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                             PLAŽOVÍ POVALEČI / Premiéra 29.3.2018 

  
 
Frankie, ztracený 
teenager, prožívá šílené 
léto mezi nemocným 
otcem a matkou, která 
trvá na tom, aby si našel 
přítelkyni. Mladík se snaží 
uniknout před 
každodenní realitou tím, 
že se potuluje 
s kamarády, bandou 
delikventů, a že flirtuje na 
internetu se staršími 
muži.  
 
 
 

Frankie žije v domě se svou sestrou a matkou, která se stará o jejich umírajícího otce. Většinu času tráví v ulicích 
Brooklynu, kde se klackuje se svými “bros”, kouří trávu a občas nějakou prodá. Během léta se navíc sblíží s drzou 
Simone, se kterou si začne románek. Po nocích se ale připojuje na gay seznamku, kde chatuje se staršími muži a 
nedělá mu problém se s některým z nich sejít. Ostatně proč ne? Dokonalý Frankie totiž nemá o zájem nouzi.  
Možná tím vyvažuje nedostatečnost, která ho rozčiluje, když nedokáže uspokojit svou první dívku; možná si ale 
nechce přiznat, že zástěrkou pro vnitřní zmatek je právě ona. Plážoví flákači jsou koláží nálad, jež prožívá Frankie 
hledající své místo ve světě. Pocitový film o dospívání, který ukazuje, jak destruktivní může být prostředí toxické 
maskulinity pro ty, kteří žijí ve strachu z nepřijetí své jinakosti okolím.  
 
Film získal ocenění na Festival Sundance 2017 za nejlepší režii, Festival Mezipatra 2017, cena za nejlepší film, 
Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule 2017 cenu za nejlepší scénář. 
  

Původní název  Beach Rats /Režie Eliza Hittman /Scénář  Eliza Hittman  /Kamera Hélène Louvart  /Hrají  Harris 
Dickinson, Kate Hodge, Madeline Weinstein /Producent Andrew Goldman, Paul Mezey  /Střih Scott Cummings 
/Kostými Sara Lott  /Rok výroby 2017 /Země USA /Jazyk anglicky s českými titulky /Kopie DCP,  MP4 
/Přístupnost  do 12 let nevhodný /Stopáž  95 min 
 
Propagační materiály, informace: 
ARTCAM 
YT CHANNEL ARTCAM 
STRANKA FILMU 
OFICIALNI TRAILER FILMU 
FTP , login: kino, heslo: gre56huo 

 
Pravidelné  informace najdete  na našem FACEBOOKu 

 

Trailer i slide ve formatu DCP je uložen na našem FTP ale bez přímého odkazu 
 
Programace: Alena Vokounova, tel: 607 194 251, alena.vokounova@artcam.cz 
Tiskový servis: Jana Kalinova, jana.kalinova@artcam.cz 
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