
Postřehy z natáčení filmu „Ohlédnutí“ 

 

Když jsme se rozhodli natočit film o nedávné historii, netušili jsme, jak mnoho nás téma 

zaujme. První setkání s pamětníky byla pro nás dobrodružná. Vstupovali jsme do něčeho, o 

čem jsme příliš nevěděli, do něčeho, co pro nás bylo naprosto nové. 

Měli jsme strach, že nebudeme mít dostatek otázek, že kamera nebude správně fungovat, že 

řekneme něco, co pamětníky urazí.  

Když jsme dotočili materiály k prvnímu filmu, byli jsme zvědaví, jak bude vypadat a jaké 

budou reakce okolí. V sobotu 8. září 2012 byla v rámci Filmového týdne s tématikou 2. 

světové války pořádána v naší škole beseda s pamětníky vystěhování Neveklovska. Při této 

příležitosti byl promítnut i náš dokumentární film. Naše parta „tvůrců“ byla velice nervózní, 

těkali jsem očima po sále a čekali reakce. Film skončil a po malé chviličce se ozval potlesk a 

slova chvály. Byli jsme dojatí. Ale zároveň i rozhodnutí, že budeme pokračovat. 

A tak nyní probíhá druhá etapa. Pod vedením p. učitelky Hulanové oslovujeme další 

pamětníky. Někteří za námi přišli do školy, některé je třeba navštívit doma. Do natáčení jsme 

se naprosto vžili. Je jiné, než natáčení prvního filmu, neboť vše probíhá díky našemu zájmu. 

Našli jsme úžasné pamětníky. Setkání byla skvělá, všichni byli ochotní a sami nám chtěli říci 

co nejvíce. Dokonce nám někteří zapůjčili i dobové materiály, které dosud střežili ve svých 

domovech. 

Při natáčení jsme všichni pilně naslouchali. Vyprávění nás nejen dojímala, ale i upřímně 

zajímala. Těžko můžeme popsat, jak jsme nadšení. To prostě musí zažít každý sám. 

Atmosféra, kdy si pamětník mne ruce a v očích se mu lesknou slzy, je neuvěřitelná.  

Já osobně si myslím, že natáčení je velmi užitečné. Doufám, že i tento druhý film se nám 

povede a že ukážeme mladé generaci, že znát historii je nejen důležité, ale i zajímavé. 
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