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Vrátili se s filmovou cenou za hlavní mužskou roli 
 
 Krásné ocenění získal filmový snímek Domova pod hradem 

Žampach ´…To bude dobrý! ´ na mezinárodním filmovém festivalu 
Mental Power Prague Film Festival, který se konal o uplynulém 
víkendu v Praze. 

      
 Herci z Domova pod hradem Žampach si zahráli již v osmém autorském film 

a soutěžili s ním na mezinárodním filmovém festivalu v Praze, odkud si i 
letos dovezli ocenění filmové poroty. 
´…To bude dobrý!´ - letošní film, získal tři nominace - za kameru, hlavní 
mužskou roli a zvláštní cenu poroty a zvítězil v kategorii hlavní mužská role.   
Festival Mental Power, konaný každoročně v Divadle Palace na Václavském 
náměstí, je právě festivalem filmů, v nichž hrají v hlavních rolích lidé, 
(ne)herci, s mentálním a kombinovaným postižením. V letošním roce 
soutěžilo 21 filmů, z toho 7 zahraničních, z Francie, Anglie, Belgie a dalších 
zemí. Slavnostní galavečer s červeným kobercem provázel opět Vojta Kotek, 
v porotě pod vedením Michala Horáčka se vedle celebrit z dřívějších let Evy 
Holubové, Terezy Voříškové, Igora Bareše, Michala Suchánka a dalších nově 
objevila například paní Táňa Fišerová. 
Film ´…To bude dobrý!´ je obyčejným lidským příběhem, který se může 
stát lidem s postižením i bez něj, je o rozdílech i podobnostech života 
v prostředí ústavním i běžném, o takzvané normálnosti a nenormálnosti, 
příběhem, který bourá tyto bariéry. Je natočen za finanční podpory obou 
měst, kde se točil, Letohradu i Žamberku a mnoha lidí a firem z těchto dvou 
měst. 
Olda Kašpar a Vašek Petrovský, žampašští herci a držitelé výjimečné ceny 
za hlavní mužskou roli, přebrali tuto cenu z rukou českého herce Igora 
Bareše a šťastně říkají: „Máme velikou radost, film máme rádi, natáčení 
bylo krásné a celý festival také“. A šťastni jsou nejen oni, ale všichni 
festivaloví účastníci, herci tohoto filmu. „Dobré je nejen se radovat ze svých 
úspěchů, ale ohodnotit i filmovou práci dalších tvůrců, vzájemně se podpořit 
a prožívat štěstí společně. Za osm let již máme hodně těchto přátel a o 
přátelství a umění právě tento festival je“, říkají Markéta Novotná, Štěpán 
Novotný a Petr Kalkus, tvůrci filmu ´…To bude dobrý!´ 
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