
V proslulém pražském kinoklubu MAT bylo v závěru roku pokřtěno dvojdé-
védé, jehož obsah nemá na našem trhu zatím obdobu. Proto se tu objevilo 
mnoho tváří známých z televizní obrazovky i z filmového plátna. Všechny 
spojovala jedna vášeň: zachycování světa kolem nás objektivem kamery. 

a zmíněném dvojdévédé je totiž 
záznam 33 lekcí seriálu České 
televize pro všechny milovníky 

filmu a videa, Ondřejova filmová ško-
la. Jde vlastně o videoučebnici zná-
mého herce (pamatujeme si ho jako 
Honzíka z Arabely) a režiséra Ondřeje 
Kepky pro úplné začátečníky, ale i pro 
pokročilejší filmaře a začínající profe-
sionály, zkrátka pro všechny filmové 
nadšence. Pravidla, triky a konkrétní 
rady se hodí komukoli s jakoukoli 
kamerou, ať už ji má ve foťáku, v ka-
meře (a to jak filmové tak digitální) 
nebo třeba jen v mobilu. 
Ve spolupráci s Českou televizí v roce 
1999 vznikl pořad ZOOM a to na zá-
kladě nápadu Ondřeje Kepky a jeho 
kolegy Miroslava Kučery. Vysílal se 
tehdy jeden rok. S výměnou vedení 
ČT byl pořad zrušen a trvalo téměř 
deset let, než se jej podařilo obnovit. 
Učitelské geny po Ondřejově mat-
ce (herečka a pedagožka Gabriela 
Vránová) i po otci (vysokoškolský 
profesor matematiky a muzikant Jiří 
Kepka) Ondřeje neustále nabádaly 

vytrvat a on rok co rok "otravoval" 
příslušné pracovníky televize a oro-
doval za vzkříšení projektu, jenž má 
podle jeho přesvědčení velký smysl. 
Houževnatost se vyplatila a v roce 
2008 se začal rodit nový projekt 
ZOOM. Byl to televizní magazín 
a Ondřej Kepka do něj vytvářel rub-
riku Ondřejova filmová škola. Posléze 
se osamostatnil a rozvinul (napří-
klad se nezabývá jen technikou, ale 
i samostatnou kreativní tvorbou) 
do dnešní podoby. Natočilo se 33 
dílů, které na sebe tematicky nava-
zují. Jelikož Ondřej díky svým zkuše-
nostem z dob svého vlastního ama-
térského filmování věděl, co nejvíce 
trápí neprofesionálního filmaře (jak 
natočit záběr, co to vlastně je film, 
objektiv, zoom, stativ, clona, expozice 
- ale také jak natočit děti, Vánoce, 
prázdniny, cestopis, reportáž), s ma-
ximální precizností na detail se snažil 
předat tyto informace široké veřej-
nosti. A sledovanost seriálu následně 
dokázala i jeho úspěšnost. 
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