
VRÁŽSKÁ KAMERA 

 
Marcela Klicperová: 

Já s pí profesorkou, Danem a Járou, jsme se sešli před školou ve Vráži u Berouna. Tam se konal festival amatérských 

filmů od amatérských filmařů z ČR, pod názvem Vrážská kamera 2016. Celkem bylo přijato 23 filmů. Náš film HOKUS 

POKUS byl přijat mezi ně. Promítal se hned v první skupině filmů podle programu od 9:00 hod. Bylo to na nás trochu 

brzo, neboť Jára musel vyjíždět z domova už v 6 hodin ráno.  

Pak následovaly další tři bloky filmů s přestávkami na občerstvení. Myslím si, že to byly kvalitní a velmi zajímavé 

filmy. O polední přestávce s námi byl natočen panem organizátorem krátký klip – kdo jsme, co umíme, jak vznikl náš 

soutěžní film. K obědu jsme dostali výborný guláš s chlebem, mezi přestávkami byla káva, zákusky, chlebíčky, zkrátka 

bylo o nás moc dobře postaráno. Po promítnutí poslední skupiny filmů následovalo vyhodnocení, vyhlášení výsledků. 

Náš film HOKUS POKUS dostal Zvláštní cenu poroty, které si velmi vážíme ve velké konkurenci. Moc mne mrzí, že 

filmy, které se mi líbily, nedostaly nic. Byly to filmy Vydra a Praha a její dědictví. Ale tak to asi v podobných soutěžích 

je, každému se líbí něco jiného. Tříčlenná porota oceněné filmy zdůvodnila, škoda, že nebyl čas na popis filmů, které 

se líbily mne, které nic nezískaly.  

Než jsme se všichni rozešli ještě jsem poděkovala organizátorům za přijetí a promítnutí našeho filmu a ostatním 

filmařům k pěkným filmům, které jsou naší konkurencí.  

Než nám jel vlak do Prahy jsme měli ještě fotografické cvičení na téma-  Jaro. Také jsme došli až na místní hřbitov 

odkud byl pěkný pohled na celou Vráž. Dále bylo zajímavé, že jsme tam objevili hrob národní umělkyně Marty 

Krásové, operní zpěvačky z Národního divadla, která zemřela ve věku 55 let. Poté jsme šli na nádraží a jeli domů.  

Jsem ráda, že jsme byli takto přijati. 

 



Daniel Babiš a Jaroslav Hollitzer: 

Účastnili jsme se festivalu amatérských filmů ve Vráži u Berouna s filmem HOKOKUS POKUS, na kterém jsem s Járou 

dal dohromady námět a scénář. Všechny prezentované filmy byly dobré. Nejvíce se nám líbili dva veselé: 

1. Vánoční přání, 2. Dvě věci – o dvou skleroticích. Úplně nejlepším filmem jsme označili film Vechslákova schovanka. 

Měl humor a perfektní herce.  

Na festivalu byla příjemná atmosféra, kterou podpořili spravedliví porotci. Také občerstvení se nemohlo 

přehlédnout, chutnalo nám, zejména Járovi, který je diabetik a musí jíst častěji.  

Obdrželi jsme Zvláštní cenu poroty, za kterou děkujeme.  

Do Vráže jsme přijeli kvůli vlakovému spojení o hodinu dříve. Tento čas jsme využili k fotografování místního 

kostelíka sv. Bartoloměje. Jaké bylo naše překvapení, když byly najednou otevřeny dveře a pan správce nám dovolil 

vystoupat přímo ke zvonům, do věže. Normálně trpím závratí, ale překonal jsem se, nemohl jsem nechat Járu 

vystoupat výš. Jako kamarádi jsme do toho šli společně. 

O velké přestávce - oběd jsme mluvili o Večernici do kamery. Jsem zvědav, jak to dopadne. Celý tento festival byl pro 

nás s Járou velmi milý, protože jsme byli přijati mezi opravdové amatérské filmaře.  

V Praze 19. 4. 2016 na výuce Marcela, Dan, Jára  


