
Další zastavení Putovní výstavy Kouzlo okamžiku – Městská knihovna Benešov u Prahy 

Dne 5. května 2016 od 17:00 hod jsme rozjeli vernisáž fotografií od fotografů z TS Večernice pod 

Asociací české videocultury 

MEDIALOG v Městské knihovně 

Benešov ve velkém stylu.  

Nejprve nám a přítomným 

divákům zahrála kapela Poprask 

z Integrovaného centra sociálních 

služeb Odlochovice, Jankov. Tím 

byla našlápnuta atmosféra plna 

radostí ze známých tónů skladeb, 

zaznívajících z rádií či lokálních 

kulturních akcí.   

Pak následovaly proslovy 

jednotlivců z Večernice. Od představení se skupiny až po umělecké dovednosti, které jednotlivci ze 

skupiny ovládají. / námět, scénář, storyboard, klapka, fotoaparát, kamera, apod.  

Následně pak Jaroslav Hollitzer zatančil s paní ředitelkou Integrovaného centra Janou Petranovou 

choreograficky připravenou taneční kreaci Černokněžník v akci. Drželi jsme oběma palce, neboť Jára 

neměl svoji partnerku Denisu a pro paní Janu to byla naprostá premiéra. Oba to zvládli bezchybně, 

k velké radosti všech přítomných.  

Dále se promítnul film HOKUS POKUS, který je ověnčen právě čerstvou cenou z Vrážské kamery 2016. 

Tento film sklidil velký potlesk přítomných diváků. V reakci na diváky: byl srozumitelný, vtipný, 

opravdově zahraný, krátký a veselý.  

Pak jsme se přesunuli do audiovizuálního sektoru knihovny, kde jsou vystavovány naše fotografie. 

Bylo velmi zajímavé pozorovat překvapení přítomných hostů – jak jsou fotografie hezké, jiné než jsou 

prezentovány různé „obrázky“ v médiích. Z úst diváků zaznělo, že jde o něhu, klid, originalitu, 

prázdniny, radost atd. Takovéto hodnocení dělá fotografům ze skupiny Večernice velkou radost, 

protože každý dává do svého tvůrčího počinu kousek sebe.  

Po prohlédnutí výstavy jsme se opět přesunuli na občerstvení, které pro nás nachystala obecně 

prospěšná společnost Rytmus – Benešov a to v kurzech vaření. K tomuto jídelnímu požitku nám opět 

hrála skupina Poprask. Proto na občerstvení nebylo ani moc času, neboť se tančilo do rytmu 

jednotlivých melodií. Proto jsme laskominky dostali zabaleny do krabičky na cestu, do vlaku.  

Ani se nám z prosluněného Benešova nechtělo odjíždět! Tak zase někdy NAVI přítomní diváci a i ti, 

kteří nás teprve navštívíte. Příjemný kulturní zážitek nad našimi fotografiemi. Také dík Poprasku. 

Napište nám na www.videoculture.cz 

Z vlaku do Prahy TS Večernice, 5. 5. 2016 

 

http://www.videoculture.cz/

