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Videofestival 2008: kinoamatéři opět soutěžili
osob s handicapem, jejich rodičů, asistentů a přátel. Jeho součástí je totiž bohatý
doprovodný program s diskotékou a pohoštěním.
Letos bylo v nabitém sále přes 220
roztleskaných účastníků. Mezi nimi byl
napočítán 3,5tisící divák všech Videofestivalů, kterým se stal student Akademie
umění z Bánské Bystrice a současně autor
soutěžního snímku „Williamsáci“ pan
Dávid Zapotoka. Odnesl si na památku
čerstvě pokřtěnou knihu a DVD o cestě
vozíčkáře Jirky na Nový Zéland. Křest,
společně s autorem snímku Jiřím Márou
(otcem Jirky) a autorem projektu Videofestival Josefem Veselým, vykonal prezident České rady humanitárních organizací
Pavel Dušek.
Soška Alberta. Každým rokem je
z jiného materiálu. Letos byl skleněný.
Videofestival aneb „S vámi nás baví
svět“ je soutěž pro kinoamatéry z humanitárních organizací, o které jste se asi
dočetli v magazínu Vozka už před dvěma
lety, kdy se konala ve Frýdku-Místku.
Letos pokračoval jubilejním pátým bienále, tentokrát v Rakovníku. Jeho pořadatelem byl Domov Ráček, který tak oslavil
své desáté narozeniny.

Plný sál, vynikající atmosféra
Videofestival není jen soutěžním promítáním s udílením cen, ale je svátkem

Závěrečné pozdravy účinkujících s diváky
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Skleněný „zlatý“ Albert
Přestože byl festival anoncován
v časopisech „Vozíčkář“ i „Vozka“, bylo
pro pořadatele tak trochu smutné, že jediným účastníkem na vozíku byl právě
protagonista zmíněného cestopisného
snímku, který porota ocenila jednou
z hlavních cen – soškou „zlatého“ Alberta
(jakýmsi Oskarem pro tuto filmovou
oblast). Letos poprvé byla tato soška
skleněná. Vyrobila ji sklárna AJETO
v Lindavě, která mj. dělá i ceny Thálie.
Dalších osmnáct krásných skleněných
sošek Alberta (podobných Juliu Satinskému, který ji v roce 2000 obdržel jako
první) si odnesli autoři vítězných snímků

o lidech s mentálním, zrakovým či sluchovým postižením a poprvé i všichni
manažeři minulých festivalů.
Protože soutěžní snímky zůstávají
v kabinetu Handicap lycea Praha., můžete
si je vypůjčit pro svá klubová promítání.
Ze všech pěti bienále je dnes v půjčovně
k dispozici okolo pěti set snímků (převážně na VHS), z toho některé jsou až
z Hong Kongu, Kanady, Thajska, Francie,
Rakouska, Německa, Slovenska a po
letošním bienále i z Indie.
Více informací naleznete na našem
webu www.hclpraha.cz .
JUDr. Josef Veselý,
autor projektu Videofestival

LEGENDA K FOTOGRAFIÍM
z Videofestivalu 2008
na poslední straně Vozky:
1. Prvního Alberta za snímek o cestě
Jirky na vozíčku na Nový Zéland
předal ředitel sklárny Jaroslav Turnhofer (vpravo).
2. Hlavní cenu, sošku „zlatého“ Alberta,
vyrobili ve sklárně AJETO v Lindavě.
3. Pokřtít knihu a DVD o Novém
Zélandu pomohl prezident České rady
humanitárních organizací Pavel Dušek. Vpravo Josef Veselý.
4. Dětský sbor „Pavouček“ předzpěvuje
publiku.
5. Na úvod si publikum zazpívalo se
sborem „Pavoučci“ písničku „S tebou
mě baví svět, má zlatá Emčo“.
6. Tančili snad všichni.
7. Ilonka Hrušková, ředitelka Domova
Ráček a zároveň speaker festivalu,
přebírá s klienty cenu za snímek o rehabilitačních táborech „Rybí trh“.
8. Autor Jiří Mára (vpravo) předává
knihu o N. Zélandu 3,5tisícímu návštěvníku Videofestivalů panu Davidu Zápotokovi z Prešova.
9. Za film Expedice včely přebírá cenu
ředitel Školy života ve FrýdkuMístku Günther Kuboň i s klienty.
10. Cenu za snímek Jára přebírá autorka
paní Rathnerová i s protagonistou.
11. V sále byli aktéři snímků ve svých
kostýmech vojáků, včelek apod.
12. Klient Jirka Kubánek přebírá cenu za
snímek „Všední den“ o životě v ÚSP
Lochovice.
13. Nikolka Obralová si pro ocenění za
snímek o sobě přišla sama.
14. Na závěr si všichni zazpívali „S tebou
mě baví svět, má zlatá Emčo“.
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