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„Kino“ ve skvrňanské knihovně láká na dokumentární filmy  

  

 
Snímek z edice lidskoprávních dokumentárních filmů Kola versus auta můžete zhlédnout v Obvodní 

knihovně Skvrňany. Projekt Promítej i ty organizuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. / Jeden svět. Film 

reaguje na současné problémy dopravní politiky. Automobilový průmysl, často nejsilnější zdroj příjmů 

pro obecní pokladny, má zdrcující vliv na celou městskou sféru, pohyb obyvatel, jejich čas i zdraví. 

Dokument sleduje, jak se pro řadu občanů stává východiskem městská cyklistika a jak spolu s ní sílí po 

celém světě občanské iniciativy na podporu cyklistů. Současně svým širokým záběrem dává prostor pro 

úvahy a komentáře. Kola versus Auta je první z řady snímků, které by Knihovna města Plzně ráda svým 

návštěvníkům nabídla. Promítá se zdarma 12. září 2016 od 18:00. Od října mohou diváci svým 

hlasováním rozhodnout, který z pestré nabídky dalších filmů chtějí do budoucna vidět.  

 

 

V rámci projektu Promítej i ty (www.promitejity.cz), který organizuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. / Jeden 

svět, nabízí Knihovna města Plzně zdarma promítání řady filmů. „Rádi bychom, aby měli diváci možnost 

ovlivnit jejich výběr, proto na měsíc říjen knihovna připravila pět titulů a návštěvníci mohou rozhodnout 

(hlasovat na webu http://m-klub-plzen.webnode.cz/kalendar-akci/filmy/), který z nich uvidí. 
Celý promítací cyklus zahájí snímek Kola versus Auta, který uvede Obvodní knihovna Skvrňany 12. září 2016 

od 18:00. Švédský film režiséra Fredrika Gerttena je vybaven poutavým hudebním doprovodem, českými 

titulky a trvá 88 min“, přibližuje akci organizátor a knihovník Jan Albrecht.  

Obsah nám ukazuje problematickou dopravní situaci ve světových velkoměstech, jako např. São Paulo, Los 

Angeles nebo Toronto. Diktátorský vliv automobilového průmyslu, který ale nejvýrazněji plní obecní pokladny, 

negativně ovlivňuje celé město, má zhoubný dopad na bezpečný pohyb obyvatel, jejich čas i zdraví. Dokument 

sleduje, jak řada jedinců nalézá východisko v městské cyklistice, která s sebou přináší i vznik občanských 

iniciativ na její podporu po celém světě. Dotýká se situace v místech, kde se kola stala převažujícím dopravním 

prostředkem (Berlín, Amsterdam či Kodaň). Jeho široký záběr ale dává prostor postřehům a úvahám obou stran, 

ať už jsou to zážitky cykloaktivistů nebo názory politiků, městských urbanistů nebo řidičů, současně se snaží 

přimět diváka k přemýšlení o budoucnosti a udržitelnosti současného životního stylu. 

Protože film je pojatý zároveň jako propagační kampaň, vznikla k němu i zdarma nabízená mobilní aplikace 

#BikeDataProject, která počítá najeté kilometry, ukládá cyklovýlety uživatelů a převádí jejich ujetou vzdálenost 

na množství ušetřených emisí. 
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KONTAKT: 

 

Bc. Jan Albrecht, vedoucí M-klubu 

M-klub, Knihovna města Plzně, Macháčkova 28, 318 00 Plzeň 

tel. 378 038 260, 724 602 897, e-mail: skvrnany@plzen.eu 

 

Mgr. Markéta Skálová, vedoucí Oddělení informačních služeb a studovny 

Oddělení informačních služeb a studovna, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň 

tel. 378 038 213, e-mail: skalovamar@plzen.eu 
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