
        
       

                           Happy  … a děti opravdu šťasné byly 
 

Videoklip je pojem, který rozhodně nepřekvapí mladší generaci. Pro ty 

dříve narozené je tady citace z Wikipedie:,,Videoklip je krátkometrážní 

audiovizuální dílo, jehož zvukovou složkou je v celé nebo podstatné míře 
záznam uměleckého výkonu hudebního díla.  

Obrazová složka má nějaký vztah k hudebnímu dílu, které ji doprovází 

(ať je to stejná nálada nebo děj), využívá obvyklých i méně obvyklých 
filmových technik, často jde o běžný krátký abstraktní film (tj. film bez 

děje).  

Videoklipy jsou hlavní náplní vysílání tzv. hudebních televizí, mezi které 
patří například MTV. K jejich rozšíření došlo právě díky těmto televizním 

stanicím v 80. letech 20. století.“ 

      I na letošním 24. česko-německém táboře, který se nesl pod 
mottem : ,,Průzkumná cesta médii“ bylo hlavní náplní společně 

stráveného času 15ti  českých a 15ti německých dětí vytvořit hudební 

videoklip na písničku Williemse Pharrella : Happy. 
Letní setkání se konalo v Německu, děti trávily 14 dní v Jugendherberge  

v Chemnitzu – Adelsberg. 
Ve smíšených skupinách si děti připravily a  nacvičily různá ztvárnění písničky, 
profesionální pracovník Filmového studia z Chemnitzu vše natočil a poté ve 

spolupráci s dětmi celý klip společně sestřihali do závěrečné podoby.  

Samotný projekt měl očekávané pozitivní výsledky. Byl  ohromným 

přínosem pro společné česko-německé soužití dětí. K tomu nemalou 

měrou přispělo, že děti pracovaly ve smíšených česko-německých 
skupinách, trávily spolu volný čas, sportovaly. V průběhu pobytu se 

aktivně zapojovaly do jazykových kurzů. České děti se učily německy a 

německé zase česky.  
Děti společně prožily krásných 14 dní a jejich loučení v Breitenbrunnu 

bylo dojemné. 

Z tábora si odvážely mnoho krásných zážitků, nová přátelství a jako 
odměnu si v závěru nakoupily v táborovém bazaru drobnosti, ke kterým 

rovněž přispěli naši sponzoři, kterým chceme moc poděkovat a bez 

kterých bychom se neobešli. 
Díky posíláme MěÚ v Toužimi, firmě Gurmet, panu Čapkovi ml. a 

jeho firmě. 

 
Manželé Princlovi 



 
 

 
 

 


