ARTCAM FILMS / Distribuční list
SBOHEM DĚCÁKU / Premiéra 23.11.2017

Téměř celé své dětství vyrůstali v
ústavu. Nemají domov, nemají
rodinu, netuší, kde budou bydlet a
jak si budou vydělávat. Lukáš chce
být slavný hip hoper, Simona
plánuje jít na operaci změny
pohlaví, Jarda by chtěl mít velkou
rodinu.

Dokumentární film sleduje časosběrnou metodou příběhy tří dětí, které opustily “děcák” a staví se na vlastní
nohy. Sledovali jsme jejich cestu více jak čtyři roky. Měli stejnou startovní čáru, ale jejich cesty nabraly strmý a
odlišný směr. Jak se sotva plnoletý člověk bez zkušenosti života v rodině dokáže zařadit do společnosti? Snažili
jsme se zaznamenat klíčové okamžiky na jejich cestě, zásadní rozhodnutí, pády i vítězství. Často stále se opakující
a bolestnou variaci na touhu někam patřit. Lze odpustit své matce, která v dětství tolik ublížila? Jak silné je krevní
pouto? Dokáže se ani ne osmnáctiletý kluk proměnit v zodpovědného otce, který uživí rodinu? Je vůbec možné
zbavit se od mala přisuzovaných nálepek jako je “problémový cikán” a nepropadnout se do pekla závislostí?
Původní název/ Sbohem děcáku /Námět Hana Ludvíková Muchová /Scénář/Režie Hana Ludvíková Muchová
/Kamera David Cysař / Střih Zdeněk Marek / Zvuk Jiří Gráf /Producent Hana Třeštíková - Produkce Třeštíková
s.r.o / Koproducent Česká televize /Dramaturgie ČT Ivana Pauerová Miloševič/ Dramaturgická spolupráce Vít
Janeček / Rok výroby 2017 /Země Česko /Jazyk česky /Kopie DCP, blu-ray,DVD, MP4/Přístupnost do 12 let
nevhodný/Stopáž 92 min

Propagační materiály, informace:
ARTCAM
YT CHANNEL ARTCAM
STRANKA FILMU
OFICIALNI TRAILER FILMU
Trailer filmu ve formátu MP4, dále HD Slide na platno jsou uloženy na dropboxu:
TRAILER MP4,SLIDE
Pravidelné informace najdete na našem FACEBOOKu

Trailer i slide ve formatu DCP je uložen na našem FTP ale bez přímého odkazu
Alternativní distribuce
Programace: Alena Vokounova, tel: 607 194 251, alena.vokounova@artcam.cz
Tiskový servis: Jana Kalinova, jana.kalinova@artcam.cz
Artcam Films / Rašínovo nábřeží 6 / 128 00 Praha 2 / tel: 221 411 666
WEB ARTCAM
Programace: Alena Vokounová / Komenského 33 / 323 00 Plzeň / tel: 607 194 251/ alena.vokounova@artcam.cz

