
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                TS VEČERNICE NA KONFERENCI       
 

Dne 13. 2. se Tvůrčí skupina Večernice – kurzy kamery a fotografie aktivně účastnila Mezinárodní odborné konference na téma 

KOMUNIKACE. Tato konference se konala na Pedagogické fakultě v Praze a organizovala ji katedra Speciální pedagogiky. Každý 

z frekventantů vzdělávacího kurzu měl veřejně vystoupit a v krátkém časovém úseku (2-3 min) pojednat o konkrétním tématu, 

tj. prezentovat sám sebe a tím i skupinu.  

 

Úvodní část našeho vstupu, který se jmenoval - Fotografie a film jako nástroj komunikace u osob s mentálním postižením - Praktické 

poznatky, uvedla naše vedoucí Janča. Pak jsme následovali v pořadí: 

Daniel Babiš: Kurzy kamery a fotografie od počátku existence skupiny 

Jiří Jedlička: Fotografie viděná Jiřím Jedličkou 

Marcela Klicperová a Jaroslav Hollitzer: Král a královna na „place“ 

Denisa Střihavková: Povídka jako námět k filmu 

Marek Švihovec: Videoklip / Být mlád – Jung zu sein 

Petr Mann: Komunikace tancem 

Já jsem měl možnost zarecitovat i svoji úvodní báseň z naší pohádky Tajemství truhlice. Sklidil jsem úžasný potlesk, stejně tak i 

další referující. Jedné referující z nás se nelíbil stres, který byl způsoben časovým „presem“, že každý měl na příspěvek 

vymezený čas..  

Zapsal Marek Švihovec 

Můj příspěvek: „Vážené dámy, vážení pánové, posluchači, studenti a příznivci tvůrčího mediálního umění. Jmenuji se M. Š a žiji nedaleko od 

Prahy. Do této skupiny jsem přistoupil v roce 2008. Okamžitě jsem měl možnost se zapojit do natáčení  pohádky Hokus pokus, která získala 

první cenu za herecký výkon na festivalu Mental Power. Tak jsem započal svoji hereckou kariéru. Ač patříme mezi minoritu lidí  se 

vzdělávacím deficitem, postupem času jsme se v rámci našeho celoživotního vzdělávání v kurzech kamery a fotografie začali podílet na 

projektech pořádaných pro majoritu. Jde o festivaly, vernisáže, kde se promítají, vystavují naše díla. Minulý rok jsme se zapojili do 

mezinárodního projektu Být mlád – Jung zu sein, díky kterému můžeme vytvořit velkolepé dílo – hudební, taneční klip. Při natáčení vládla 

pravá filmařská atmosféra. Budete se mít na co těšit. Děkujeme našim klukům ze Stříbra, kteří s námi v projektu jedou. Nyní si dovolím jednu 

malou ukázečku….Děkuji vám za pozornost. “     

 

 

 

 

    

www.videoculture.cz/bytmlad 


