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Dne 1.října 2014 na kosmonoský zámek zavítal animátor, bývalý učitel českého jazyka a
výtvarné výchovy, pan Cyril Podolský.Tento pán se podílel na vzniku seriálů Pat a Mat a v
poslední době se podílel na hezkém večerníčku Krysáci. Na besedě, na které se vystřídalo
několik tříd, se všichni dozvěděli, jak někoho napadne něco zfilmovat, jak vypadají návrhy na
postavy, z čeho jsou postavy vyrobeny a jak se daný návrh na seriál, film nebo pohádku
natáčí.U animovaných filmů to není vůbec jednoduché, protože se třeba ruka musí o milimetr
posunout, musí se postavička upravit, aby předstírala daný pohyb atd. Proto natáčení Krysáků
trvalo deset let, než se do televize dostaly.Večerníček má sedm minut a těch sedm minut jeden díl - se tvoří až dva měsíce.

Když nafotí 25 fotek s různými pohyby postav, je to celkem 1 vteřina záběru. Pan Podolský
nám ukazoval, jak postavy mrkají (rychle vyndají postavě oči a zase je rychle dají zpátky).Ve
filmu to vypadá, jako by postava mrkla.Také ukazoval novou ukázku seriálu pro děti. Bude o
dvou strašidlech z kuchyně, o přátelství a o strašení (seriál však bude vhodný pro děti od čtyř
let, takže se není čeho bát.) Bude se jmenovat Herbář strašení aneb ŠIFLÍK A ŠUFLÍK.Tyto dvě
postavy budou mluvit herci Boleslav Polívka a Marián Labuda.Na tento seriál se můžete moc
těšit, ale musíte mít trpělivost, protože v televizi ho uvidíte až za 4 ROKY. Celá beseda byla
moc hezky vysvětlená a zpracovaná. Dozvěděla jsem se hodně věcí o animaci, které jsem
nevěděla. Třeba jste se něco z mého článku také dozvěděli. A taky, když uvidíte někdy
animovaný večerníček, tak si vzpomeňte na to, jakou si s tím dali všichni v ateliéru práci.

Aneta Odnohová, 11 let

1/1

