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Jako loni i předloni, zase jsme se mohli podívat do naší stověžaté Prahy, opět díky 
filmovému festivalu Mental Power Prague Film Festival. 
Rád bych popsal, co vše jsme v Praze prožili. 
Hned při jízdě z nádraží do hotelu Olympic, jsme zjistili, že né všichni z nás umíme 
jezdit na jezdících schodech. Byla u toho legrace, ale při odjezdu z Prahy jsme to už 
uměli a dokonce jsme se na schodech fotili i natáčeli. Radkovi se to tak zalíbilo, že si 
přeje schody k vánocům na pavilón „U Šimona“. 
První den jsme prošli starou Prahu od Prašné brány, přes Staroměstské náměstí, na 
Můstek a až do divadla Palace na Václavském náměstí. Večer byl 1. promítací den, 
viděli jsme 7 filmů, mně se nejvíc líbil film Eda drží dietu. 
V pátek jsme jeli tramvají do Tróje, do botanické zahrady. Nejdřív jsme byli ve 
skleníku, byly tam rostliny z různých částí světa, např. obří bambusy a všude lítali 
nádherní motýli. Pak jsme prošli venkovní zahradou, ta byla obrovská, nejhezčí byla 
zahrada japonská. Viděli jsme na pražské vinice i na Trojský zámek. Celé prostředí 
na nás dýchalo exotikou. 
Večer byl 2. promítací den, kde byl i náš film. Kromě našeho filmu se mi nejvíc líbil 
film Zločin na poště podle Karla Čapka.. 
V sobotu jsme toho zažili nejvíc. Tramvají jsme dojeli na Újezd, kde nejdříve projel 
historický průvod a potom i sraz motorkářů. My vyjeli na Petřín lanovkou, prohlídli 
krásné sady a Štefánkovu hvězdárnu zvenčí. Pak jme se strašně nachechtali bludišti, 
v každém případě to vždycky stojí za tu legraci, jak můžete různě vypadat. 
Výtahem jsme vyjeli na vrchol rozhledny, viděli jsme celou Prahu, široko daleko za ní 
i horu Říp. Na oběd jsme šli do Čínské restaurace na Malé Straně. Jídlo bylo dobré a 
všechny nás pálila pusa. V divadle nás čekal galavečer. V pasáži jsme si podávali 
ruce se slavnými herci, pak jsme šli po červeném koberci a všichni tleskali. Náš film 
vyhrál zvláštní cenu za roli Tomáše Rybičky, dále jsme byli ve čtyřech kategoriích 
nominováni. Galavečer byl plný legrace a nakonec byl velký raut. 
Rozhodně je festival dobrá myšlenka a rád bych se ho zase zúčastnil s dalším novým 
filmem. 

 

                                                                      


