chci chránit přítele? Ve zkratce z děje: vztah tří dávných přátel se láme ve 
chvíli, kdy jeden z nich prosí ty dva zbývající, aby zakryli vraždu, kterou spáchal. Mezní 
situace, jak to bývá, odhaluje charaktery. A hlavně: jsou tu ženy. Naše ženy. Někteří kritici 
ve Francii tvrdí, že je to protiženský film. Není. Naopak ukazuje, že svět bez žen by nebyl. 
Prostě by neexistoval. Protože by ho neměl kdo držet,” popisuje Tomáš Pilát vítězný snímek. 

Těsně za vítězným filmem Naše ženy se umístil film Mezi přáteli	 režiséra Oliviera 
Barouxe. Film vybral Jan Šmíd z Českého rozhlasu Radiožurnál.  

Třetí místo v divácké soutěži patří komedii Martina Bourboulona Táta nebo máma. 
Film vybrala Magdaléna Hrozínková z francouzské redakce Radia Praha. 

Filmy uvedené v sekci Soutěž – Výběr české kritiky podpořila francouzská společnost 
TV5MONDE, která věnuje na podporu uvedení vítězného snímku do české distibuce 1 500 
EUR. 

18. ročník Festivalu francouzského filmu v České republice představil ve spolupráci s 
českými distributory dvanáct filmů, které budou po skončení festivalu uvedeny do běžné 
kinodistribuce. Krátce po skončení festivalu se diváci mohou vydat na Malého prince, Tři 
vzpomínky a Rodinu k pronájmu, o Vánocích pak na plátna českých kin vstupuje snímek 
Zbrusu Nový zákon. Zbylé snímky budou uvedeny do české distribuce v následujícím roce. 

 
Na 18. ročník Festivalu francouzského filmu dorazila delegace tvůrců a filmových 

profesionálů z Francie a osobně uvedla projekce svých filmů. Francouzský herec, režisér a 
scénárista Xavier Beauvois představil v české předpremiéře nový celovečerní film Cena 
slávy. Režisér Arnaud Desplechin uvedl svůj poslední film Tři vzpomínky. Třetí 
předpremiérou, kterou do Prahy doprovodil její tvůrce, režisér a scénárista Jean-Pierre 
Améris, byla komedie Rodina k pronájmu. Režiséři Peter Dourountzis a Julien Bisaro 
představili své snímky během tradičního Večera krátkých filmů. 

 

 



 

Během festivalu bylo promítnuto 57 filmů. 

 

Festival se konal v osmi partnerských kinech: v Kině 35 Francouzského institutu v Praze, v 
kinech sítě Europa Cinemas (Praha - Lucerna, Světozor, Brno – Scala, České Budějovice – 
Kotva, Hradec Králové – Bio Central, Ostrava – Minikino) a v pražském multikině CineStar 
Anděl. 
 
Všechny filmy byly uvedeny v původním znění s českými titulky nebo s českým dabingem.  
 
Vstupné na festivalové projekce činilo 100 Kč.  
 
Oficiální internetové stránky festivalu: www.festivalff.cz 
Facebookové stránky festivalu: www.facebook.com/festivalff 
www.youtube.com/FrancouzskyInstitut  

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 


