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SÉRIE ZÁBĚRŮ nějakého města a hradu.
VYPRAVĚČ (M.O.)
Bylo nebylo... ale asi bylo, protože
kdyby nebylo, tak bych vám to teď
nemohl říct, takže logicky bylo
... - jedno království. A v tom
království žil nežil... tedy žil,
ale teď už nežije, protože když
žil, tak umřel... -tedy ne když
žil, umřel až po smrti, tedy teď
je po smrti, ale před tím žil.
...Rozumíme si? No a ten král
měl královnu... ale to nikoho
nezajímá...
(zvyšuje hlas, až
začne křičet)
... protože my jsme v úplně jiné
pohádce!!!!!
STŘIH:
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ÚVODNÍ TITULEK: „*** UVÁDÍ“
„O JEČMÍNKOVĚ FAZOLCE A ČÁROBABĚ“
SÉRIE ZÁBĚRŮ vesnice. Záběr na silniční tabuli s nápisem
obce (počítačově přepsáno na „ZAPADÁKOV“).
VYPRAVĚČ (M.O)
Před dávnými časy žili v jedné
vesničce dva lidi. Jeden z nich
byl muž... a druhý byl žena.
Tito lidé žili dlouhá léta
spokojeně ve své skromné
chaloupceZÁBĚR na luxusní vilu.
VYPRAVĚČ (POKR.) (M.O.)
-Řekl jsem ve skromné chaloupce.
ZÁBĚR na skromnou chaloupku.
STŘIH:
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INT. CHALOUPKA – DEN
ZÁBĚRY na dění v chaloupce: Např. Muž sedí na křesle, v
ruce drží lahváče a křičí: „Stará, hejbni sebou!“ Záběr
na Ženu, která stojí před Mužem a v ruce drží papíry s
nakresleným fotbalovým utkáním. Žena prohodí papíry a na
dalším papíru je nakreslený gól. Muž zakřičí: „Gól!!!“.
Žena vaří oběd: V ruce drží pekáč a dřepí na podlaze a
mluví ke kočce: „Či čí“.
Muž je na záchodě: Vykonává potřebu z okna. Dole jde
člověk a začne na něj žlutě pršet.
Žena plete svetr: Detailní záběr na ženu, jak plete
svetr... KAMERA se oddálí a v záběru je i muž. Žena bere
materiál na pletení (niť) tak, že rozpárává svetr, který
má na sobě muž. (Plete svetr ze svetru, který má na sobě
muž.)
Apod.
VYPRAVĚČ (POKR.) (M.O.)
(strašidelným hlasem)
Jednoho dne se však jejich klidné
soužití změnilo...
Rozrazí se dveře a v nich stojí Žena.
ŽENA
(hlasitě, výhružně)
Já – chci – dítě!
Muž se vyleká, polévá ho pot hrůzy. Žena ho chytne za
ruku.
ŽENA
Pojď!
Žena násilím odvléká muže do ložnice.
MUŽ
Néééé!!! Pomóóóóóc!!!
ŽENA
Nekřič srabe! To ti stejně
nepomůže.
Žena odvleče Muže do ložnice a zabouchne za sebou dveře.
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ZÁBĚR na dveře ložnice. Za nimi se OZÝVAJÍ ZVUKY. Muž
křičí, namáhavě vydechuje.
MUŽ (M.O)
Dost!!! To už stačí!!!
ŽENA (M.O)
Dělej padavko!! Přidej!!
Opři se do toho pořádně.
MUŽ (M.O.)
Už nemůžu!
ŽENA (M.O)
Drž to pořádně nemehlo!!
Oba poté zároveň křičí.
MUŽ
Jó... Už to bude. Už
to skoro je! Jo! Jé!
Jí! Já!

ŽENA
Přidej! Přidej! Aách!
Jééé! Jooo!
STŘIH:

INT. LOŽNICE – DEN
POKRAČOVÁNÍ AKCE: Muž i Žena křičí (viz. výše). ZÁBĚR na
Muže, který rukou otáčí páku (kolo). Je to dynamo a
vyrábí elektřinu. Muž i Žena vítězně zakřičí...
ŽENA/MUŽ
Jooooooooooooooo!!!
Záběr na celek. V ložnici vedle muže u dynama sedí Žena u
stolu a před ní je počítač, který se právě zapnul.
ŽENA
Tolik keců kvůli dvoum minutám.
MUŽ
Příště si toč sama!
Muž si sedne k počítači a začne na něm pracovat. Spustí
internet a zadá adresu: Postupně napíše
www.poridtesidite.cz Na monitoru se objeví stránka.
MUŽ
Chceš holku nebo kluka?
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ŽENA
Chlapečka.
Muž odklikne modrý odkaz „KLUK“, načte se další stránka.
Na ní je napsaný formulář. Muž do něj vyplňuje údaje a
radí se zároveň se ženou. Např. barva vlasů, IQ, výška,
váha atd. Zároveň se ukazuje animovaný model, který se
interaktivně přetváří podle toho, jaké údaje se píší do
formuláře. Výsledná podoba animovaného modelu odpovídá
Arnoldu Schwarzeneggrovi. Když jsou všechny údaje
vypsané, Muž zmáčkne tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Objeví
se cena. Muži stanou vlasy na hlavě, vykulí oči. Sáhne si
do kapsy a z ní vytáhne hrst plnou bordelu a pár mincí.
Podívá se na Ženu a ona na něj. Muž se vrátí zpět na
objednávku a zmenšuje všechny položky: svaly, výška, IQ
atd. až se dostane na cenu, kterou může zaplatit. Muž
potvrdí objednávku a ta se odešle.
Ihned vzápětí se ozve zvonek. Muž i Žena vstanou a
odejdou k vchodovým dveřím.
STŘIH:
INT./EXT. CHALOUPKA – DEN
Otevřou se dveře a venku stojí POSLÍČEK z přepravní firmy
a vedle sebe má obrovský balík (krabici) s červenou
stuhou.
POSLÍČEK
Pan a paní Vandrákovi?
Muž i Žena souhlasně zakývají hlavou. Poslíček se podívá
do svých desek, které má v ruce.
POSLÍČEK (POKR.)
Mám tu pro vás balíček.
(podívá se do desek)
-Nějakého parch- ... teda chci
říct děťátko.
ŽENA
(udiveně)
To jste teda rychlí?
POSLÍČEK
To víte. Rychlost je u nás na
prvním místě.
(otočí se k autu)
Že jo Blesku?
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U auta (dodávky) se velmi pomalu otevírají dveře řidiče.
Z nich VELMI pomalu vystoupí řidič – je to ŠNEK (má
kostým šneka a tykadla). Po pár sekundách konečně
vystoupí z auta a řekne:
ŠNEK
(zpomaleně)
Jjjjjjjjjjjj----óóóóóóóóóó.
POSLÍČEK
(k Muži)
Tady mi to podepište.
Poslíček podá Muži pero (brk) a podá mu své desky. Muž na
místo podpisu namaluje „panďuláka“. Poslíček si vezme
zpět desky a čeká. Nikdo chvíli nic neříká. Po chvilce
Poslíček zakašle (něco čeká). Muž ani Žena nereagují.
Poslíček zakašle znovu a hlasitěji. Muž a Žena stále nic.
Poslíček začne kašlat velice hlasitě a dlouho až mu
zaskočí a nemůže dýchat. Žena mu dá rukou obrovskou ránu
po zádech, až Poslíček odlétne a rozplácne se na autě. Za
okamžik se sebere a je zpět u Muže a Ženy. Znovu jemně
pokašle a palcem si zašustí o prsty – chce peníze. Muž na
něj nechápavě civí. Žena dá muži pohlavek a pohledem mu
naznačí, ať mu dá peníze.
MUŽ
(k Ženě)
Á jó.
(k Poslíčkovi)
To ste měl říct hnedka, že vás
svrběj prsty.
Žena dá Muži další pohlavek.
ŽENA
(k muži)
Dej mu peníze!
Muž sáhne do kapsy a vyndá peníze a bordel... z ruky mu
uteče myš. Podá peníze i s bordelem Poslíčkovi. Ten se na
Muže ušklíbne a s odporem si vezme peníze.
POSLÍČEK
Ať vám slouží! A nezapomeňte ho
pořádně zalívat, ať vám vyroste!
Žena i Muž se na Poslíčka usmějí a mávají mu na cestu.
Poslíček odchází, naskakuje do auta. Auto nastartuje a
velmi pomalým krokem odjíždí. Muž a Žena rychle přiběhnou
ke krabici a sundají stuhu. Pomalu otevírají krabici.
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V krabici na zádech leží dítě JEČMÍNEK – je to již
dospělý člověk. Je pouze v plenkách a v ústech má dudlík.
Žena s nadšením...
ŽENA
Jééééé. Ňuňuňu. Ťuťuťu. Ty šeš
ale rožtomilej.
Muž se nahne na krabici, a chce vytáhnout Ječmínkovi
dudlík... jen co ho povytáhne, Ječmínek se naštve a
kousne Muže vší silou do ruky. Muž hlasitě vykřikne
bolestí.
ŽENA
(k Muži)
Necháš ho být!!!!!
MUŽ
Já přece nic...
Žena se na Muže naštvaně a zlostně dívá. Muž sklopí
strachem oči.
Muž bere krabici s Ječmínkem a odnáší ji do domu.
STŘIH:
Záběry ve stylu MONTÁŽE ukazující první dny života
Ječmínka se svoji rodinou doprovázené komentářem
Vypravěče.
VYPRAVĚČ (M.O.)
A tak si Vandrákovi po dlouhých
letech snažení pořídili své
první děťátko. ... Pečovali o
něj nejlépe jak mohli...
DETAILNÍ ZÁBĚR na Ženu, jak ukládá Ječmínka do pelíšku.
ŽENA
Spinkej sladce mé děťátko.
KAMERA se oddálí a Žena zavře otevřenou kovovou klec, kam
uložila Ječmínka.
_______________
DETAILNÍ ZÁBĚR: Muž nasazuje Ječmínkovi bryndáček.
Pohladí ho po hlavě a řekne:
MUŽ
Pěkně se napapej ty můj klučíku.
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KAMERA se oddálí – Ječmínek sedí venku v blátě na zemi u
koryta s prasaty.
_______________
DETAIL: Muž a Žena mluví na Ječmínka.
MUŽ
Ty šeš ale špinavej.
ŽENA
Půjdeme še vykoupat.
CELEK: Muž chytne Ječmínka za ruce, Žena za nohy a
rozhoupají ho.
MUŽ/ŽENA
Héj rup ... héj rup ... á šup!
Muž a žena hodí Ječmínka do rybníka. Poté se ihned otočí
a jdou spokojeně zpět domů a Ječmínka si už nevšímají.
Ječmínek se ve vodě topí.
_______________
Ječmínek a Muž jsou v pokoji.
MUŽ
Chceš si hrát?
Ječmínek nadšeně kývá hlavou.
Muž udělá pár kroku ke dveřím od vedlejšího pokoje.
Otevře dveře, vejde do nich a otočí se na Ječmínka.
MUŽ
Tak si hrajte.
ZÁBĚR na nohy Muže... u jeho nohou
(dobrman). Pes vrčí. Muž pustí psa
a sám zavře dveře... a je v druhém
Ječmínkem se ozývá vrčení, křičení

stojí zuřivý pes
do pokoje s Ječmínkem
pokoji. Z pokoje s
apod.
STŘIH:

INT. CHALOUPKA – DEN
VYPRAVĚČ (M.O.)
Jednoho dne si však Žena u
dítěte něčeho zvláštního všimla.
Ječmínek, Muž i Žena jsou v jednom pokoji. Žena se
pozorně dívá na Ječmínka, a poté mluví k Muži.
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ŽENA
Táto!
MUŽ
No?
ŽENA
Vždyť on vůbec neroste!
Muž se podívá na Ječmínka.
MUŽ
Ale roste.
ŽENA
Neroste!
MUŽ
Ti povídám že roste.
Žena vezme do ruky brokovnici a nabije ji pomocí
rukojeti.
ŽENA
Povídám že neroste.
MUŽ
(se strachem)
Dobře, dobře. Neroste.
ŽENA
Co s tím teda uděláš?
MUŽ
Hned jim tam zavolám.
STŘIH:
Muž a Žena jsou u okna. Žena se na muže tváří hrozivým
pohledem.
ŽENA
Dělej!
Muž otevře okno a z plných plic z něj začne křičet ven.
MUŽ
Halooooo!
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ŽENA
Musíš pořádně!
MUŽ
(ještě hlasitěji)
Halooooooo!!!
Chvíli je ticho, nic se neděje. Po chvilce se z dálky
ozve hlasitě HLAS.
HLAS (M.O.)
Coooooo jééééééé!?
MUŽ
Proč nerostééééé!?
HLAS (M.O.)
A zalíváte hoooo!?
MUŽ
Nééééééé!
HLAS (M.O.)
A proč néééééé!?
MUŽ
A proč jooooooo?
Žena bouchne Muže přes hlavu a gestikulací mu vyhrožuje.
MUŽ (POKR.)
Máme ho zalívat!?
HLAS (M.O.)
Jóooooo! Vždyť už jsem vám to
jednou říkal!!
MUŽ
Děkujuuuu!
HLAS (M.O.)
Je zááč! Fakturu pošleme
obratééééém!!
Muž zavře okno a otočí se k Ženě.
ŽENA
No co tak vejráš? Neslyšels?!
Koukej ho zalívat!
STŘIH:
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EXT. ZAHRADA – DEN
VYPRAVĚČ (M.O.)
A tak tedy začali své dítě
zalévat.
ZÁBĚR na obličej muže. KAMERA pomalu postupně klesá. Muž
v ruce drží konev a vylévá z ní vodu. Voda dopadá na
Ječmínkovu hlavu.
CELEK: Ječmínek je až po krk zahrabaný v hlíně na zahradě
mezi ostatními plodinami. Muž jej zalévá.
VYPRAVĚČ (POKR.) (M.O.)
A chlapeček rostl a rostl...
SÉRIE ZÁBĚRŮ: Ječmínek stále více vykukuje z hlíny.
Nejdříve po krk, pak po prsa, pak po pas, kolena až
nakonec jen po kotníky.
VYPRAVĚČ (POKR.) (M.O.)
-a rostl... až vyrostl.
Ječmínek vytáhne své nohy z hlíny, přistoupí k Muži a oba
se obejmou kolem krku a odcházejí domů.
ZATMÍVAČKA:
TITULEK: „O DVACET LET POZDĚJI“
ROZTMÍVAČKA:
INT. CHALOUPKA – DEN
Muž, Žena a Ječmínek sedí spokojeně doma v pokoji.
Ječmínek si na zemi hraje s hračkami, Muž si prohlíží
noviny „PLESK“, ve kterých si čte článek „VYNALEZLI JSME
PÍSMO“. Žena plete ponožky... právě dopletla ponožku a
hodí ji Ječmínkovi.
ŽENA
Tu máš. A druhá bude až na
Vánoce.
Muž zpozorní a řekne ženě.
MUŽ
Ale mi přece neslavíme Vánoce.
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ŽENA
(k Muži)
No vždyť! Ještě budu plíst
druhou ne? Však mu stačí jedna.
Pauza.
MUŽ
(k Ženě)
Ty, poslouchej. Už mu bude 20,
neměli bysme mu dát už nějaký
to jméno?
ŽENA
Ty si se zbláznil? To už mu i
rovnou můžeme říct, že z naší
chaloupky se dá jít i ven.
MUŽ
Však už je dospělej, a už i
vyrostl.
ŽENA
Dobře teda. Na blbosti čas máš,
ale abys dělal něco užitečnýho,
to né.
(pauza)
Tak mu teda vymysli jméno, když
seš tak chytrej.
MUŽ
Co já? Vymysli mu něco ty!
ŽENA
No já určitě – ty si s tím začal!
MUŽ
Dobře teda. Tak třebá.... -ne, to
je blbý. ... Ale třebááá ... -to
je taky na nic. ... A co takhle...
-to taky ne.
ŽENA
Seš úplně neschopnej! Nech to na
mně! ... Se na něj podívej ne...
to je přece úplně celej ten...
no ten... tam ten... víš ne?
Muž se nechápavě dívá na Ženu, pak dostane nápad.
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MUŽ
(ukazuje na Ječmínka)
Podívej, podívej!
Žena se otočí na Ječmínka. Ten si hraje na zemi s
hračkami a má je poskládané ve tvaru slova „HONZA“. Muž i
Žena se dívají na nápis z hraček.
MUŽ (POKR.)
(nadšeně)
Taky tě napadlo to co mě?
Žena nadšeně kývá hlavou. Poté oba současně pomalu a
výrazně řeknou:
MUŽ/ŽENA
Budeme mu říkat(pauza)
-Ječmínek.
Pauza.
VYPRAVĚČ (M.O.)
A tak Ječmínek ve svých dvaceti
letech dostal své první jméno.
POKRAČOVÁNÍ AKCE: Muž i Žena se dívají na své čerstvě
pojmenované dítě a velice šťastně se usmívají. Žena s
úsměvem řekne Ječmínkovi...
ŽENA
Vidíš to... už máš jméno...
Žena se přestane usmívat a na tváři se jí začne objevovat
děsivý a strašidelný výraz.
ŽENA (POKR.)
-tak teď koukej vypadnou z našeho
domu!!!
STŘIH:
EXT. PŘED CHALOUPKOU – DEN
Ječmínek vylétne ze dveří chaloupky a spadne na zem.
Dveře se za ním ihned zabouchnou. Ječmínek se pomalu a s
obtížemi staví na nohy. Opráší se. Podívá se naposledy na
svoji rodnou chaloupku a otočí se. Znehybní a dívá se
před sebe. Má vykulené oči, otevřenou pusu a vypláznutý
jazyk.
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Po cestě před chaloupkou jde nádherná mladá dívka –
FAZOLKA. Ječmínek na ni stále bez mrknutí hledí. Fazolka
si všimne, že se na ní Ječmínek dívá a začne se červenat.
Zastaví se a dívá se stydlivě na Ječmínka. Po pár
sekundách se Ječmínek odhodlá a jde k Fazolce. Přistoupí
k ní. Jsou od sebe jeden metr.
FAZOLKA
(velice stydlivě)
Ahoj. Já jsem Fazolka.
ZÁBĚR na Ječmínka. Ječmínek se dívá s otevřenou pusou a
vykulenýma očima na Fazolčino poprsí.
JEČMÍNEK
Já ... jsem ... Ječmínek. Ale
můžeš mi říkat Ječmínek.
Ječmínek se stále dívá Fazolce na poprsí.
FAZOLKA
Odkud jsi Ječmínku?
JEČMÍNEK
Odsud.
FAZOLKA
A co tady děláš?
JEČMÍNEK
Tohle.
FAZOLKA
Aha.
Nikdo chvíli nic neříká. Po chvilce Ječmínek konečně
zvedne hlavu a podívá se Fazolce s otevřenou pusou do
očí. Po třech sekundách opět sklopí hlavu a pokračuje v
pozorování Fazolčina poprsí.
STŘIH:
EXT. NĚKDE JINDE :-) - DEN
Pohled zepředu na ČAROBABU. Čarobaba má u oka přiložený
dalekohled a něco pozoruje.
POHLED DALEKOHLEDU: Čarobaba se dívá na Fazolku a
Ječmínka.
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ČAROBABA
(k sobě)
Já ti dám fazole jedna zelená!
Nechej mýho Ječmínka na pokoji.
Jinak uvidíš!!!
Čarobaba se začne nahlas strašidelně chechtat a smát.
Pořád opakovaně a hlasitěji.
ZÁBĚR na Čarobabu. Čarobaba se dívá do dalekohledu a
směje se. KAMERA se rychle oddálí – Čarobaba stojí dva
metry od Ječmínka a Fazolky a pozoruje je dalekohledem a
chechtá se... Ječmínek a Fazolka si jí vůbec nevšímají.
ZATMÍVAČKA:
Čarobaba se stále mimo obraz chechtá.
TITULEK: „KONEC PRVNÍ ČÁSTI“
„POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ“
„MOŽNÁ“
MIMO OBRAZ: Čarobaba se chechtá a zakucká se a začne
silně pokašlávat. Dusí se, nemůže dýchat.
KONEC
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