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Obraz 1 
Vesnice 

Reál – exteriér – noc 

Malou vísku tvo�í jen pár dome�k�. Je �as 
zimy a tak se z komín� valí hustý dým. 

I p�esto, že hust� sn�ží, je vid�t sv�télko 
v n�kterých dome�cích. 

P�sobí to krásn� pohádkov�. 

Úvodní hudba. 
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Obraz 2 
Vesnice - chaloupka 

Reál – exteriér – noc 

Starodávná chaloupka nabádá 
k domn�nce, že se ve vesnici zastavil �as. 
Roubená, s malinkatými okénky a 
zasn�ženou záspí p�sobí vkusn�. Op�ené 
košt� u vchodových dve�í podtrhuje 
prvotní dojem, že jsme opravdu v historii. 

NÁHLE se v jednom okénku rozsvítí. 

Úvodní hudba – pokr. 

Úvodní titulky. 
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Obraz 3 
Vesnice - chaloupka - detail 

Reál – exteriér – noc 

V malém okénku, jenž je rozd�leno na 
�ty�i stejné �tverce p�epážkami, je vid�t 
maminka jak doprovází svého šestiletého 
synka do postýlky. 

Na prot�jší st�n� nevelké místnosti 
plápolá ohe� v krbu. 

Na �ímse krbu je n�kolik fotek rodi�� a 
prarodi��. 

Syn v modrobílém pruhovaném pyžamu 
s bosými nožkami ulehá do postýlky. 
Maminka, oble�ená jen do prostých bílých 
šat� až k zemi a rovn�ž bosa, p�istupuje 
k jeho postýlce. 

Na okno dopadají vlo�ky. Ihned roztávají. 
Kapi�ky pak hledají klikatými cesti�kami 
spodní okraj okna. 

Úvodní hudba – pokr. 
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Obraz 4 
V chaloupce - pokojík 

Reál – interiér – noc 

Do nevelké místnosti se vešla Tomášovo 
postýlka, stolek a krb. 

Na stolku odpo�ívá Tomášovo jediná 
hra�ka, na kterou nikdy nezapomene. Je 
to postavi�ka arabského prince. 

Maminka si sedá na okraj postele a 
p�ikrývá svého synka až po bradu. 

MAMINKA 
Dobrou noc Tomášku. 

Tomáš se zavrtá pod pe�inu ješt� víc. 

TOMÁŠ 
Dobrou maminko. 

Maminka se nakloní nad svého syna a 
políbí ho na �elo. 

Pak Tomáše pohladí po vláskách. 

Zvedá se a odchází do vedlejší místnosti. 

Na Tomáše dopadá sv�tlo od mihotajícího 
se plamene v krbu. 

Má zav�ené o�i a spí. 
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Obraz 5 
Palác – princezny ložnice 

Sen (PC animace) – interiér – noc 

CGI.:  Všechny animace a ak �ní scény 
ve snech jsou použity ze hry Perský 
princ. P �echod z reálu do PC animace 
(sen)je doprovázen zvln �ním obrazu. 

Princeznina ložnice je nejv�tší místnost v 
paláci.  Vysoká úzká okna, vypln�ná 
jemnou m�íží, zdobí dlouhé zvln�né 
záv�sy v zelené barv� slad�né s barvou 
princeznina lože. 

Vezír, s dlouhým knírem a zamra�eným 
výrazem, se dívá do o�í princezny a 
vyhrožuje jí. 

Princezny dlouhé šaty se rozbíhají po 
zemi do dálky, takže vezír, a� by se jí rád 
dotýkal, musí postávat opodál. 

VEZÍR 
Zítra ráno se staneš mou ženou! 

Princezna si dává hlavu do dlaní a 
rozplá�e se. 

PRINCEZNA 
(plá�e) 

VEZÍR 
Plá�em nic nezm�žeš! Ani ten tv�j princ ti 
nepom�že… 

Princezna zvedá hlavu k vezírovi. Utírá si 
umok�ené tvá�e. 

PRINCEZNA 
(vzlyká) 

Pom�že! On to dokáže! A tebe svrhne 
z tr�nu. Ty ni�emo.…  

VEZÍR 
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Má drahá. K tomu nedojde. V celém paláci 
jsem nechal rozestoupit stráže. 
Neproklouzne sem ani myš. 

Princezna sklápí hlavu k zemi a op�t 
plá�e. 

PRINCEZNA 
(plá�e) 

Vezír vycítí svoji p�evahu a p�iblíží se 
k princezn�, aby si vzal to, co už mu m�lo 
dávno pat�it.  

VEZÍR 
Nikdo se sem nedostane! 
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Obraz 6 
Palác – vstupní brána 

Sen (PC animace) – interiér – noc 

Vstupní chodba do paláce je podez�ele 
liduprázdná. Nikde nejsou ani stráže.  

Perský princ v dobovém suknu, 
neozbrojen, postupuje opatrnými kr��ky 
po podlaze. 

Pomalinku slézá z vyvýšeniny na nižší 
úrove� chodby. 

Vidí p�ed sebou propast. 

Oto�í se o sto osmdesát stup�� a opatrn� 
se spouští do neznáma. 

Podlaha je však p�íliš nízko a tak chvilku 
letí vzduchem. 

Na spodní chodbu dopadá ve d�epu.  

Žuchnutí p�i dopadu/vzdech. 

Zvedne se a b�ží doprava, kde na n�ho 
�eká ozbrojená stráž. 

Dupot od bot. 

Prudce zastaví. 

Zvuk zastavení. 

Stráž, od�ná v perském stylu, okamžit� 
tasí me�. 

Princ tušil, že to celé je zrada. Ale nemá 
jak se bránit. 

Stráž se nemilosrdn� p�ibližuje. Vezírovo 
rozkazy jsou mu te� vším. Pojem slitování 
nezná! 
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Obraz 7 
V chaloupce - pokojík 

Reál – interiér – noc 

Tomáš sedí v posteli. Strach v o�ích se 
nedá p�ehlédnout. Scénu podbarvuje jeho 
d�sivý k�ik. 

TOMÁŠ 
(k�ik) 

CGI.: Kamera zabírá místnost z boku. 

Maminka p�ibíhá z kuchyn� k Tomášovo 
postýlce a sedá si na prost�radlo. 

P�itom mluví na svého syna. 

MAMINKA 
To jsem já Tomášku. Neboj se! 

Syn je dezorientovaný. Rozhlíží se. 

PO CHVILCE poznává sv�j pokojík.  

TOMÁŠ 
Vezír unesl princeznu. Zav�el jí v paláci a 
nikdo k ní nem�že. Všude jsou stráže. 

A mají  me�. 

MAMINKA 
N�co se ti asi zdálo. 

TOMÁŠ 
Ale maminko, oni m�li me� a já ne! 

MAMINKA 
Podívej se kolem sebe brou�ku, jist� tam 
n�kde leží. 

Chlapec se uklidní a lehá si. 

TOMÁŠ 
Dob�e maminko, podívám se… 

Matka se na syna usm�je. 

Pak p�ikryje již ležícího Tomáše. 
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Odchází zp�t do kuchyn�. 

Tomáš op�t spinká. 
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Obraz 8 
Palác – chodba 

Sen (PC animace) – interiér – noc 

Neozbrojený princ za�ne pomalinku 
ustupovat chodbou vzad až zmizí ze 
scény. 

CGI.: �ešeno reversem p �vodní 
animace). 

Ale není mu to nic platné. Stráž ho 
pronásleduje s me�em v ruce. 
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Obraz 9 
V chaloupce – pokojík/Palác – chodba (montáž)  

Reál – interiér – noc/ Sen (PC animace) – interiér – noc 

Tomáš leží na boku v postýlce. 

Kmitá rukama a nohama jakoby p�ed 
n��ím nebo n�kým utíkal. 

x  x  x  x  x 
Stráž pronásleduje prince dál chodbou a 
tak se princ dává na út�k. 

Otá�í se vzad a b�ží chodbami do nitra 
paláce, nev�dom si, co ho �eká a zda 
nalezne n�jakou skrýš nebo zbra�. 

Dupot od bot. 

Po n�kolika zdolaných p�ekážkách – 
padací dve�e, vyst�elující ostré jehly 
z podlahy nebo propasti - objevuje 
pohozený me�. 

Rychle k n�mu p�ibíhá a zvedá jej. 

Me� se zablyští. 

Famfára. 

Princ si me� zasune za opasek a vrací se 
zp�t k ozbrojené stráži. 

Dupot od bot. 

P�ibíhá ke stráži, která mezitím zaujala 
p�vodní pozici. 

Stráž, jakmile spat�í nezvaného hosta, 
op�t tasí me�. 

Zvuk taseného me�e. 

Princ na nic ne�eká a rovn�ž tasí me�. 

Zvuk taseného me�e. 

Následuje dramatický souboj. Princ musí 
p�ed n�kterými výpady svého soupe�e 
ustoupit vzad. Párkrát se mu povede 
zatla�it stráž a ušt�d�it jí zásah do t�la. 
Ob�as si princ se stráží vym�ní strany v 
rámci zápasu.  

x  x  x  x  x 



MALÝ PRINC  scéná� Daniel Nosek 

 
 - 13 -  

Chlapec se vrtí v posteli ze strany na 
stranu a šermuje rukama, jakoby se 
ú�astnil souboje. 

x  x  x  x  x 
Souboj je napínavý. Oba bojovníci jsou si 
rovnocenní. O vít�zství rozhodne chyba 
toho druhého. 

Princ se nežene do st�edu bezhlav�. 
Vy�kává na soupe�ovo pochyb�ní a 
provádí výpad. 

Našt�stí posta�í stráži t�i údery. 

Stráž naposled vydechne a padá k zemi.  

STRÁŽ 
(vzdech) 

 

Famfára. 
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Obraz 10 
Palác – princezny ložnice 

Sen (PC animace) – interiér – noc 

Zlý vezír p�istupuje k princezn� a 
egoisticky k ní �íká. 

VEZÍR 
P�išel jsem ti �íct, že ráno se staneš mou 
ženou. 

PRINCEZNA 
(plá�e) 

VEZÍR 
Už jen necelou hodinu a má slova se 
vyplní/stanou skute�ností. 
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Obraz 11 
V chaloupce – pokojík/Palác – chodba (montáž)  

Reál – interiér – noc/ Sen (PC animace) – interiér – noc 

Princ b�ží chodbami vst�íc p�ekážkám, 
aby zachránil svoji lásku ze spár� 
všeschopného vezíra. Jeho vnit�ní hlas 
mu �íká, že už moc �asu nezbývá. 

Dupot od bot. 

Cestou zdolává n�kolik p�ekážek – padací 
dve�e, vyst�elující ostré jehly z podlahy 
nebo propasti. 

Zvuky padajících dve�í a vyst�elovacích 
ostn�. 

NÁHLE narazí na hroziv� vypadajícího 
strážce v �ervených barvách, které 
podtrhují jeho odhodlání zabít. 

Strážce již v ruce svírá me�. 

Princ rovn�ž tasí sv�j me� a opatrn� se 
p�ibližuje ke strážci. 

Zvuk taseného me�e. 

Souboj za�ne každým okamžikem. 

�as na záchrany princezny se 
nemilosrdn� chýlí ke konci a princ si je 
toho v�dom. Musí jednat rychle, ale 
opatrn�. 

NÁSLEDN� se oba bojovníci vrhají do 
boje. Me�e po sob� sklouzávají 
v bojovném tanci. Muži uhýbají soupe�ovo 
výpad�m. 

Zvuk cinkající oceli. 

x  x  x  x  x 
Tomáš leží v posteli. Pe�inu má zkopanou 
na zem. 

To�í se ze strany na stranu a šermuje 
rukama. 

Rámus, jak se Tomáš vrtí. 

x  x  x  x  x 
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Princ zasazuje poslední ránu svému 
soupe�i. 

STRÁŽ 
(vzdych) 

Stráž se svalila na zem. 

Princ zasouvá za opasek sv�j me�. 

Pak b�ží chodbami za hlasem svého 
srdce.  

Na záchranu princezny zbývá už jen pár 
minut. 
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Obraz 12 
Palác – princezny ložnice 

Sen (PC animace) – interiér – noc 

Princezna pochoduje nervózn� po své 
ložnici. 

Stále však doufá, že jí princ zachrání. 

Hraje hudba. 
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Obraz 13 
V chaloupce – pokojík/Palác – chodba (montáž)  

Reál – interiér – noc/ Sen (PC animace) – interiér – noc 

Princ absolvuje n�kolik dalších p�ekážek – 
padací dve�e, vyst�elující ostré jehly 
z podlahy nebo propasti. 

Zvuky padajících dve�í a vyst�elovacích 
ostn�. 

KDYŽ dob�hne k velké propasti, jejíchž 
druhý konec je p�íliš daleko, nezbývá mu 
nic jiného, než se do ní vrhnout. 

Princ padá ve zpomaleném pohybu.  

Kdesi v propasti se zachytí hrany �ímsy do 
neznámé chodby. 

PRINC 
(vzdech) 

Princ se snaží vyškrábat na hranu �ímsy. 
Zabírá ze všech sil. 

x  x  x  x  x 
 

Tomáš leží v posteli ve skr�ené poloze. 
Pe�ina je na zemi vedle postele. 

Tomáš ze všech sil napíná své malé svaly, 
aby se vyšplhal nahoru na neviditelnou 
podlahu. 

TOMÁŠ 
(hlasit� funí a vzdychá) 

x  x  x  x  x 
Princ  se po velkém úsilí vyškrábe nahoru. 

Postaví se a b�ží dál. 

Dupot od bot. 

Dobíhá k samotnému vezírovi. 

Princ prudce brzdí. 

Zvuk bržd�ní. 
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Vezírovo dlouhý knír, vražedný pohled a v 
ruce d�ímající me� nahání strach. 

Ne však princi, jenž hluboce miluje 
princeznu. 

Princ tasí sv�j me�, jenž ho zatím ješt� 
nezklamal a vrhá se na vezíra. 

Vezír se nedá zastrašit princovo 
odhodláním a jde vst�íc souboji. 

Me�e se prvn� dotknou. 

Zvuk kovu. 

Následuje souboj na život a na smrt. 
Pouze jeden z muž� p�ežije. Poraženého 
�eká smrt. 

Zvuk kovu. 

Princ bojuje state�n� a opatrn� úto�í na 
vezíra. Ten, lstiví, zkouší na prince 
falešné výpady. 

Jeden takový princ neprokoukne a vezír 
sekne prince do ramene. 

PRINC 
(vzdych) 

Princ, zran�n, se stahuje do povzdálí. 

Vezír toho využívá a úto�í. 

Princ se nevzdává a bojuje. 

Zvuk kovu. 

P�i tom ušt�d�uje vezírovi n�kolik ran. 

VEZÍR 
(n�kolik vzdych�) 

Princ zasazuje poslední ránu svému 
soupe�i. 

VEZÍR 
(vzdych) 

Vezír se sune k zemi. 

Princ zasouvá za opasek sv�j me�. 

Famfára. 

Princ b�ží chodbou až do princezniny 
ložnice. 
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Obraz 14 
V chaloupce – pokojík/Palác – princezny ložnice (mo ntáž)  

Reál – interiér – noc/ Sen (PC animace) – interiér – noc 

Princezna postává u postele. Je zoufalá, 
stále �eká na svého zachránce. 

Finální hudba. 

KDYŽ spat�í svého milého, rozzá�í se. 

Princ k ní b�ží. 

Objímají se. 

x  x  x  x  x 
Chlapce sedí v posteli a ma�ká k sob� 
pe�inu. 

Zvuk ma�kané pe�iny. 

x  x  x  x  x 
Princ s princeznou jsou stále v ob�tí. 

Finální hudba - pokr. 

Záv�re�né titulky.  
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