Článek Jiřího Jílka, obyvatele Domova pod hradem Žampach,
ve filmu „Je tu Yetti“ v roli vypravěče
Milí čtenáři,
Chci se podělit o zážitky 3. ročníku filmového festivalu pro lidi
s postižením.Tedy MENTAL POWER PRAGUE FILM. Od čtvrtka 4.6 do soboty 6.6
2009.
Festival
má
skvělou
myšlenku. Dojeli jsme do Prahy, do
hotelu v Kobylisích, kde bylo
ubytováno hned několik soutěžních
týmů. Ve čtvrtek i v pátek večer se
představilo všech 17. soutěžních
snímků, mezi nimi i náš „Je tu
Yetti?“. V deset večer byly vždy na
závěr hudební koncerty. V sobotu
bylo vyhlášení výsledků a v porotě
byli někteří známí umělci jako třeba
Věra
Chytilová
nebo
Michal
Horáček.
Než se dostanu k vyhlášení vítězů,
napíšu jiné programy, které jsme
měli během těchto dnů. Pobyli jsme 4 dny v hlavním městě republiky a budou to
vždycky hezké vzpomínky. Ve čtvrtek se naše parta rozhodla pro procházku
Václavákem, pak jsme zůstali na festivalu v divadle na Václaváku. V pátek jsme jeli
do Tróji do zoologické zahrady, je to tam tak veliké, že jsem byl rád, že mě s jednou
nohou a protézou občas povozil Láďa na vozíku. V ZOO jsem byl kdysi jako mladý
jinoch, tak to byl i teď krásný pocit. Pak jsme šli na oběd a opět do divadla.
V pátek promítali našeho “Yettiho“. Jsme rádi, že se film líbil, protože se v divadle
opravdu všichni dost smáli.V pátek na konci měl koncert Děda Mládek ilegal band.
Tento večer jsme také dělali autogramiádu, podpisovali jsme lidem naše fotky.
Do hotelu jsme šli v noci s očekáváním, co nám přinese sobota. V sobotu jsme byli
na Pražském hradě, nejdříve v zahradách, pak v celém hradu i v katedrále sv. Víta.
Povídali jsme si o historii staveb a jak se čemu říká. Nahoře jsme fotili panoráma
Prahy. Nerudovou ulicí jsme přešli směrem na Karlův most.Dali jsme si oběd
v čínské restauraci.Po procházce Karlovým mostem a společných zážitcích jsme se
jeli slavnostně převlíknout do hotelu na večerní ukončení festivalu.
A jaké bylo vyhlašování výsledků?
Myslím, že i pro nás velmi dobré. Nejdříve ze všeho šel na pódium vždy jeden člen
ze 17ti týmů, Pavel Bém dal všem dárek za účast, od nás šel Láďa Krupa.Jak já jsem
to vnímal, tak při vyhlašování byl náš tým třikrát vyhlášen mezi prvními třemi.
Nejdříve za mluvené slovo. To mi udělalo moc radost, já jsem hrál ve filmu
vypravěče. Za nějakou chvíli za nejlepší vedlejší mužské role a to už Láďa a
Radek byli vyhlášeni jako nejlepší v mužské vedlejší roli. Ještě se mezi první tři
dostala Romana Faltusová za nejlepší vedlejší ženskou roli.
Nebyli jsme na festivale úplně nejlepší, ale jsme rádi, že se náš „Yetti“ neztratil.
Já za sebe jsem tak rád, že jsem se i podíval do Prahy a všichni budeme na
tento festival mít určitě hezké vzpomínky. Proto děkuju za sebe i za celý náš
letošní tým za těch pár dnů trávených v Praze a za to, že nám tento úspěch
vyšel, opravdu to dopadlo dobře.

