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Den otevřených dveří žďárských firem  
8. 11. 2018 

 

Letos se konal druhý ročník soutěže o patnáct tisíc korun, kterého jsme se zúčastnili a uspěli. 

Nyní vás provedu tím, jak tento náš projekt vznikal. Zadání znělo jasně. Vytvořit projekt, v 

němž bude zmíněno osm konkrétních žďárských firem (Telleflex, ZDAR, Tokoz, Hettich, PKS, 

Vamafil, Enpeka a Del), vysvětlit, co dané firmy dělají a umístit do videa jejich loga.   

Naší první volbou byla samotná forma 

projektu, co to vlastně bude. Obrázek, hra, či 

snad příběh? Volba téměř automaticky padla 

na video. Poté jsme museli dát dohromady 

koncept videa. Říkali jsme si, že pokud 

máme firmy ukázat v co nejlepším světle, 

měli bychom ukázat, jak zasahují do životů 

běžných občanů a pozitivně je ovlivňují. 

Hrdinou našeho příběhu se stal obyčejný 

středoškolák, jehož prostřednictvím jsme 

chtěli firmy představit a přiblížit jejich 

činnost.  

 

Měli jsme hotový koncept a sestavený tým, nyní jsme museli vymyslet, jak přesně bude každá 

jednotlivá firma zobrazena. Spojit osm firem, jejichž činnost sahá od dopravy přes výrobu oken 

až po výrobu pečiva tak, aby všechno dávalo smysl, nebylo zrovna nejlehčí. Jasně, firmy jako 

ZDAR jsme měli vymyšlené hned – dojede do školy autobusem – nebo třeba Enpeka – koupí 

si svačinu, dokonce i Telleflex, který dělá výrobky určené pro medicínu, jsme nakonec vyřešili, 

myslím si, dosti elegantně, ale Vamafil? Nebo Del? To byl skutečný oříšek. Do Delu jsme 

dokonce i volali, jelikož jsme plně nerozuměli tomu, čemu se věnuje. Ani po telefonním 

rozhovoru se dvěma sekretářkami a jednom emailu jsme nebyli zrovna moudří. Padly bezpočty 

návrhů, jak tyto dvě firmy zasadit do děje. Na ten finální se můžete podívat přes odkaz pod 

článkem. 

Dobrá, máme tedy hotový scénář i všechny přípravy, můžeme začít natáčet. Musíme, zbývají 

nám poslední dva týdny. Drtivou část scén jsme točili venku ve stále se zhoršujícím počasí. 

Ještě teď mám v živé paměti okamžik, kdy jsme po půl hodině mrznutí na námětí zhlédli námi 

natočený motion lapse (záběr, při němž se kamera postupně otáčí) a zjistili, že není zaostřený. 

Spousta scén se liší od původní vize kvůli nedostatku času a spousta jich ani nebyla použita. 

Natáčení jsme ukončili v pondělí, ten stejný týden v pátek jsme měli projekt odevzdat. Náš 

editor byl tak ve značné časové tísni, trávil u počítače celý den až do dvou či do tří hodin do 

rána a jen díky němu má video takovou podobu, jakou má.  

Vyhlášení se uskutečnilo na Festivalu vzdělávání, a ačkoliv jsme naši výhru tak trochu sebejistě 

očekávali, byli jsme šťastní.                                                                                   (Jan Pečinka) 

 


