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„JE TU YETTI ?“ filmový snímek Domova pod hradem Žampach vyhrál
prestižní cenu na mezinárodním filmovém festivalu MENTAL POWER
PRAGUE FILM FESTIVAL.

Úvod:

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL je mezinárodní filmový festival (ne)herců
s mentálním a kombinovaným postižením. Domov pod hradem Žampach letos
soutěžil se svým reportážním snímkem „Je tu Yetti?“ v konkurenci dalších 16 filmů
z Čech, Slovenska, Polska a Francie. Mezi deseti oceněnými snímky byl třikrát
nominován a nakonec získal cenu za vedlejší mužskou roli.

Obsah:

Ve dnech 4. – 6. 6. 2009 se v Praze na Václavském náměstí v divadle Palace
uskutečnil III. ročník filmového festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL,
pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Hlavním partnerem festivalu
je Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR.
Tváří festivalu se stala herečka Tatiana Vilhelmová a gala-večerem provázel sympatický
Tomáš Hanák. Hodnotící porotu tvořili příjemní lidé. Předsedkyní poroty se stala Věra
Chytilová, dále v porotě zasedli Eva Holubová, Michal Horáček, Václav Krása, Petr Vachler
a další.
Obyvatelé Domova pod hradem Žampach přijeli soutěžit s reportážním snímkem „Je tu
Yetti?“, který pojednává o vyšetřování zmizelých dětí a obludě, jež řádí v arboretu Domova
pod hradem Žampach. Film zachycuje podhůří Orlických hor, krajinu na Žampachu.
V zimních měsících se natáčelo v biatlonovém středisku v Letohradě, ale také v prostorách
České televize na Kavčích horách. Vedle herců Domova pod hradem Žampach
zobrazujících role Yettiho, ředitele ZOO, policistů, veterináře, ředitele arboreta a filmového
štábu, hrají i skuteční hlasatelé televizních novin Iveta Toušlová a Bohumil Klepetko.
„Při Vašem snímku jsem se nejvíce nasmála“ řekla Láďovi Krupovi a Radkovi Kovářovi ve
foyer divadla herečka Tatiana Vilhelmová. O to větší potěšení později zažili na podiu, když
za své filmové role kameramana a zvukaře přebírali cenu za vedlejší mužské role. „Byl
jsem tu i v loni a příští rok zase něco natočíme, moc se mi tu líbí!“ řekl Láďa Krupa
novinářům televize, které zajímali Láďovy pocity z celého průběhu festivalu.
Festivalu nic nechybí. Pestrý program uměleckých výkonů, prostředí typické pro filmové
festivaly profesionálních herců, autogramiáda, limuzína a červený koberec. Cílem festivalu
je, aby lidé s handicapem prožili slavnostní a noblesní chvíle mezi lidmi bez handicapu a
také aby přesvědčili širokou veřejnost o svých schopnostech, že v oblasti umělecké tvorby
a prožívání mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo.
Hlavní cenu obdržel film Postiženi uměním, které vytvořilo o.s. Hendaver, Chráněná dílna
sv. Prokop u Červeného javoru, který dále poputuje na filmový festival do Karlových Varů.
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