Málo místa, mnoho vozů
(scénář)
Záběr Děj
Přeplněné parkoviště.
1
2

Rychlý příjezd vozidla (z
druhé strany řeky před
most).

3

Průjezd přes parkoviště pohled na všechna zabraná
místa.
Auto se na konci otáčí a
čeká, až se uvolní místo.
Student ve vozidle
netrpělivě čeká.

4
5

6

7

8

Přichází jiný řidič,
vytahuje klíčky, nasedá do
zaparkovaného vozu,
startuje a odjíždí.
Student ho nechává vyjet,
avšak než se stačí rozjet,
přiřítí se jiné auto a místo
mu zabere. Student zuří.
Mezitím v učebně probíhá
prezence a studentovi je
psána neúčast.
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Kamera
Několik krátkých záběrů z různých stran na
přeplněné parkoviště.
Natočeno z těchto míst:
• Z rohu mostu (nejbližší u fakulty)
• Z druhé strany silnice (přes přechod)
• Od rohu budovy C
• Z vozidla (od spolujezdce)
Točeno z vozidla (ze zadní sedačky za řidičem) a
z druhé strany chodníku - prostřihnout.

Délka
5

Záběrů
3

10

4

5

2

5

1

11

5

Ovšem, kdo počká ten se
dočká.

7

2

Točeno opět z vozu tohoto studenta, přes přední sklo.
Záběr na naštvanou tvář studenta - zakleje (ozve se
pípnutí).

Jenže někdy je radost pouze
předčasná.

7

2

Záběr na třídu, na kantora vyvolávajícího studenty.
Jednoho před tímto chybějícím - píše čárku (detail na
papír), pak tohoto - chybí - píše křížek.

A mezitím je nad pilným
studentem nespravedlivě
vyřčen ortel ulejváka.

10

3

Natočeno směrem od značky „zákaz zastavení“ na
konci parkoviště.
• Celkový záběr na vozidlo (šikmo ze zadu)
• Záběr nervózního studenta přes okénko u řidiče
• Záběr nervózního studenta (dívá se na hodinky) z
místa spolujezdce
• Záběr na ručičkové hodinky, jak čas rychle ubíhá
(zrychleně)
• Záběr ven na nehybné parkoviště
Natočeno zevnitř vozu čekajícího studenta,
prostřihnout na jeho radující se tvář.
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Komentář
U staré budovy FIMu rozhodně
není lehké zaparkovat.
Nejvíce tuto skutečnost
pociťují studenti, kteří spěchají
na výuku a svůj dopravní
prostředek by zatím rádi někde
předpisově odložili.
To však není tak jednoduché,
jak by se na první pohled
mohlo zdát.
Nezbývá tedy než se otočit a
čekat.
Pilný student, tak přichází o
výuku, čímž očividně přímo
trpí. A čas přitom ubíhá tak
neúprosně rychle.

Petr Voborník

Záběry:
1. Venku
a) Na parkoviště
I - 3–5 záběrů na plné parkoviště z různých stran
b) Na přijíždějící studentovo vozidlo
I - Z rohu mostu (nejbližší roh u fakulty) (C – vozidlo je sledováno od mostu až na parkoviště)
II - Z druhé strany silnice (přes přechod) (C – vozidlo je sledováno od mostu až na parkoviště)
c) Na jedoucí vozidlo
I - Ze předu, směrem k přijíždějícímu vozu (C – od rohu budovy C, statický záběr – vyjede ze záběru)
II - Z boku (C – asi ze středu chodníku naproti parkovišti, kamera sleduje vozidlo)
III - Otočení a zastavení (C – od značky „zákaz zastavení“ na konci parkoviště, pohyb kamery)
d) Na stojící vozidlo
I - Celkový záběr na vozidlo (C – šikmo ze zadu z leva)
e) Na studenta ve vozidle (PD – přes stažené okénko u řidiče)
I - Nervózní student
f) Na studenta ve vozidle (D – přes přední sklo)
I - Nervózní student
II - Veselý student
III - Překvapený student, překvapenost přechází v naštvaný výraz
2. Ve vozidle
a) Od spolujezdce ven
I - Příjezd vozidla, přes most, přes celé parkoviště, otočku v zadu až na vyčkávací pozici (C)
b) Od spolujezdce na řidiče (vozidlo čeká na parkovišti)
I - Nervózní student, dívá se na hodinky (PD)
II - Záběr jdoucích ručičkových hodinek na ruce studenta (VD)
III - Veselý student, řekne si „Jo“ a udělá vítězné gesto (PD)
IV - Překvapený student, překvapenost přechází v naštvaný výraz, zakleje (D)
c) Ze zadní sedačky ven (za jízdy)
I - Záběr na zaparkovaná vozidla, bez jediného volného místa (C – přes stažené okénko)
d) Od řidiče ven (vozidlo čeká na parkovišti, točeno přes přední sklo)
I - Nehybné plné parkoviště (VC)
II - Přichází jiný řidič, vytahuje klíčky, nasedá do zaparkovaného vozu, startuje a odjíždí (C)
III - Přiřítí se jiné auto a zabere volné místo (C)
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3. Ve škole
a) Na třídu (VC - ze předu z levé strany)
I - Několik studentů sedí v lavicích, hledí do předu (ne na kameru), dva v zadu si tiše povídají
b) Na kantora (PD – z pozice prvního studenta v přední lavici)
I - Čte jména studentů, ti se v pozadí ohlašují, kantor odškrtává účasti
II - Přečte jméno chybějícího studenta, rozhlédne se po třídě, řekne si „chybí“ a odškrtává neúčast
c) Na prezenční listinu (VD – část papíru, čitelné jméno)
I - Píše čárku přítomnému studentovi
II - Píše křížek chybějícímu studentovi
Nebudou-li záběry z vozu přes sklo kvalitní, bude natočen student, jak se vykloní z okýnka a poté se záběry provedou z místa, kde má jakoby
hlavu. Natáčecí den bude v úterý, čtvrtek nebo pátek (podle plnosti parkoviště - nutno vypozorovat předem).
Štáb:
• Kameraman
• Řidič - student (vlastní vůz)
• Řidič, který uvolní místo (2. vozidlo) - pokud bude málo lidí, může odřídit kameraman, zatím točí řidič student, případně natočit náhodného
odjíždějícího řidiče
• Řidič, který zabere místo (buď 3. vozidlo, nebo nepodaří-li se jej zajistit, tak tam nechat zajet náhodné přijíždějící vozidlo)
• Třída studentů - stačí malý počet, krátký záběr před výukou
• Kantor(ka) – hraná role
Minimální požadavky: 2 osoby (student, kantor / kameraman), 1 vůz - zajištěno
Doporučené požadavky: 3 osoby (student, odjíždějící řidič / kameraman, kantor), 2. vozy
Optimální požadavky: 4 osoby (student, odjíždějící řidič / kameraman, přijíždějící řidič, kantor), 3. vozy
Možné škrty v případě přílišné délky:
1. Vynechat záběr č. 4
2. Vynechat záběr č. 1
3. Zkrácení záběru č. 8 (kantor se dotazuje jen na příslušného
studenta)
4. Záběry č. 2 a 3 pustit zrychleně
5. Zobrazit pouze studenta uvnitř vozu
6. Záběr č. 6 pustit zrychleně (příchod řidiče a jeho odjezd)
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7. Záběr č. 7 pustit zrychleně (příjezd bezohledného řidiče)
8. Vynechat záběr č. 3
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