
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Vítězství na 11. mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival 2017 

Již po desáté a s desátým natočeným filmem odjela 9.6.2017 skupina herců, neherců, obyvatel 

Domova pod hradem Žampach na mezinárodní filmový festival Mental Power Prague Film Festival. 

V dokumentární - nesoutěžní sekci festivalu byl představen   dokument o životě a změnách v Domovu 

pod hradem Žampach, „Více než 50 let života…“, který vznikl k letošnímu 50. výročí poskytování 

sociálních služeb na Žampachu. Dokumenty se promítaly v pražské La Fabrice a doprovázeny velkým 

večírkem s koncerty několika známých skupin. 

Vlastní soutěžní film domova pod názvem „Tomáš“ je krátký, velmi emotivní. Většina diváků byla po 

jeho shlédnutí překvapena jak intenzivní pocity tento film v člověku vyvolává. Snímek přináší nový 

pohledem na svět, a to očima mladého člověka, který se z důvodu velkého motorického hendikepu 

nemůže pohybovat ani mluvit. Přesto projevuje obdivuhodný, pozitivní a aktivní postoj k životu.  

Dohromady zde soutěžilo sedmnáct filmových snímků, v nichž hrají lidé s hendikepem,                                                                                                                                 

včetně tří zahraničních filmů.  Letošní slavnostní galavečer probíhal v Divadle Palace na Václavském 

náměstí a začínal slavnostním entrée po červeném koberci, kde kráčeli herci, festivalová porota i 

moderátoři jako Tereza Voříšková, Eva Holubová, Táňa Fišerová, Tomáš Sedláček, Milan Tesař, Vojta 

Kotek a další.  

Vyhlašování ocenění je vždy dramatické, žampašský film letos ovlivnil mnoho kategorií. Nejkrásnější 

byla ovšem výhra filmu „Tomáš“, cena za Nejlepší film, dále cena za Hlavní mužskou roli pro Tomáše 

Rybičku a nominace na kameru a mluvené slovo.  

„Nejen Tomáš, ale i my všichni jsme šťastni“, říkají mladí filmařští tvůrci snímku Štěpán Novotný a 

Petr Kalkus. A Markéta Novotná, scénáristka a spolurežisérka vypráví, jak hodně těžká byla příprava: 

„Tomáš, který vůbec verbálně nekomunikuje se spolupodílel na scénáři, dlouho a složitě se vyjadřoval 

ke každému jeho slovu alternativním způsobem, podílel se i na výběru hlasu, který jeho daboval. Hlas 

byl výborný, citlivě a věrně doplnil obraz celého snímku“. Hlas ve filmu Tomášovi propůjčil herec 

Václav Neužil.  

Festival v Praze trval tři dny, tři dny nabité zážitky, emocemi, setkáními. „Na tyhle tři dny se celý rok 

těším“, říká Láďa Krupa herec z domova pod hradem, který zde byl letos již po desáté. 

Markéta Novotná,  

spec. pedagog Domova pod hradem Žampach 

V Žampachu 13.6. 2017 


