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Mental Power 2016 - desátý ročník filmového festivalu 

 
 Ve dnech 10. a 11. června 2016 se v Praze uskutečnil jubilejní 10. ročník 

mezinárodního filmového festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2016. 
Jedná se o soutěžní  festival filmů  (ne)herců s mentálním a kombinovaným 
postižením. Herci – obyvatelé Domova pod hradem Žampach a tvůrci filmů, natočili 
již 8 soutěžních hraných filmů a vyrazili již po deváté do Prahy na tento ojedinělý 
festival. Jejich film Lásku hory přináší získal ocenění v podobě tří prestižních 
nominací, dokonce i v kategorii „Nejlepší film desetiletí“. 

      
        Hlavní myšlenkou festivalu je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí 

s postižením a tím se podílet na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita navíc otevírá zcela 
novou možnost společenské integrace postižených. Uměleckou tvorbou, hraním ve filmech 
tito lidé na chvíli zcela vybočí z kolejí všedního života, zažívají chvíle umělecké tvorby, což 
posílí jejich sebevědomí a místo ve společnosti. „Všechny filmy, které jsme za roky natočili, 
mám ráda“ říká Markéta Novotná, spoluautorka filmů, „ale film Lásku hory přináší je nám 
všem nejbližší, proto jsme si ho vybrali jako soutěžní film desetiletí. Zažili jsme při jeho 
tvorbě nádherné chvíle v drsném počasí zimních Krkonoš. Herci prožívali profese horských 
záchranářů, při natáčení vznikaly nové hluboké přátelské vztahy a hlavní příběh lásky dvou 
mladých lidí, jediný ve filmu skutečný, si ti dva zamilovaní mohli, díky natáčení, opravdu 
prožít.“ 
Láďa Krupa, herec, který se objevil ve všech žampašských filmech jasně všem říká: “Zase 
budeme natáčet, protože nás to prostě baví, protože zase chceme přijet na ten nejlepší 
festival na světě!“ 
Letošní jubilejní festival byl hlavně oslavou těch předešlých let. První večer byl 
v Holešovicích v La Fabrice, kde se promítalo soutěžních 40 filmů, v dalším sále pak 
souběžně byly rockové úžasné koncerty Vypsané Fixy, Květů, Tatabojs i Olympiků,  
Další večer, gala-večer s tradičním červeným kobercem, hvězdnou porotou, nejoblíbenější 
Terezou Voříškovou, Vojtou Kotkem, mnoha dalšími a  vyhlašováním nejlepších filmů byl 
v kině Studio DVA na Václavském náměstí. Nakonec nekončící večírek v pasáži s herci 
s postižením, tvůrci filmů se slavnými herci i festival podporující veřejností, všemi, jako 
jednou společnou partou, která dohromady prostě patří, se zpěvem, a tancem a to až do 
ranních hodin. „Prostě něco, na co se nezapomene nikdy v životě“ říká Radek Kovář, 
mnohokrát oceněný herec, žijící v domově v Žampachu. 
 

Odkazy: http://www.uspza.cz/mental-power-prague-film-festival-2016 
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