
JANY LETNÍ FOTOGRAFICKÁ A FILMOVÁ ŠKOLA 

5. ROČNÍK 

Zahájení dne 23. 7. – pátek v 10:00 hod. 

Tentokrát jsme se věnovali tvorbě nového scénáře k filmu SEN MALEHO DEVCATKA, který se bude realizovat během 
října 2015. Dále jsme připravovali rozbor fotografií na výstavu ve městě 
Mirošov u Plzně. Letošní výstava ponese název FOTOGRAFICKÉ KREACE a 
bude zahájením oslav 15 let naší činnosti. Již teď může návštěvník našich 
stránek najít pozvánku na tuto akci.  
K našemu výročí vytváříme i souborný katalog, proto jsme na letošní škole 
společně doplňovali různé myšlenky o nás, naší asociaci, fotografech, 
zkrátka o všem co s námi souvisí. Nakonec jsme se rozhodli, že vedle 
fotografií bude katalog obsahovat i báseň - Večernice od Marka a 
autorské psaní od Denči - Jak jsme natáčeli náš klip Ve víru tance. Ukázky 
budou zveřejněny na našich webech. Katalog ponese název SVĚT KOLEM 

NÁS.   
Dále jsme trénovali tanec, který je součástí připravovaného filmu Sen malého děvčátka. Mám na starosti zpracovat 
robotický tanec v žánru – techno. Denča a já budeme doplňovat tanečníky z DDM Tábor. Ostatní tento tanec 
fotografovali, proto bude možno vidět naše výrazy, pohyby.  

Pokračování školy dne 24. 7. – sobota v 10:00 hod.  

Tento den jsme měli hosta paní Evu Vrbovou z Asociace krajů, která se zajímala o naši činnost. Její přítomnost mezi 
námi ovlivnila i program, neboť bylo nutné jí seznámit s aktivitami TS Večernice. Byl to velmi příjemný den, který byl 
protkán i sledováním filmu Ve víru tance, ukázkou scénáře. Docela rádi jsme si díky paní Evě zavzpomínali na 
předchozí roky tvůrčí práce, které nám daly sice zabrat, ale máme se aspoň tak k čemu vracet. Velkým překvapením 
pro mne byla i prezentace Dana O nás, který vůbec, ale vůbec na nic nezapomněl. Pak počítačová prezentace 
Panenky na cestách od Jiřího, která bude součástí výstavy v Mirošově 2015. Také jsme si trochu zopakovali i naší 
asociaci po létech, výkonnou radu a členy, díky kterým můžeme tvořit tak dlouho, mít tvůrčí zázemí a celoživotně se 
vzdělávat.  
 
Dalším společným úkolem bylo fotografování venku na téma Souznění. Velmi mne to bavilo, protože šlo o 
vzájemnou inspiraci, příjemnou atmosférou prostoupené společné dílo. Paní Eva byla překvapena našimi 
fotografickými výkony.  
 
Motto:  

….“a nakonec dodávám, že k vydání našeho souborného katalogu jsme prošlapali hodně bot, opotřebovali 
hodně fotoaparátů, kamer a přesto jsme to nevzdali. Děkujeme ti AČVčko za tvá křídla, neboť bez nich nelze 
létat…“ P. M. 

Na závěr bych rád řekl, že J. L. F. F. S. byla moc fajn a těším se na další setkání v roce 2015. 

 

S díky Petr Mann 
 
V Chlumci nad Cidlinou / 5. srpna 2015  


