
ONDŘEJ KEPKA 

Filmovat 
mě učil táta 
Pro amatérské filmaře i další milovníky 

filmu ONDŘEJ KEPKA (42) od roku 
1999 připravoval v České televizi pořad 

ZOOM, poté Ondřejovu filmovou školu. 
Všech jejích 33 dílů nyní vychází na DVD. 

„Pomůže každému, kdo se chce dozvědět 
praktické rady jak zacházet s videem, jak 
natočit svatbu, pracovat se zvukem, sestříhat 
jednoduchý filmeček do rodinného archivu 
i pro firemní prezentaci, jak ho opatřit 
komentářem... Neřeším techniku, ale 
tvorbu, takže pořad nezestárne," představuje 
Ondřej svůj projekt. Každý díl má své téma 
a k němu hosta: filmového historika Karla 
Čáslavského, režisérku Jitku Němcovou, 
kameramana Josefa Špeldu, střihače 
Aloise Fišárka, moderátora Aleše Cibulku, 
skladatele Petra Maláska a další. 

A teď kino 
Kmotry mělo DVD hned tři. "Jaroslav 

Satoranský byl můj učitel herectví na DAMU, 
Jiří Strach je spolužák z FAMU a můj táta 

Jiří Kepka mě zasvětil do amatérského filmu 
a byl i můj oficiální odborný poradce při 
natáčení. Je totiž skvělý pedagog." Téma 
filmové školy prý zatím zdaleka nevyčerpal. 

„Mám připravené pokračování, dokonce 
v několika variacích," říká. 

Ondřej, který se proslavil jako Honzík 
Majer v seriálu Arabela, herectví 
nikdy úplně neopustil (v kině ho 
můžete vidět ve filmu Bastardi II coby 
učitele). Moderátorské zkušenosti má 
zase z Nočního mikrofóra na Českém 
rozhlase 2. „Pořad mě velmi baví 

Ondřej Kepka si na 
křest svého DVD 
pozval tři kmotry: 
zleva herce Jaroslava 
Satoranského, 
tatínka Jiřího Kepku 
a spolužáka Jiřího 
Stracha 

a považuju za velkou poklonu a čest, že 
se ho můžu zúčastnit." Jako divadelní 
režisér nastudoval inscenaci Jiřího Justa 
Manželské štěstí. „Je to komedie, která je 
velmi crazy, ale zároveň plná závažných 
myšlenek. Do hlavních rolí jsem obsadil 
Míšu Dolinovou, Davida Sucharipu a Ivu 
Hůttnerovou. Premiéru jsme měli sedmého 
prosince v pražském Divadle U Valšů." 

Pro příští rok Ondřej Kepka doufá, že se 
dostane ke své milované hrané režii. Má 
v šuplíku několik televizních scénářů a rád 
by natočil i film pro kina. 


