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Praha, 22. 10. 2013 

 

FILMOVÁ PREMIÉRA ONLINE PRO KAŽDÉHO! LEGÁLNĚ. 

 

Film oscarového režiséra Danise Tanoviče EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRAČE ŽELEZA vstupuje 24. října 2013 do 

české distribuce netradičním způsobem: premiérou DAY AND DATE, tedy do kin i na internet zároveň.  

 

Vítězové Berlinale na DAFilm.cz 

 Film EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRAČE ŽELEZA je natočen podle reálné události a hraný skutečnými aktéry.  

Vypráví příběh romské ženy, která se kvůli chudobě a diskriminaci ocitne v ohrožení života a situaci musí řešit 

podvodem. Snímek, jenž uhranul letošní festivalovou porotu Berlinale, odkud si odnesl tři ocenění včetně 

Velké ceny poroty, budou moci diváci ve stejný den premiérově sledovat online na internetu, nebo si zajít do 

svého oblíbeného kina.  

 Film bude v rámci premiérového uvedení zdarma k dispozici na portálu DAFilms.cz od čtvrtka 24. 10. do 

neděle 27. 10. 2013. Alternativní způsob distribuce formou day-and-date release si Film Distribution Artcam 

vyzkoušela už při uvedení srbského snímku KLIP, který byl v České republice kromě klasického promítání v 

kinech exkluzivně umístěn i na portál VOYO.cz v předplatitelské sekci.  

 

 Už od začátku týdne, od pondělí 21. do středy 23. 10. bude na portálu DAFilms.cz k dispozici zdarma také 

další oceňovaný snímek Film Distribution Artcam – JE TO JEN VÍTR maďarského režiséra Bence Fliegaufa.  Film, 

který získal Velkou cenou Berlinale v roce 2012, je rovněž inspirován skutečnými událostmi, tentokrát 

z maďarského venkova, a odkrývá průběh jednoho dne života romské komunity, která žije ve strachu z 

pogromu. Působivý snímek vyvolal v Maďarsku velkou odezvu a kladně byl hodnocen i českou filmovou 

kritikou: http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/1109658 

 

 Oba filmy budou na portálu DAFilms.cz k dispozici ke streamování nebo stažení i po 27.10., a to za 

poplatek cca 50 Kč (stream) nebo 100 Kč (download). 

 

 

Uvedení na portálu Respekt.cz 

 V rámci zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava bude film EPIZODA ZE ŽIVOTA 

SBĚRAČE ŽELEZA uveden také na stránkách Respekt.cz, kde bude k dispozici ke zhlédnutí zdarma rovněž od 

čtvrtka 24. do neděle 27. 10. 2013. 

 

http://www.dafilms.cz/
http://www.dafilms.cz/
http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/1109658
http://www.dafilms.cz/
http://respekt.ihned.cz/
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Dostat kvalitní filmy snadněji k divákům 

 „Naším cílem je dostat kvalitní filmy k divákům, kteří o ně mají zájem. Možností, kam si zajít na artový film 

do kina, totiž stále ubývá. Souvisí to především s upadající kvalitou nabídky kin, která se čím dál více orientují 

na největší hity a příliš prostoru pro autentické filmové umění nenechávají,“ vysvětluje ředitel Film Distribution 

Artcam Přemysl Martinek. 

 „Zatím je to spíše pokus, ale do budoucna by day-and-date uvádění mohlo být velmi zajímavé. Věřím, že 

řada lidí bude ráda, když bude moci film hned po premiéře shlédnout na internetu a nebude ho muset složitě 

hledat a stahovat z webů, kde dnes platí za rychlost a objem stažených dat. Věřím, že lidé budou rádi, když 

budou vědět, že peníze, které do stažení investovali, jdou distributorovi nebo producentovi filmu a nikoliv 

někomu, kdo nabízí jen úložný prostor. Ale to se všechno teprve uvidí…,“ dodává Přemysl Martinek. 

 „V současné době se velmi rychle se rozšiřují způsoby, které mění konvenční cesty distribuce,“ podotýká 

k problematice day-and-date distribuce Diana Tabakov z portálu DAFilms.cz. „Je znatelné, že diváků v 

kinech je čím dál méně, a naopak na internetových portálech jako je DAFilms.cz jich velmi přibývá. Je tedy 

přirozené, že i distribuční modely by na toto chování diváků měly reagovat a nabízet ve stejný čas nový film na 

všech možných platformách.“  

 

O filmu EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRAČE ŽELEZA  

Nazif se živí sběrem železa ze skládek. Jeho žena Senada se doma 

stará o dvě děti. Třetí se chystá na svět. Jenže Senada potratí a 

protože nemá zdravotní pojištění, odmítnou jí lékaři operovat, 

dokud nezaplatí 500 Euro. Takové peníze však rodina nemá a tak je 

jedinou cestou, jak Senadě zachránit život, podvod… 

Podivuhodný film oceněný Cenou pro nejlepší mužský herecký výkon a Velkou cenou na letošním Berlinale je 

specifický tím, že v hlavních rolích se představí skuteční aktéři tohoto případu, který v Bosně rozvířil debatu o 

lékařské etice, situaci sociálně vyčleněných rodin atd. Film je to ovšem velmi lehký, nesený ústředním tématem 

lásky a spokojeného života, který nutně nemusí znamenat tisíce na účtech a přepychový dům. 

 Za svůj první film Země nikoho (2001) získal Danis Tanović Oscara v kategorii zahraniční film a Zlatý Glóbus. 

Ocenění: Velká cena poroty, Berlinale 2013, Zvláštní ocenění ekumenické poroty, Berlinale 2013, Stříbrný 

medvěd pro nejlepšího herce (Nazif Mujić), Berlinale 2013 

Originální název:  Epizoda u zivotu beraca zeljeza (An Episode in the Life of an Iron Picker) / Režie a scénář: 

Danis Tanović / Hrají: Nazif Mujić, Senada Alimanović, Sandra Muji, Šemsa Mujić / Kamera: Erol Zubčević / 

Střih: Timur Makarević / Země: Bosna a Hercegovina, Francie, Slovinsko / Rok výroby: 2012 / Stopáž:  

74 min / Jazyk: bosensky s českými titulky / Přístupnost: neomezená  
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Streamování s DAFilms.cz  

 Streamovat lze film ve formátu MP4. Web používá chytrý přehrávač, který umožňuje rozpoznat, jaký 

vyhledávač uživatel používá, a tak sám vybere, zda by streamování filmu mělo probíhat pomocí Flashe či 

nativně prostřednictvím HTML 5. Streamovací obrazovka odpovídá tomu, jak jsou diváci zvyklí sledovat filmy 

na internetu - lze ji zvětšovat podle potřeby do velikosti full screan i jednoduše ovládat hlasitost. 

Film diváci naleznou na hlavní stránce portálu www.dafilms.cz, kde bude viditelně označen jako nedávno tzv. 

"událost týdne". Na homepage stačí na obrázek či název filmu kliknout a divák se dostane k popisu filmu, 

výběru fotografií a zeleně označenému tlačítku "Přehrát". Po jeho kliknutí se dostane ke streamovací 

obrazovce, kterou jednoduše spustí tlačítkem "Play". 

 DAFilms.cz je online distribuční portál iniciativy Doc Alliance sdružující 7 významných evropských 

dokumentárních festivalů (Visions du Réel, Planete Doc Film Festival Warsaw, FID Marseille, DOK Leipzig, 

MFDF Jihlava, Doclisboa a CPH:DOX Copenhagen). Portál funguje na principu Video on Demand a v současné 

době nabízí permanentní přístup k téměř osmi stům dokumentárních a experimentálních filmů. Diváci i filmoví 

profesionálové z celého světa mohou všechny filmy přístupné na DAFilms.cz legálně a za minimální poplatek 

zhlédnout přímo ve svém počítači nebo si je stáhnout ve formátu AVI a DVD. 

 

 

KONTAKTY: 

ARTCAM 

Hedvika Petrželková 

Film Distribution ARTCAM, www.artcam.cz 

Rašínovo nabřeží 6, 128 00, Praha 2, CZ 

tel.: +420 221 411 619, fax: +420 221 411 699, mob.:+420 776 167 567 

hedvika.petrzelkova@artcam.cz 

 

Materiály k filmům: 

Fotografie ke stažení: http://artcam.cz/epizoda/, http://artcam.cz/je-to-jen-vitr/ 

 

DAFILMS.CZ 

Andrea Průchová 

Doc Alliance Films, www.DAFilms.cz 

Bubenská 1, Praha 7, 170 00, CZ 

GSM: +420 737 804 449 

andrea@dafilms.com 
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