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Mentálně postižení přivezli cenu

Žampach - Slyšet svoje jméno při předávání filmových cen, za potlesku dojít po červeném koberci na pódium, převzít
sošku, poděkovat. Takový je možná sen leckoho z nás. Stanislavu Skalickému, který žije v zařízení pro mentálně
postižené, v domově pod hradem Žampach na Orlickoústecku, se to podařilo.
Dostal cenu za nejlepší výkon ve vedlejší mužské roli na festivalu filmů Mental power. Přehlídka s podtitulem Silnější
než Hollywood uvádí české i zahraniční filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním nebo kombinovaným
postižením. „Náš film zaujal asi tím, že je krátký a od začátku do konce má šťávu. Téma, které jsme pro něj vybrali,
tedy písnička Jožin z bažin od Ivana Mládka, je přesně tím, co naše klienty baví,“ říká Markéta Novotná, speciální
pedagožka domova.
Spolu s kolegyní Petrou Vinšovou se stala režisérkou filmu, který vznikl na Žampachu nebo v Žamberku a okolí zcela
amatérsky. Na videokameru jej natočil a sestříhal student žambereckého gymnázia Martin Pavlát. Zahrálo si v něm
dvacet klientů domova, kterým dal Ivan Mládek pro tento účel bezplatnou licenci na svoji píseň.
Porotu, ve které zasedal Jan Hřebejk, Petr Vachler nebo Michal Horáček, zaujal hlavně závěr filmu. Právě tam se
objeví Stanislav Skalický a písničku Jožin z bažin si pro sebe potichu přezpívá.
Podle ředitele domova Luďka Grätze bylo natáčení i účast na festivalu pro obyvatele domova velkou událostí. „Film se
pro nás stal další možností, jak obyvatele domova zaujmout a motivovat pro účast na zájmových, vzdělávacích a
aktivizačních činnostech, které pro ně připravujeme,“ uvedl Grätz.
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