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 řemeslné uměnífestival

Festival amatérských filmů pro školy, školská 
zařízení a nízkoprahové kluby pořádá Hlavní 
město Praha ve spolupráci s městskými částmi 

a Pražské centrum primární prevence. Letošního ročníku 
se zúčastnila i skupina neslyšících tvůrců MTD z pražské 
základní školy Výmolova. Filmový štáb pod vedením 
patnáctiletého režiséra natočil krátký film „Přepadení“. 
Tématem filmu je dětská kriminalita a její příčiny 
z pohledu tvůrců. Na filmu spolupracovali Barchyn 
Toktomatova, Tuyet Chu Thi a Michael Veselý. Hlavní 
roli ve filmu ztvárnil sám režisér. Do dalších rolí obsadil 
studenty SŠ, pedagogy školy i své rodiče. Nabízíme Vám 
krátký rozhovor s Matějem Čiperou, režisérem.
 
Co bylo pro tebe jako režiséra nejnáročnější?
No… asi nejtěžší bylo obsazení rolí a domluva s majitelem 
trafiky, aby nám zde umožnil natáčení.
Pro film je vždy důležitý dobře napsaný scénář. 
Jak to vidíš ty?
Je to pravda. Ještě jsem neměl scénář dokončený a točilo 
se. Myslel jsem si, že mám všechno v hlavě, že si pamatuji. 
Až ve střižně jsem ale zjistil, že mám ve filmu chyby. 
V průběhu natáčení jsem totiž hodně věcí zapomněl. Proto 
všem doporučuji, aby si scénář dobře napsali a teprve 
potom začali točit. Vše je pak jednodušší. Podíváte se do 
scénáře a víte, co a jak potřebujete ještě natočit.
Kolik času zabrala práce na filmu?
Natáčel a pracoval jsem na filmu vždy po škole; zabralo mi 
to tak dvě až tři hodiny. Od napsání scénáře až po poslední 
střih mi práce trvala asi měsíc.
Myslíš, že film neslyšícího režiséra s neslyšícími 

herci osloví slyšící 
společnost?
Věřím, že ano. Slyšící mohou nahlédnout do kultury 
neslyšících. My jsme stejně šikovní a dokážeme natočit 
dobrý film a udělat stejně dobré věci jako slyšící. Jen 
používáme znakový jazyk.
Současná nabídka pořadů pro neslyšící je o něco 
lepší než dříve. Je něco, co ti na obrazovce chybí?
Například mi vadí, že ve filmu sice účinkuje neslyšící herec, 
ale nedostává prostor. Je tam pár minut a pak už nic. Tak 
tomu bylo třeba v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Snaha 
autorů a výsledek se tak míjí účinkem. Proto bych chtěl, 
aby neslyšící herci měly větší prostor. A také bych uvítal 
více titulků u pořadů, které se v televizi vysílají.
Proč, si myslíš, že tomu tak je?
Jednak si myslím, že se sami neslyšící bojí prosadit mezi 
slyšícími. A slyšící se zase bojí s neslyšícími spolupracovat. 
Důvodem je strach z komunikace. Nechci si připustit, že si 
slyšící může myslet, že jako neslyšící práci nezvládneme. 
Opak je pravdou.
A jaké plány máš do budoucna?
Rád bych chtěl dál pracovat a podporovat MTD, aby se 
pořád rozrůstala. V budoucnu bych rád pracoval jako 
moderátor.
Co bys vzkázal čtenářům časopisu Gong?
Nebojte se natáčet filmy. Buďte sebevědomí a odvážní 
ukázat svou práci veřejnosti. Ať slyšící vidí, že i my hodně 
zvládneme, že jsme šikovní. Všichni se musíme hodně 
snažit. Je zbytečné se bát.

Barchyn Toktomatova, 
Leoš Procházka, foto: archiv MTD

Při loňské podzimní návštěvě 
ve škole v Hradci Králové 
jsem sama sobě slíbila, že 

vám v nejbližším čísle nabídnu 
malou ochutnávku ze zdejších 
nádherných výtvorů studentů, 
budoucích truhlářů, řezbářů, 
restauratérů, uměleckých řezbářů 
či truhlářů. Říká se: „Řemeslo má 
zlaté dno“. A já plně souhlasím. 

ANTIFETFEST 2014 
aneb Jde to i jinak

     Umělecky 
ztvárněné intarzie

Letos se uskutečnil již sedmý ročník.

Režisér Matěj spokojený se záběrem Filmový štáv v prostorách trafiky

svém oboru. Aby se jim podařilo 
cíl naplnit, potřebují nejen talent 
a zájem o obor, ale také kvalitní 
zázemí, dobré učitele a dozorující 
mistry ve svém oboru. Jedním z nich 
je Roman Marek, umělecký truhlář. 
Zázemí je tady podle mého laického 
názoru na výborné úrovni, a tak mě 
zajímalo, co studentům může ještě 
pomoci ke zdokonalení sebe sama. 
Od Ivy Rindové, ředitelky školy, jsem 
se dozvěděla, že jsou to nejrůznější 
aktivity, ale i soutěže a olympiády. 
K jedné aktivitě patří i projekt 
„Podpora společných projektů ZŠ 
a středních odborných škol“ zaměřený 
na získání informací o technickém 
oboru, možnosti vyzkoušet si práci se 
dřevem a postupy jeho zpracování. 
Škola se do projektu zapojila v roce 
2012, skládá se ze dvou na sebe 
navazujících aktivit a cílem je probudit 
ve studentech zájem o technický obor 
a naučit spolupracovat věkově rozdílné 
skupiny žáků. Cíle i záměry se očividně 
na této škole daří plnit. Nejvíce 
studenty baví možnost navrhnout si 
vlastní výrobek a od výroby přes řezbu, 
vybroušení, vrstvení, povrchovou 

úpravu lakováním nebo nanášením 
různých vrstev (metal, bronz, zlato) 
a plátečkových kovů na podklad 
až k umělecky ztvárněné intarzii. 
Museli byste být v dílně, vše vidět na 
vlastní oči, vychutnat si tu nádheru 
kolem a podobně jako já byste určitě 
zatoužili mít alespoň jeden z výrobků 
doma. Bohužel, já to štěstí neměla; na 
studenty čekala olympiáda.
V rámci celého projektu se uskutečnily 
exkurze do pilařského provozu firmy 
Matrix s provozovnou v Třebešově, 
Muzea řemesel v Letohradě, podniku 
ALFA Plywood, Solnice a do firmy 
TESS CZ.

Hana Marie Kunešová

Předpokladem pro úspěšný výkon 
povolání je vyučení, nejlépe 
s maturitou, soustředěnost, zručnost, 
tvůrčí schopnosti a estetické cítění. 
Studenti této školy mají snad všechny 
vyjmenované atributy. Náplní 
jejich práce je zhotovení, oprava 
a restaurace (obnova) starožitného 
nábytku, výroba různých dřevěných 
dekorací pro stropy, obklady stěn 
i schodišť a scénických dekorací. 
Kromě toho provádějí i údržbu 
používaných strojů a zařízení. 
Svou práci realizují podle návrhu 
výtvarníků nebo podle historických 
vzorů. Všechny výrobky a dekorace 
kolem nás jsou důkazem, že zdejší 
studenti budou jednou mistři ve 


