
Bude to zábava!

Scéna a masky

Je nám jasné, že nebývate na pirátskej lodi ani 
nechováte doma draka. Je nám však jasné aj to, že 
umne poskladané epedy z gauča, deka ako plachta 

a metla ako stožiar dokážu skvele poslúžiť. Kapitánska 
čiapka môže byť z novín, maminými šminkami sa dajú 
namaľovať fúzy... A drak? Buďte kreatívni, pohrajte sa.

Použite fantáziu, vyrobte si masky z kartónu, posteľnej 
bielizne či zo starého oblečenia. Natočte celý spot 

s hercami, animovaný alebo s legovými postavičkami... 
Hlavne sa však zabavte doma s rodinou.

Osoby a obsadenie

Prečo by pirátsky kapitán nemohol mať 12 rokov 
a prečo by draka nemohli hrať traja ľudia naraz? A kto 

povedal, že papagája nemôže hrať babka? Všetko 
je otvorené, všetko je dovolené... Vyskúšajte, komu sa 

ktorá rola najviac hodí. Spravte zopár skúšok a potom 
začnite točiť!

Je vás viac alebo menej než v scenári? No a čo! Upravte 
ho trošku podľa seba. Pridajte viac plavčíkov, nechajte 
ľudí hrať zvieratá či dokonca predmety alebo pokojne 

uberte a zahrajte scénku iba dvaja.

Filmová technika

Každý v rodine má mobil a nič viac netreba. Len 
sa uistite, že nahrávate v najvyššej kvalite, a držte 

zariadenie vždy na šírku (bacha na prsty na 
objektíve :D). Ak máte statív, nebojte sa ho použiť či 

nejaký zimprovizovať. O zvuk si nemusíte robiť starosti, 
tomu už pomôžeme my v postprodukcii. A možno vám 

do videa dodáme aj parádne efekty. Aha! A svetlo! 
Nezabudnite na dobré svetlo. Najlepšie je to denné, 

no ak treba, prisvieťte. Držíme vám palce!

Nižšie nájdeš scenár jednej z našich reklám a pár tipov od nás, ako ju natočiť 
čo najlepšie. Tak šup-šup, vyber si príbeh, ktorý sa ti bude najľahšie robiť, 

napíš si na stoličku „Režisér“ a domáce natáčanie sa môže začať!



Na scéne vidíme trojhlavého draka, ako si čistí zuby... Vtom sa zjaví rytier v jasnej zbroji s obrovským 
mečom a mocným hlasom s cudzokrajným prízvukom zvolá: „Som rytier Keš Von Hotovost a prišla 
som po tvoja poklat!“ Drak si znudene ďalej umýva zuby. A jedna z hláv zívne: „Uáh“. Nato sa rytier 

nahnevá a začne sa oháňať mečom a skackať dookola, chce sa biť! Popritom vykrikuje na celé 
kolo: „Daj mi poklat, ty selená jašterica!“ Jedna z hláv prehovorí: „Hmpf, nema problema, daj sem 

terminál. My platíme bezhotovostne“ Ostatné hlavy súhlasne vravia: „Iba hodinkami. Iba mobilom…“ 
Rytier je úplne zmätený, čo sa to deje: „Mopilom? Was ist das?!“ Všetky hlavy sa naraz smejú. Jedna 

z nich vraví: „A ty kde žiješ? V stredoveku?“ Ešte väčší smiech ostatných hláv...

(Dĺžka príbehu: 25 – 30 sekúnd)



Detail. Vidíme zubnú kefku umývať zuby... Celok. Odhaľujeme, že zuby si umýval drak vo 
svojej jaskyni. Na scénu doskočí rytier v zbroji 
a oháňa sa veľkým mečom, pritom kričí 
s cudzokrajným prízvukom: „Som rytier Keš Von 
Hotovost a prišla som po tvoja poklat!“

Polocelok. Všetky tri hlavy prekvapene civejú 
na rytiera. Jedna si ďalej umýva zuby. Tretia 
znudene zívne: „Uáh.“

Celok. Teraz vidíme rytiera akoby cez plece 
draka. Stále sa durdí, skáče sem a tam 
a vykrikuje: „Daj mi poklat, ty selená jašterica!“

Polocelok. Vidíme všetky tri hlavy draka, ako 
postupne hovoria: „Hmpf, nema problema, 
daj sem terminál. My platíme bezhotovostne!” 
Ostatné hlavy súhlasne prikyvujú: „Iba 
hodinkami. Iba mobilom...“

Detail. Tvár rytiera, ktorý sa zháči: „Mopilom? 
Was ist das?!“

Celok: Drak sa smeje na celé kolo. V popredí 
stojí rytier. Už nie je taký smelý. Jedna z hláv cez 
smiech vraví: „Ty kde žiješ? V stredoveku?“
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Ako si naplánovať jednotlivé 
scény a ako točiť

Pri natáčaní je dôležité striedať 
široké zábery s úzkymi. Meniť 
pohľady tak, aby sa potom dalo 
zostrihať pekné video. Jednotlivé 
scény natočte postupne. Nebojte 
sa natočiť každú scénu viackrát, 
vždy s presahom na úvod i záver 
scény. Nebojte sa nahrať radšej 
viac, ako menej. My potom 
z vášho materiálu postriháme 
parádnu reklamu. Uvidíte.

Tu máte malý návod, ako 

by zábery mohli vyzerať:




