Vítězství na XII. mezinárodním filmovém festivalu
Mental Power Prague Film Festival 2018
Již po jedenácté vyrazila skupina herců, obyvatel Domova pod hradem Žampach se svým novým
snímkem na mezinárodní filmový festival Mental Power Prague Film Festival.
Letošní film Sraz po zvláštní škole je drama s humornými okamžiky, hluboký příběh přátelství a lásky.
Děj se odehrává v Krkonoších na Luční boudě, kam se sjeli spolužáci po čtyřiceti letech. „Časem
milosrdně zapomínají…“, jak říká hlavní hrdina, postupně rozkrývají, proč zde tenkrát dostali dvojku
z chování, objevují dlouho zapomenutý životně důležitý vztah, řeší, co život vzal, dal nebo nedává…
Letošní slavnostní galavečer probíhal 9. června v Divadle Palace na Václavském náměstí, jako i
předchozí roky začínal slavnostním entrée po červeném koberci, kde kráčeli herci, festivalová porota i
moderátoři jako Tereza Voříšková, Táňa Fišerová, Vojta Kotek, Radek Švec, Marek Taclík, Milan Tesař
a další. Vyhlašování ocenění je vždy dramatické, žampašský film letos ovlivnil mnoho kategorií.
Nejkrásnější byla ovšem výhra žampašského filmu Sraz po zvláštní škole, cena za Nejlepší film, dále
cena za Hlavní mužskou roli pro obdivuhodného Oldu Kašpara a nominace na nejlepší kameru,
scénář a vedlejší ženskou roli.
„Natáčení bylo nádherné, já, když na hotový film koukám, opravdu pláču a nemůžu jinak, ten příběh
je tak smutný, ale i šťastný“, s dojetím říká držitel trofeje, herec Olda Kašpar.
Film je již jedenáctým filmem Domova pod hradem Žampach a již druhým filmem vítězným v hlavní
kategorii. Markéta Novotná, autorka scénáře vypráví: „Začínali jsme krátkými groteskami, postupně
se naše tvorba mění, máme velmi šikovný, již profesionální filmařský tým a tématy se snažíme
mapovat běžné i výjimečné okamžiky z životů a tužeb našich herců. Tématem tohoto filmu je to, co
spojuje nás všechny, láska, přátelství, život…“ A filmový tým, Videsign productions, režisér Petr Kalkus
a kameraman Štěpán Novotný velmi děkují za podporu těch: „kdo nám finančně i materiálně
pomáhají, aby tyto filmy mohly vzniknout, zvláště naším partnerům, společnosti BIOFILMS, která nám
propůjčila techniku, majitelce Luční boudy, paní Kláře Sovové, která nás na natáčení pozvala do
Krkonoš, a všem dalším sponzorům“.
Filmový festival Mental Power Prague Film Festival je zatím jediným festivalem hraného filmu tohoto
druhu na světě. Jeho hlavní myšlenkou je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí
s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou
možnost společenské integrace lidí s postižením. Umožňuje jim vybočit z kolejí všedního života, zažít
chvíle umělecké tvorby a posílit tak jejich sebevědomí a místo ve společnosti.
„Já tenhle festival miluju, byl jsem vždy a doufám, že tady budu i dál“, říká Láďa Krupa, věrný herec
žampašských filmů.
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