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Nový film Kena Loache SPIRIT OF 45 zažije českou premiéru  

v kinech i na internetu naráz 

 

Nejnovější dokumentární film legendárního britského režiséra Kena Loache SPIRIT OF 45 (Duch 

pětačtyřicátého) vstupuje ve čtvrtek 30. ledna 2014 do české distribuce premiérou day and date, tedy 

do kin i na internet zároveň prostřednictvím portálu www.dafilms.cz.  

Snímek o poválečné euforii, která svou vírou v sociální spravedlnost natrvalo ovlivnila britskou 

společnost, je pokračováním tvůrčího směřování režiséra proslaveného sociálně angažovanými 

snímky, které vysoce oceňují diváci i kritika (např. Kes, Země a svoboda, Jmenuji se Joe, Zvedá se vítr, 

Andělský podíl). Loachovo významné postavení v evropské kinematografii, které dokládá mnoho cen 

z nejprestižnějších festivalových klání (Cannes, Benátky, Karlovy Vary a další), stvrdí na nadcházejícím 

filmovém festivalu Berlinale zisk čestného Zlatého medvěda za celoživotní dílo.  

 

Rok 1945 byl klíčovým letopočtem v britské historii. Vzájemná solidarita, která pomohla Británii přežít 

válku a hořké vzpomínky na předválečné roky, přivedly ostrovní obyvatele k silné víře v naplnění snu o 

lepší budoucí společnosti. Film živě ilustruje optimismus vítězného národa a ukazuje, jak z válečných 

trosek vzešel nový a spravedlivější stát. Porážka fašismu se stala pouze prvním krokem k proměně 

struktury společnosti. Poválečný stát měl fungovat jako systém sociálně spravedlivý, v němž se zdravotní 

a sociální péče či vyšší kvalita bydlení dostane i pracujícím třídám. Za nově zvolené Labouristické vlády 

vedené Klementem Atleem a v čele s ministrem zdravotnictví, vizionářem Aneurinem „Nye“ Bevanem se 

podařilo vytvořit novou Británii za pouhých několik málo let.  

Režisér Ken Loach pro výsledný snímek použil filmový materiál z britských regionálních a národních 

archivů, které společně s nahrávkami a dobovými rozhovory vytvořily vrstevnatý a živý příběh vystavěný 

na pozadí dobových sociálně-politických událostí. Spirit of 45 se snaží osvětlit a oslavit období nebývale 

pospolitého ducha britské společnosti, jenž v domácím prostředí rezonuje dodnes. Snímek zároveň 

www.dafilms.cz


méně tradičně vykresluje některé ze zásadních politických osobností druhé světové války. V mnohém 

překvapivým tak pro diváka může být například prezentace osoby premiéra Winstona Churchilla. 

Snímek SPIRIT OF 45 bude uveden do českých kin distribuční společností Artcam zároveň s online 

premiérou na portálu DAFilms.cz . Zde bude film k dispozici ke přímému streamu za cenu 40 Kč i 

stažení ve formátech AVI a DVD za poplatky 80 Kč (AVI) a 130 Kč (DVD). 

 

 

O režisérovi 

KEN LOACH se narodil v roce 17. června 1936 ve 

městě Nuneaton v anglickém hrabství Warwickshire. 

Studoval práva na St. Peter’s Hall v Oxfordu, poté krátce 

působil v divadle. V roce 1963 nastoupil do BBC jako 

televizní režisér. Tím zahájil svoji dlouhou filmovou kariéru 

tvůrce oceňovaných snímků určených do kin i pro televizi. 

Kritiku i diváky oslovily v 60. letech zejména filmy Cathy 

Comes Home a Kes, z pozdějších úspěch slavily úspěch 

například snímky Země a svoboda, Sladkých šestnáct let, 

Zvedá se vítr nebo Andělský podíl z poslední doby. 

 

Ocenění na festivalu v Berlíně 

"Ken Loach je jedním z největších evropských režisérů,“ řekl ředitel filmového festivalu v Berlíně Dieter 

Kosslick v souvislosti s chystaným oceněním Loachovy celoživotní tvorby Zlatým medvědem. „Za svou 

téměř padesátiletou kariéru předvedl výjimečnou míru kontinuity, a zároveň dokázal být vždy 

novátorský,“dodává Kosslick. "Jeho hluboký zájem o individuální lidské osudy, stejně jako jeho kritický 

postoj ke společnosti, našel vyjádření v mnoha variantách filmového přístupu. Oceňujeme Kena Loache 

jako režiséra a vysoce obdivujeme, jak dokázal ve svých filmech s humorem zobrazit témata sociální 

nespravedlnosti.“ 

 

Originální název:  The Spirit of 45 / Režie: Ken Loach / Kamera: Stephen Standen / Střih: Jonathan 

Morris / Země: Velká Británie / Rok výroby: 2012 / Stopáž: 94 min / Jazyk: anglicky s českými titulky / 

Přístupnost: neomezená  

Film Spirit of 45 byl uveden v oficiálním výběru Berlínského filmového festivalu v roce 2013. 

Materiály ke stažení:  http://artcam.cz/spirit-of-45/ 
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VoD: Dostat kvalitní filmy snadněji k divákům 

Distribuce filmů prostřednictvím internetu, obecně nazývaná VoD (Video on Demand) má výhody pro 

všechny - diváky, provozovatele i distributory. Je účinným způsobem, jak dostat filmy k divákům přímou 

cestou, pohodlně a legálně.  „Cílem uvádění filmů prostřednictvím VoD 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 nenechává,“ vysvětluje ředitel Film Distribution Artcam Přemysl Martinek. 

Pohled online distributora artových dokumentů a experimentálních snímků přidává manažerka akvizic 

portálu DAFilms.cz Diana Tabakov: „Distribuce jednotlivých filmů vždy záleží na konkrétním příběhu, a 

proto i způsob, jak by se měl dostat k divákům, by měl být pojímán s individuální péčí. Artové snímky mají 

cestu zpravidla komplikovanější a velmi rychle se rozšiřují způsoby, které mění konvenční cesty distribuce. 

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.“  

Premiéra Loachova snímku SPIRIT OF 45 je již druhou spoluprací dokumentárního portálu DAFilms.cz a 

distribuční společnost Artcam při uvádění snímků formou day and date release, tedy do sálů kin i do 

prostředí internetu zároveň. V říjnu byl tímto způsobem divákům nabídnut film Epizoda ze života 

sběrače oscarového režiséra Danise Tanoviće, který získal zvláštní cenu poroty festivalu Berlinale 2013. 

 

Streamování s DAFilms.cz  

Streamovat lze filmy ve formátu MP4. Web disponuje chytrým přehrávačem, který umožňuje rozpoznat, 

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

Flash 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 screen a jednoduše ovládat 

hlasitost. 

Film SPIRIT OF 45 diváci naleznou na hlavní stránce portálu www.dafilms.cz, kde bude viditelně označen 

jako tzv. událost týdne. Na obrázek či název filmu stačí kliknout, čímž se divák 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 sedm významných evropských 

festivalů dokumentárního filmu. Portál funguje na principu Video on Demand a v současné době nabízí 

permanentní přístup k více než devíti stům dokumentárních a experimentálních filmů, které procházejí 

odborným kurátorským výběrem. Každý týden portál zdarma nabízí tematické filmové programy, jež 

jsou přístupné divákům z celého světa. Na webových stránkách jsou také k dispozici krátké autorské 

články věnované novinkám ze světa dokumentárního filmu, rozhovorům se známými režiséry a 

informacím o rozvoji VoD distribuce. 
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KONTAKTY: 

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 

 

ARTCAM 

Hedvika Petrželková 

Film Distribution ARTCAM, www.artcam.cz 

Rašínovo nabřeží 6, 128 00, Praha 2, CZ 

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