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Pojďme si spolu připomenout, že život je jako malá loďka na moři.
Houpe se nahoru a dolu, nahoru a dolu, a někdy je těžké
ubránit se mořské nemoci.
I pro kapitána...
Přesto nikde jinde neuvidíte takový západ slunce, nepocítíte takovou
hloubku a úctu, nikde jinde nezažijete takovou radost a takový strach.
Letos se s námi zhoupnete nejen na řece Vltavě, ale i na vlnách hiphopu.
Let‘s feel our vibe!
Tereza Voříšková, David Sychra, Patrik Henel

3

MENTAL POWER
PRAGUE FILM FESTIVAL
je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným
postižením, jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, z. s.
Festival probíhá celoročně ve vybraných lokalitách v ČR a uvádí filmy,
ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.
Organizátorem a pořadatelem festivalu je Hendaver, z. s.
a hlavním partnerem festivalu je Národní rada osob se zdravotním
postižením v ČR v čele s jejím předsedou panem Václavem Krásou.
Partneři festivalu jsou Integrační centrum Zahrada a Chráněná dílna
svatý Prokop u červeného javoru.
Festival se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Mgr. Adriany
Krnáčové, MBA.
Tváří festivalu je herečka Tereza Voříšková.
Hlavní myšlenkou festivalu 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 postižených. Festival vznikl proto, aby umožnil těmto lidem
vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle umělecké
tvorby, a posílit tak jejich sebevědomí a místo ve společnosti.
Jde o projekt ojedinělý, který se doposud v České republice ani
v zahraničí nekonal. Existují festivaly divadelní, hudební i festivaly filmů
dokumentárních, které mapují každodenní život lidí s postižením.
Festival hraných filmů doposud neexistoval, přestože hraný film je
žánrem, ve kterém lidé s postižením mohou AKTIVNĚ naplnit své
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umělecké nadání a vnímání. Hraný film je
prostorem, v němž se potkávají hudba,
tanec, divadlo – tedy umělecké polohy, které
jsou pro tyto lidi tou nejpřirozenější a často
i jedinou formou komunikace.

Cílem festivalu je:
 vytvořit takové podmínky a prostředí,
které je typické pro filmové festivaly
profesionálních herců
 umožnit handicapovaným lidem prožít
slavnostní chvíle mezi lidmi bez handicapu
 ukázat zdravým lidem, že tito lidé jsou
jim v umělecké tvorbě a prožívání zcela
vyrovnaní
 přesvědčit širokou veřejnost o této jejich
schopnosti a přesvědčit lidi s handicapem,
že umělecky mají ve společnosti
rovnocenné a pevné místo

Program MPPFF 2018
Pátek 8. 6. 14:00 – 21:00
Parník Vltava – moderuje Radomír Švec
Projekce filmů
Love and Loneliness / Láska a samota

Změna je život / Change is life

House of soc. Assistance John Paul II, Polsko

Královéhradecký kraj, ČR

Stvoření světa ve stínu světla / Creation of the World in the Shadow of Light

Věci v pohybu / Things in Motion

Klíč, centrum soc. sl., p. o., ČR

Taška Kladno a Zahrada Kladno, ČR

Koumáci / Savvy guys

Le comte de Monte Cristo / Hrabě Monte Cristo

Centrum soc. sl. Bohumín, p. o., ČR

Association Exister, Francie

Holdujeme sportu – pohybu / We like sport and excersizing

Ideální dovolená / Perfect holiday

Centrum soc. sl. Prostějov, p. o., ČR

Kamarád – Lorm Žatec, ČR

Topič Tonda / Tonda the Stoker

Obraz / The Painting

Stéblo, z. s., ČR

Spolek Louny, ČR

Sad Songs / Smutné písně

Brt a Much / Brt and Much

DR. SCI. Andrej Rupnik De Maiti, Slovinsko

Domov „Bez zámků“ Tuchořice, ČR

Přestávka: koncert kapely BIOPOP

Sraz po zvláštní škole / Special School Reunion
Domov pod hradem Žampach, ČR

A Juicy Business / Šťavnatá záležitost
Centre La Pommeraie, Belgie

Cesta časem / Time Travel
Domov Mladá Milovice, ČR

Sobota 9. 6., 18:00
Divadlo Palace – moderuje Vojta Kotek
Slavnostní galavečer
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SOUTĚŽNÍ FILMY

Tuchořice

Ideální dovolená

Brt a Much

0:12:58

0:13:00
I takové dny jsou, kdy rána za ranou…

film

Ten, kdo pilně pracuje, ideální dovolenou dostane. Na začátku zklamání
a nakonec velké nadšení. Každý si po svém užívá, koupe se, popíjí, tančí
a buřty si opéká. Neshody řeší rvačkou a pak objímačkou. I taková ideální
dovolená může být, co lepšího chtít. :o)
Naše úžasná organizace Kamarád – Lorm je ze Žatce. Je dlouhodobým
poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením. Nabízíme 8 služeb, každý si může vybrat o jakou službu by měl
zájem a která by mu nejlépe vyhovovala vzhledem ke stupni mentálního
handicapu. Všichni se moc snažíme všem našim uživatelům jejich pobyt
u nás co nejvíce zpříjemnit a zpestřit. Jezdíme na výlety, dovolené, společné
akce s jinými ústavy, nacvičujeme divadelní přestavení, natáčíme filmy,
ve kterých můžete vidět uživatele z několika našich služeb, které nabízíme.

Pravidelný účastník festivalu a tradiční organizátor ozvěn v Žatci.
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organizace

Domov „Bez zámků“

Lorm Žatec

film

Kamarád

organizace

SOUTĚŽNÍ FILMY
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Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o.

Klíč – centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace

Koumáci

Stvoření světa ve stínu světla

0:26:00

0:20:00

film

Film Koumáci se natáčel v průběhu listopadu a prosince v prostorách
Sociálně terapeutických dílen a na zámečku v Šilheřovicích. Jde o příběh
s detektivní zápletkou, ve kterém si zahráli uživatelé sociálně terapeutických
dílen spolu s herci ochotnického divadla BOBAN Bohumín. Film vznikl
za finanční podpory Melchiel s. r. o.
Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o. sdružuje více sociálních služeb
určených především občanům města Bohumína. Sociálně terapeutické
dílny vznikly v roce 2011 transformací služby Denního stacionáře. Cílovou
skupinou této služby jsou osoby s mentálním, zdravotním, tělesným,
sluchovým nebo kombinovaným postižením, které nejsou vzhledem
ke svému postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

„Na počátku všeho života na Zemi byl pouze Bůh. Bůh zahalený do tmy,
kterou se jednoho dne rozhodl zaplnit světlem. Oblohu i pevninu zaplnil
vodou, rostlinami a zvířaty. Stvořen byl i první člověk. Tvor tak zvídavý, že ho
tato jeho vlastnost svedla k prvnímu hříchu...“ Po využití různých divadelních
forem, včetně divadla fórum, se olomoucké Divadlo My rozhodlo nabídnout
nové vystoupení formou stínohry. O tom, s kým a jak tento první příběh
na Zemi zpracovali herci Divadla My, se dozvíte z dokumentárního filmu
„Stvoření světa ve stínu světla“.

film

organizace

SOUTĚŽNÍ FILMY

Klíč je centrum sociálních služeb, jehož posláním je poskytovat lidem s mentálním
postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením,
s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle
druhu poskytované služby), individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování
znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci.

organizace
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organizace

Domov pod hradem Žampach

Holdujeme sportu – pohybu

Sraz po zvláštní škole

0:06:00

0:29:00

Pro letošní rok jsme si vybrali téma ze sportovního prostředí, zaměřili se
na naše město a jeho okolí. Nejen sportovní celebrity jsou hvězdy našeho
města… však uvidíte.

„Proč jsme tenkrát dostali tu dvojku z chování?“, přemýšlí absolventi 9. třídy
po čtyřiceti letech...
A tak dojde k setkání v místě, kde se tenkrát stalo to, proč dvojku dostali.
„Proč?“, to už si nikdo, díky svému věku, moc nepamatuje.
Jako na běžných srazech spolužáci bilancují své životní příběhy, prožívají
společně nové a uskutečňují to, co před čtyřiceti lety nezvládli.
Domov s nadšenci pro natáčení filmů a prožívání filmového festivalu. Letos se
svým jedenáctým filmem.
Organizace je v Pardubickém kraji v malebné obci Žampach i okolních
městečkách pod Orlickými horami. Nabízejí se zde služby DOZP, CHB, OS,
STD a PSB

organizace
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Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.

film

film

SOUTĚŽNÍ FILMY

Denní stacionář Pivoňka poskytuje ambulantní službu pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením. Naše organizace zajišťuje 6 sociálních služeb
celkem pro 8 cílových skupin.
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SOUTĚŽNÍ FILMY

Taška Kladno a Zahrada Kladno

Věci v pohybu

Cesta časem

0:10:00

0:10:00

Vše je v pohybu. Sny, pocity, bolest, radost, láska, naděje, smrt, usmíření.
Pocitová fantazie na hudbu držitelů cen Anděl 2016 v kategorii folk Martiny
Trchové a Patrika Henela.

V mezinárodní tajné laboratoři pracuje Vojta na svém stroji času. Jeho cílem
je navštívit rok 1650. Stisknutím svého červeného tlačítka se ocitá na zámku
v 17. století uprostřed námluv o srdce dcery krále Václava Roztomila II.
Princezna byla velmi krásná a její srdce bylo těžké si získat. V boji o její ruku
se však nakonec vše zvrtne.

film

Domov Mladá pro osoby se zdravotním postižením v Milovicích poskytuje
sociální služby, které podporují samostatnost a soběstačnost u lidí
s postižením nebo jejich rodin, převážně v regionech Nymburk, Mělník, Mladá
Boleslav, Praha – Východ, zárověň respektují a posilují naplňování jejich
práv a jsou poskytovány na principu partnerství, podle individuálních potřeb
a s umožněním začlenění uživatelů do běžné společnosti, či co největšímu
přiblížení jejich životního stylu běžnému životu vrstevníků.

organizace

VĚCI V POHYBU

organizace

film

Námět, scénář: Taška Kladno, hudba: Martina Trchová a Patrik Henel,
kamera: David Van, Petr Znamenáček, střih: David Van, režie: David Rubek a Taška Kladno.
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DOMOV MLADÁ, poskytovatel sociálních služeb

20 let na divadelní scéně, sedm let spolupráce s herci z PSS Zahrada
Kladno. Společný třetí divadelní a pátý filmový počin.
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SOUTĚŽNÍ FILMY

Obraz

0:07:00

0:10:00

Film na motivy básně Jiřího Wolkera Balada o očích topičových.

Krátká rodinná groteska z Loun zpracovává příhodu z knihy Tři muži ve člunu
(o psu nemluvě) od anglického humoristy jménem Jerome Klapka Jerome.

Stéblo, z. s. je poskytovatel sociálních služeb ze Středočeského kraje.
Stéblo v současnosti provozuje čtyři sociální služby poskytované dle
zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Jde o denní stacionář, sociálně
terapeutické dílny, chráněné bydlení a odlehčovací službu. Všechny
nabízené služby jsou určeny osobám s mentálním, tělesným, psychickým
a kombinovaným postižením. Prostřednictvím poskytování vybraných
sociálních služeb se Stéblo snaží umožnit osobám s postižením a jejich
rodinám vést život, který by co nejvíce odpovídal životu jejich spoluobčanů
bez postižení. Chce celkově zlepšit kvalitu života lidí s mentálním, tělesným,
sociálním či jiným handicapem

Naše organizace zajišťuje a organizuje volnočasové aktivity pro lidi
s mentálním postižením, kombinovaným postižením, jejich přátelé, rodiny
a dobrovolníky. Organizace funguje již 26 let.

organizace

film

Topič Tonda
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organizace

Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením ČR pobočný spolek Louny

film

Stéblo, z. s.
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organizace

Sdružení Exister

Láska a samota

Hrabě Monte Cristo

0:10:00

0:07:00

Náš film je o tom, jak se vypořádat s osamělostí. Všichni sní o lásce, naplnění
a štěstí. Hlavní postava – starý fanoušek filmů – uniká do světa fantazie a sní
o perfektní ženě. Pokud se objeví tajemná žena, začne pro něj nový lepší
život?

Historická rekonstrukce zatčení hraběte Monte Crista.

Ve skutečnosti žije v tomto domě 100 lidí, kteří jsou chronicky duševně
nemocní. Mohou se účastnit různých forem terapie (kultura a vzdělávání,
umění, gastronomie, keramika, rehabilitace), pomáhat při jejich seberealizaci
a začleňují se v sociální skupině. Od roku 2011 se mohou těšit také
na terapeutickou zahradu, která byla navržena tak, aby měla pozitivní vliv
na jejich myšlenkový rámec. Naší tradicí je organizování každoročního
festivalu cikánské hudby na jaře.

Sdružení pro pomoc osobám s mentálním postižením.

organizace
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Dům sociální asistence Jana Pavla II v Nasielsku

film

film

SOUTĚŽNÍ FILMY
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présente

SOUTĚŽNÍ FILMY

Šťavnatá

záležitost

Privat: DR. SCI. Andrej Rupnik De Maiti

Šťavnatá záležitost

Smutné písně

0:07:07

0:22:00

Avec :
Malé vykořisťování jablečné šťávy v potížích...
pár bez „lásky“... Žena
Carole MUCKENSTURM - Louis POULAIN - Serge GUILLAUME - Stephen DEBERDT
tváří v Domitille
tvář drsnému
muži...
Jaká
bude
budoucnost
této
rodiny?HUCHON
Jak toto
HARMAN - Bernard DUMONT - John M’BALA
- Christian
vykořisťování přežije? BudeRéalisation,
tato ženaScénario
nakonec
žít
svůj
život
v
luxusu?
et Régie

Smutné písně tvoří tanečník. Píseň se ozývá hlasem a pohybem. Smutné
písně jsou příběhy o zkušenostech.

film

« LE FRUIT DU TRAVAIL EST LE PLUS DOUX DES PLAISIRS »

film

Centre La Pommeraie
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„Le
s mentálním postižením. Tito lidé žijí v domcích pro 2 až 22 osob v různých
vesnicích z obce Belœil. Integrace člověka – na sociální a kulturní úrovni
– je jednou z našich priorit. Pro splnění všech potřeb našich dospělých
s postižením byly realizovány řemeslné, sportovní a kreativní workshopy.
Cílem je, aby každý jednotlivec našel svůj vlastní svět ve svém domě i během
workshopů a naučil se, jak řídit svůj soukromý život a také získal respekt
k ostatním.

Privat

organizace

organizace

Les Acteurs du film avec Alexandre Ntahondereye - Salah Ben Abdeladhim
Julien Ponthieu - David Guffens - Eric Lenz
production
JADES
Centre La Pommeraie“ je Une
belgická
organizace,
která se stará o osoby
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NESOUTĚŽNÍ FILM

Královéhradecký kraj

Změna je život – dokument

film
24

organizace

Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje přechod od ústavního modelu
poskytování sociálních služeb směrem k podpoře a pomoci lidem v běžném
prostředí, v komunitě, jejíž jsou součástí. V rámci řízení krajské sítě sociálních
služeb podporuje kraj zvyšování dostupnosti služeb terénních a ambulantních,
které umožňují žít nejen lidem s postižením ve vlastních domácnostech.
V případě služeb pobytových se postupně kraj snaží měnit zázemí a fungování
služeb tak, aby umožňovaly žít lidem s postižením život srovnatelný s životem
vrstevníků. Nejde však jen o změnu prostředí, kde jsou služby poskytovány.
Klíčová je změna v myšlení a postojích na straně všech zúčastněných,
pracovníků, uživatelů, jejich blízkých, odborné i široké veřejnosti.

film

Míla, Dana, Honza, Jarda, Kamila. Pět lidí, pět osudů, které spojuje
zkušenost života v ústavu. Nedávno všichni dostali šanci ústav opustit a žít
s odpovídající podporou v běžném prostředí život jako každý druhý. Jaká byla
jejich cesta? A co to pro ně znamená?

organizace

00:30:00

Hlavní ženská role 2017

Dana Moravcová – Nad Mlýnem – Domov
Mladá Milovice
Jsme moc rádi, že se letos již po šesté
zapojíme s naším filmem na festivalu
Mental Power. Díky natáčení jsme za tu
dobu poznali spoustu nových přátel,
vyzkoušeli si mnoho nových činností
a vzájemně si posunuli hranice svých
dovedností a zkušeností. Během
natáčení vládne naprosto skvělá,
přátelská atmosféra, kdy nic není
problém a jsme všichni na stejný vlně.
A na týhle vlně my moc rádi ujíždíme. ;)
We are very pleased to take part with our film on the Mental Power festival this
year for the sixth time. Thanks to filming, we met a lot of new friends, experienced
many new activities and moved the boundaries of our skills and experiences.
During filming there is an absolutely wonderful, friendly atmosphere where nothing
is a problem and we are all on the same wave. And on this wave we like to go
very much. ;)

Kamera 2017

Last year (2017) we received the Best Camera award. I appreciate it very much
because our cameramen Luky and Míša are great and have not only given their
talents to our film, but they empathized with us and respected wishes of actors as
well as mine and my great colleague’s. Our great thanks go to them.
The aim of our film is not to win, but to entertain and cheer others and especially
to connect two worlds of people with disabilities and the world of normal people
so that others can understand that working with anyone is possible if there is
motivation and desire and, of course, the right bunch of people who supports,
helps, and cheers, as well as critics who make fools of us. Despite this, we
will not be discouraged and we will go further: o). I thank all the actors for their
patience with me.
Hanka Š.

Scénář 2017

Živý film – Spolek Taška Kladno
Z počátku velká neznámá, nicméně od prvního setkání srdeční záležitost
a středobod sezóny. Pro nás i naše herce neskutečná extáze radosti, slz stěstí
a pocitu naplnění. Kdo nezažil, neuvěří, kdo zažil, nechce jinak. Tohle se fakt nedá
popsat, tohle se musí zažít.
From the beginning, a big unknown, however, since the first meeting, the heart
affair and the centerpiece of the season. For us and our actors, the unreal ecstasy
of joy, tears of happiness and a sense of fulfillment. Whoever did not experience
it, will not believe, who he has experienced, doesn‘t want to change. This can’t
really be described, this must be experienced.

Chmelová romance – Kamarád LORM Žatec
Minulý rok (2017) jsme byli oceněni za Nejlepší kameru. Moc si toho vážím, neboť
naši kameramani Luky a Míša jsou skvělí a do našeho filmu dali nejen svůj talent,
ale i se vcítili do nás a respektovali naše přání jak herců, tak i moje a mý skvělý
kolegyně. Patří jim náš velký dík.
Cílem našeho filmu není zvítězit, ale pobavit a rozveselit ostatní a hlavně propojit
dva světy lidí s handicapem a svět normálních lidí, aby ostatní pochopili, že
spolupracovat se dá s kýmkoliv, pokud je k tomu motivace a chuť a samozřejmě
správná parta lidí, kteří vás podporují, pomáhají a fandí, ale i kritici, kteří nás
shazují. Přes toto vše se nenecháme odradit a jdeme dál :o). Děkuji všem hercům
za jejich trpělivost se mnou. 
Hanka Š.
26
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Zvláštní cena poroty 2017

Vedlejší mužská role 2017

Volič – Kulturní Ostrava, z.s.

Petr Dvořáček – Cirkus Titanic – SPMP v ČR
pobočný spolek Louny

My jsme trochu specifičtí, protože nejsme „kompaktní“ centrum osob s postižením,
ale umělecký spolek, který točí filmy s mentálně postiženými a pokaždé se herecké
obsazení lehce mění :-) Každopádně se na festival moc rádi vracíme. Za sebe mohu říct,
že na slavnostním večeru mě od prvopočátku baví ta spontánní atmosféra, nefalšované
emoce všeho druhu a radost a zábava. Samotné filmy točíme především díky postiženým,
kterým to přináší obrovskou radost a zážitek, tvorbu něčeho trvalého, na co se mohou
i po letech podívat.

To, že jezdím na Mental Power, je pro mě skvělé z toho
důvodu, že se můžu pochlubit tím, co jsme trénovali a natočili
a rovněž se můžeme podívat, jak to jde i ostatním. A to, že
jsem minule vyhrál, bylo velice pěkné a povzbudilo mě to
k dalšímu natáčení. Protože mě to strašně baví. Předtím, než
to všechno natočíme, musíme hodně zkoušet, aby výsledný
film byl báječný. Na závěr bych chtěl dodat ještě jednu věc, že
doufám, že se nám bude dařit jezdit pravidelně a všem, co se
účastní Mental Power, přeju hodně štěstí.

V loňském roce jsme byli příjemně překvapeni tolika nominacemi v jednotlivých kategoriích
za film Volič. Jednalo se tak trochu o „politické“ téma a měli jsme obavy, zda to porotu
a diváky osloví. A oslovilo. :-))) Zvláštní cena poroty pak už byla jen taková třešinka na dortu.
Je to jedinečný festival a jediné, co mě mrzí, že se za ty roky na této skvělé akci neobjevilo
více „široké“ veřejnosti... Tím spíš, že je ten festival jedinečný na evropské úrovni. :-))
To je takové moje přání, aby třeba některá internetová televize se chytla toho tématu
a začala třeba filmy uvádět...
Ivana Martáková
We are a little bit specific because we are not a "compact" center of people with
disabilities, but the artistic association that makes films with mentally handicapped people
and always changes the cast :-) Anyway, we are very happy to return to the festival. For
me, I can say that at the festive evening I enjoy the spontaneous atmosphere, genuine
emotions of all kinds and joy and fun. We make the films mainly because of the disabled,
which brings them a great joy and experience, creating something permanent, what they
watch years later.
Last year we were pleasantly surprised by so many nominations in each category for the
film Voter. This was a bit of a "political" issue, and we were worried if it will be interesting
for the jury and the audience. And it was. :-))) The special prize of the jury was just such
a cherry on the cake.
It is a unique festival and the only thing that I am sorry about is the fact that in those years
of this great action there was no more "wide" public ... This is more of a unique festival at
the European level. :-))
This is my wish that some Internet TV has caught on to the subject and started screening
those films...
Ivana Martáková
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The fact that I'm visiting Mental Power is great for me because I can boast what we
have trained and made, and we can also see how succesful are the others. The fact that
I won last time was very nice and it encouraged me to make another shoot. Because I‘m
having a good time. Before we do it all, we have to practice a lot to make the final movie
a wonderful one. Finally, I would like to add one more thing that I hope we will be able to
visit the festival regularly and to everyone who take part in Mental Power, I wish good luck.

Mluvené slovo 2017

Nejlepší prázdniny – Centrum SS Pivoňka
Postějov
Co znamená MPPFF pro uživatele a pracovnice DSP v Prostějově? Především
více než desetiletou tradici v účasti na tomto jedinečném festivalu. Také
několik hezkých ocenění, která jsou neodmyslitelnou součástí dekorace jídelny
v DSP. Také dlouhá šňůra perel v podobě nezapomenutelných vzpomínek
a zážitků spojených s natáčením filmů i účastí na minulých ročnících festivalu.
A každoročně s příchodem jara se začne vkrádat do Pivoňky zvláštní atmosféra
příprav, těšení se a očekávání, co přinese ten nový ročník festivalu. Letos jsme
navíc na Pivoňce svědky jedné anomálie, vlastně dvou. Jednou je pravidelný
účastník festivalu, který se tak těší, že začal odpočítávat dny do odjezdu
do Prahy. Tak teď už stříhá z pomyslného půlmetru. A tou druhou je nový druh
těšení se na něco nového, spojená trošku i s obavami, a to s plavbou na lodi
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po Vltavě. Možná další adept do perlového náhrdelníku nezapomenutelných
zážitků. Děkujeme celému kolektivu MPPFF za to, že nám tohle všechno
umožňují… DĚKUJEME.
What does MPPFF mean for DSP users and workers in Prostějov? Above all, more than
ten years of tradition in attending this unique festival. Also some nice awards that are
an integral part of DSP dining room decoration. Also a long string of pearls in the form
of unforgettable memories and experiences associated with filming and participating
in previous years of the festival. And every year with the advent of spring, a special
atmosphere of preparation, enjoyment and expectation comes to Pivoňka. This year we
are also witnessing one anomaly at Pivoňka, in fact two. First, there is a regular participant
of the festival, who looks forward to leave for Prague, that he counts the days until the
departure. So now he’s cutting off from the notional half-meter. And the other is a new kind
of looking forward to something new, connected with a little bit of worry, with a cruise on
a boat across the Vltava river. Perhaps another adept in a pearl necklace of unforgettable
experiences. We thank the entire MPPFF team for giving us all this ... THANK YOU.

Nejlepší zahraniční film2017

Besame – Zveza Sožitje, Slovinsko
Rdeča Kapica, Biti, 10 slovenskih zapovedi, Mozart, Viva la musica, Druga
violin, Besame, a letos Smutné písně.
Film Besame získal v loňském roce cenu jako nejlepší zahraniční film festivalu.
Několik z těchto filmů bylo v minulých letech na festivalu nominováno mezi tři
nejlepší filmy.
Pražský festival Mental Power pro mě znamená holistický, tvůrčí, pracovní
a jasný bod roku.
Dr. Sci. Mag. Sci. Andrej Rupnik De Maiti

Vedlejší ženská role 2017

Petra Šlosarová – Circulus – Stéblo, z.s.
Sedlčany
Na Mental Poweru je to dobré, ráda vidím
Suchánka a ostatní herce. Je dobré, že tam
můžeme potkat herce, které jinde potkat
nemůžeme. Pak stát na pódiu a držet tu
cenu – to je nádhera. To bylo loni dobrý.
Na Mental Power jezdím od začátku, byla
jsem na každém ročníku. Natáčení je také
dobré. Hrát mě moc baví, co hraju je jedno,
hlavně že hraju. Loni to bylo moc dobré
s Františkem, nebo v Babičce Mary jsem se svezla na koni. Ráda se pěkně
oblíkám, na festival se vždycky pěkně učešu a vezmu si nějaké krásné šaty.
Kamarádka mi navlní vlasy. Jednou jsem vyhrála účes od kadeřníka, to se mi
moc líbilo a jela jsem luxusním fárem. Na festival se těším celý rok.
It's good at Mental Power, I like to see Suchánek and other actors. It's good
that we can meet actors we can not meet nowhere else. Then to stand on
stage and hold the price – that's wonderful. That was good last year. I have
been visiting Mental Power from the beginning, I've been to it every year.
Shooting is also good. I have lot of fun, when I’m acting, no matter what, the
main thing is that I’m acting. Last year, it was very good with František, or in
Grandma Mary I was riding a horse. I like to dress up nicely, I always dress up
at the festival and take some beautiful clothes. My friend will get my hair curly.
Once I won hairdressing procedure, I liked it very much, and I went in a luxury
car. I’m looking forward for the festival whole year.

Rdeča Kapica, Biti, 10 slovenskih zapovedi, Mozart, Viva la musica, Druga violina, Besame,
and this year's Sad songs. Film Besame received the award as the best foreign film of the
festival last year. Several films have been nominated in these years among the three best
films of the festival.
Mental Power Festival in Prague means to me a holistic, creative, working, bright spot of
the year.
Dr. Sci. Mag. Sci. Andrej Rupnik De Maiti
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Nejlepší film 2017 a Hlavní mužská role 2017

Tomáš Rybička – film Tomáš –
Domov pod hradem Žampach
Mladík s obdivuhodnou povahou, s velkým smyslem pro humor, adrenalinem
v krvi a s citlivou vnímavostí k lidem kolem sebe. To je Tomáš Rybička!
V krátkém filmovém snímku si půjčil hlas a jím mohl všem povědět svůj příběh,
své sny, nemožnosti i možnosti, radosti i naděje.

He has experienced the fact that the world
around him is also interested in the fact
that he is also important and that even from
his story the world can take something for
himself.

A young man with an admirable character, with a great sense of humor,
adrenaline in the blood, and with sensitive sensitivity to the people around him.
That's Tomáš Rybička! In a short film, he borrowed a voice to tell his story, his
dreams, his impossibilities, his possibilities, his joy and his hope.

Žampach a MPPFF

2017 – MPPFF – s filmem TOMÁŠ – vyhrál…

Vzniklo 11 filmů, zažili jsme strašně moc nového, poznali tolik lidí, vznikla
přátelství i lásky…11 let víme, že tohle je fajn, že jedeme stále dál a stále znova
se těšíme, plni nepopsatelných dojmů z festivalu navracíme…jasně, že s tím,
že zase za rok… A doma si pouštíme svoje filmy, dokola prožíváme natočené
srandy i dramata a pořád je máme rádi, naše filmy se prostě neohrají.

„Ahoj vám všem, kdo mě znáte i neznáte! Normálně nemluvím, nemůžu… Ale
díky tomuto filmu jsem popovídal k vám všem… A vaše reakce?... No, to bylo
to nejlepší!!!
Díky, ahoj Tomáš“
2017 – MPPFF – he won with movie TOMÁŠ...
"Hello to all of you who don’t know me and know me! Normally I'm not talking,
I can not ... But thanks to this movie I talked to all of you ... And your reaction?
... Well, that was the best !!! Thanks, hello Tomáš"
Běžně Tom dostává od života drsné kopance, tento film a velké reakce
veřejnosti na něj ale jsou krásným nakopnutím a letem Tomáše tím správným
směrem, směrem k pochopení a porozumění, směrem k normálnímu žití…
Nadšeně sledoval na FB rostoucí počty shlédnutí snímků, komentáře svých
přátel i lidí, které nezná. Naplno si prožil pocit „být na podiu divadla“, přebírat
cenu, stejně tak prožíval i další promítání jeho „Tomáše“ na mnoha dalších
akcích.
Prožil fakt, že i o něj má okolní svět zájem, že i on je důležitý a že i z jeho
příběhu si svět pro sebe něco může odnést.
Normally, Tom gets a rough kick out of his life, but this movie and great public
reaction to him are a beautiful kick and a flight of Tomas in the right direction,
towards understanding and understanding, towards normal living ... He
watched FB with increasing numbers of viewing pictures, and people he does
not know. He has fully felt the feeling of "being on the stage of the theater,"
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taking the prize, as well as having another
screening of his "Tomáš" at many other
events.

Žampach objevil Mental Power před 11 lety. Nebo snad MP objevil Žampach?…
A bylo to!!!

MP to je fesťák, kde se žije!!! Rozhodně pro nás trochu nenormálně ale také
právě úplně normálně!!! A proto ho tak milujeme… Mentále Powere !!! Díky
a vydrž!!! Tvůj Žampach

Žampach and MPPFF
Zampach discovered Mental Power 11 years ago. Or did the MP discover
Žampach? ... And it was !!!
11 films have been made, we have seen so many newcomers, we have seen
so many people, friendship and love have arisen ... 11 years we know that this
is good, we are going ever further and we are still looking forward to returning
the indescribable impressions from the festival ... clearly that with that that for
a year again ... And at home, we‘re watching our movies, we've been enjoying
filmed fun and dramas all the time, and we still love them, our movies just
do not fell into oblivion.
MP is a fest, where everything lives !!! Definitely for us a bit abnormally but also
just completely normal !!! And that's why we love MP so ... Mental Power !!!
Thanks and hold on !!! Your Žampach
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MODERÁTOŘI

Vojta Kotek

Patrik Henel

David Sychra

Prezident festivalu

Prezident festivalu

Radomír Švec

Gabriela
Zdražilová
Předsedkyně
Hendaver, z. s.

Adéla Jeriová
koordinátorka
festivalu

POROTA

Milan Tesař
vedoucí kulturního
oddělení časopisu
Reflex

Gabriela
Zdražilová
ředitelka Chráněné
dílny sv. Prokop
u červeného javoru

Petra Ondrušová

Patrik Nacher

Tomáš Konvička

Petr Vlach

David Rubek

Robin Caïs

Manažerka
v bankovnictví

předseda výboru pro
výchovu, vzdělávání
a socialní politiku
hl.m. Prahy

Videooperátor

Technická produkce

Vieomaker

Grafik

TÝM
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Jan Rejžek

Táňa Fischerová

Aleš Kouřim

Michal Koranda

kritik a publicista

herečka zastupující
NRZP

Architekt

Právník
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DĚKUJEME
Tereza Voříšková
Vojta Kotek

NÁRODNÍ RADA
OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
ČESKÉ REPUBLIKY

Radomír Švec
Patrik Nacher
Johana Turner
Pavel Turner
Marek Tesař
Pavel Vojtíšek
Jana Víchová
Michaela Raková
Tomáš Henel
Marek Zdražila
Jitka Vodičková
Johana Honzáková

•

Petra Kloidová
Michaela Bohuslavová

•

Lucie Kličková

•
•

Petra Hiršová
Marta Vlachová

•

Ondřej S. Litecký

•

Šimon Pokorný

•

Tomáš Bradáč
David Prokop

Systémově řeší obhajobu, prosazování a naplňování
práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením,
a to bez ohledu na druh a rozsah zdravotního
postižení
Koordinuje postup organizací osob se zdravotním
postižením ve věcech společného zájmu
Informuje veřejnost o tematice zdravotního postižení
Monitoruje případy diskriminace osob se zdravotním
postižením
Realizuje projekty zlepšující život se zdravotním
postižením (Kontopomoci.cz, Euroklíč, Toa point)
Vyvíjí samostatnou legislativní činnost a připomínkuje
zákony v oblasti zdravotního postižení
Organizuje vzdělávací a lektorskou činnost

•
•
•
•
•
•
•
•

103 členských organizací osob se zdravotním
postižením
Celostátní působnost se 14 pracovišti v každém
kraji ČR
Celostátní síť poraden odborného sociálního
poradenství
Poradní orgán Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany
Součást evropského a světového hnutí osob
se zdravotním postižením
Člen mezinárodních organizací osob se zdravotním
postižením European Disability Forum, Rehabilitation
International, FIMITIC, Disabled Peoples’ International
Implementace evropských norem do českého
právního řádu
Plánování v oblasti vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením na krajské
a regionální úrovni

www.nrzp.cz

Děkujeme
partnerům

Hlavní partner

Hlavní partner

Oficiální partneři

Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR

Oficiální partneři
Magistrát hl.m. Prahy
Ministerstvo kultury ČR

Mediální partneři

Mediální partneři:
Česká televize
Radio 1

Partneři

Partneři
Infoglobe

Infoglobe sk

Enviros

Levandulová prádelna

Stink

město Davle

Turner – Public Relation

Robin Cais – Layout man

OSA

Tiché spojení

Prague Boats

Architekt s.r.o.

Divadlo Palace

FBA – Full Board Accommodation

Sole – catering

Ota ateliér

Fast ČR a.s.

Integrační centrum Zahrada

Bety sk

Chráněná dílna svatý Prokop
u červeného javoru
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