
 

CO SE UČÍM NA KAMEŘE A JAKÉ MÁM Z TOHO ZÁŽITKY 
 

Já chodím na kameru každé úterý. Jezdím metrem na 

Háje a pak jedu autobusem č. 213 nebo 136 jednu 

stanici, která se jmenuje Metodějova. Pak jdu dolů 

s kopce. Výuka začíná v půl 4 hod. někdy přijedu 

později, ale Janče vždycky zavolám nebo napíši SMS, 

kdy přijedu. Vždycky to přijme, ale někdy trochu brblá.  

Máme dva lektory. Janču to je naše vedoucí kamery, 

se kterou stahujeme fotky, zkoušíme tanec na hudbu, 

natáčíme hrané filmy. Naší Janču z nás někdy „klepne 

Pepka“, je však hodně trpělivá. Druhý lektor je Milan 

Štajer. Je to lektor animací, protože s ním děláme 

krátké animované filmy na různé příběhy. Také nám 

promítá filmy se zvukem, beze zvuku a ptá se nás, jak 

tomu rozumím, učí nás cizí slova jako je perspektiva, 2 dimenze, 3 dimenze. Jak přijedu později trochu mi to „utíká“ a 

nerozumím tomu. Pak nám to další týden vysvětluje Janča. Ani nevím, jestli Milan není důležitý jak šraňky v tunelu. 

Nejvíce mne baví posouvat postavičky před zeleným plátnem neboli podle Milana – pozadím. No víte, já přece vím, 

co je to „pozadí“, stejně tak perspektiva: to je přece moje budoucnost, kterou si představuji hezky růžově, vůbec ne 

zeleně.  

Na kurzu mám několik kamarádů. Tak třeba Jarda je jasný. Bývá však nejen unavený, ale také přemýšlí o chroustovi, 

ale to jsem již psala. Druhý je Milan L. Také jistě o něčem přemýšlí, ale zatím nevím o čem. Já to určitě nebudu. 

Leošek má pomyšlení na jídlo. Možná vidí před sebou plný talíř řízků, který mu pekla jeho máma, která mu už 

umřela. Naše Janča mu to toleruje, tak občas přinese pekáč buchet, pomazánku na veku. I jiné dobroty. Dan přemýšlí 

také stále. U něj víme o čem, ale momentálně mne zajímá, jestli ho také z toho přemýšlení netrefí šlak. Marcely bych 

se někdy ráda zeptala, jestli by ty naše figurky, se kterými pohybujeme, nechtěla uvařit se smetanou před 

kachlíkovým pozadím. Na našich kurzech jsme se naučili a naučíme hodně věcí. Mám tam bezva partu. Všichni 

táhneme za jeden provaz. Jsem tam šťastná.  

Tento článek čtěte pro dobrou náladu, jako jí mám já, každé úterý.  

 

Denisa Střihavková  
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