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Projekci filmu Kena Loache SPIRIT OF 45 (Duch pětačtyřicátého)  

doprovodí odborná debata na téma Jaký je duch dnešní doby? 
 

 

Nejnovější dokumentární film legendárního britského režiséra Kena Loache SPIRIT OF 45  

(Duch pětačtyřicátého), který vstoupil 30. ledna 2014 do české distribuce, bude uveden  

v pražském artovém kině Studio Béla za účasti odborníků z řad českých politologů. 

 

KDY: 28. února 2014 ve 20.00 

KDE: ve Studiu Béla (Maďarský institut, Rytířská 25-27,  Praha 1) 

 

Snímek o poválečné euforii, která natrvalo ovlivnila britskou společnost, je pokračováním tvůrčího 

směřování režiséra, proslaveného svými sociálně angažovanými snímky (Kes, Země a svoboda, Jmenuji se 

Joe, Zvedá se vítr, Andělský podíl). Cenami ověnčený režisér obdržel na nedávno skončeném filmovém 

festivalu v Berlíně další významnou poctu: čestného Zlatého medvěda za celoživotní dílo. 

 

O filmu: 

 Rok 1945 byl klíčovým letopočtem v britské historii. Film živě ilustruje optimismus národa a 

ukazuje, jak z válečných trosek vzešel nový a spravedlivější stát. Poté, co byl poražen fašismus, lidé v Británii 

usilovali o rovnější společnost, v níž by nevládly jen ty nejvyšší vrstvy, a v níž by i pracujícím třídám byla 

poskytnuta zdravotní péče, bydlení a sociální péče. Za nově zvolené Labouristické vlády vedené Klementem 

Atleem, a v čele s ministrem zdravotnictví vizionářem Aneurinem „Nye“ Bevanem se podařilo vytvořit 

novou Británii za několik málo let.  

 Režisér Ken Loach použil filmy z britských regionálních a národních archivů, spolu s nahrávkami a 

dobovými rozhovory, aby vytvořil vrstevnatý, živý příběh vystavěný na pozadí tehdejších sociálně-

politických událostí. Spirit of 45 se snaží osvětlit a oslavit období nebývale pospolitého ducha, jehož dopad 

přetrval po mnoho let, a který je možné znovuobjevit ještě i dnes.  

 O tom, zda je to opravdu možné, a jakou inspiraci může film Kena Loache a jeho vidění světa přinést 

v současnosti, bude i tématem debatu, která bude následovat po projekci. 

 

 

Diskuse se zúčastní: 

- Mgr. Vít Klepárník (Ústav politologie FFUK), předseda Centra pro sociálně-tržní ekonomiku a 

otevřenou demokracii CESTA 

- Prof. PhDr. Martin Potůček (Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK) 

- Jaroslav Fiala, politilog, šéfredaktor komentářového deníku Alarm (A2larm.cz) politolog 

- Přemysl Martinek, ředitel Film Distribution Artcam 

Moderátorem debaty bude Mgr. Michal Kačírek 

 

Debata proběhne po skončení projekce filmu  v prostorách Studia Béla.  

Začátek projekce ve 20.00, délka filmu 94 minut. 
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„Loachovo dokumentární převyprávění britských poválečných sociálních dějin 40. let – ale nejen jich, je 

příběhem se silnou morální linkou. Ken Loach vybízí diváka k tomu, aby si položil nesamozřejmé otázky: Co je 

sociální pokrok, a co je sociální úpadek? Proč podléháme sociálnímu „zapomínání“? Jak naše smýšlení o 

společnosti formuje ,duch doby´? Jak sami můžeme ovlivnit společenství, v němž žijeme?  

Hledat inspiraci v minulosti se může někomu zdát tradiční až ,staromódní´, Loach však přesvědčivě ukazuje, 

že sociální a ekonomická současnost, jíž prožíváme, není ani jediná možná ani nevyhnutelná.“  

Mgr. Vít Klepárník 

(předseda Centra pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii CESTA) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

„Otázka, zda je možné se poučit z minulosti, je přes svoji zdánlivou jednoduchost poněkud záludná. Že 

bychom neměli opakovat minulé chyby, je natolik triviální pravda, že se může vyplatit ji přece jen občas 

zopakovat, abychom na ni pro její banálnost nakonec úplně nezapomněli. Poněkud složitější je ale to, jaké 

konkrétní poučení vlastně z minulosti vyvodit. Je totiž obecně známo, že předpovědi různých specialistů, 

například politologů či ekonomů, vycházející z minulých událostí, bývají většinou zcela mylné. Poučení 

zkrátka nemusí být návodem. Může být ale inspirací. A právě o to usiluje dokument Kena LoacheSpirit of 45. 

Kombinuje dobový filmový materiál s komentáři pamětníků – lékařů, zdravotních sester, horníků, železničářů 

– a současných odborníků a jeho cílem je vyzdvihnout úspěchy dosažené při výstavbě sociálního státu po 

druhé světové válce a položit otázku, proč jsme o ně vlastně přišli a zda bychom neměli usilovat o jejich 

znovunabytí.“ 

Matěj Metelec  

(z recenze na Alarm - on-line komentářový deník kulturního čtrnáctideníku A2) 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_of_%2745
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O režisérovi: 

KEN LOACH se narodil 17. 6. 1936 ve městě Nuneaton ve Velké Británii. Navštěvoval gymnázium Krále 

Edwarda VI. a poté šel studovat právo na St. Peter’s Hall v Oxfordu.  Po krátkém působení v divadle byl 

Loach v roce 1963 přijat do BBC jako televizní režisér. To zahájilo jeho dlouhou kariéru coby režiséra 

natáčejícího filmy jak pro televizi, tak kina, od Cathy Comes Home a Kes z  60. let až po filmy jako Země a 

svoboda, Sladkých šestnáct let a Zvedá se Vítr z  poslední doby. 

 

Originální název filmu:  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  

 

Materiály k filmu SPIRIT OF 45 ke stažení:  http://artcam.cz/spirit-of-45/ 

 

 

CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii je prvním domácím think-tankem 

založeným středovými a levicovými intelektuály od listopadu 1989. Podnětem jeho vzniku se staly 

probíhající zásadní diskuse o úloze soudobého státu v měnících se ekonomických a politických 

podmínkách. CESTA hodlá do těchto diskusí přispět odbornými a kritickými názory na systémové řešení 

hlavních politických a ekonomických problémů České republiky. http://www.centrum-cesta.cz/ 

 

 
 

 

 

Alarm 

On-line komentářový deník kulturního čtrnáctideníku A2. http://a2larm.cz/ 

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, 
tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 
stran novinového formátu. Svým obsahem i přístupem se A2 snaží 
vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. 

Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní 
publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti 
nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění. http://www.advojka.cz/ 
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