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KTO JE PÁNOM ? 

 

Sinopsis  

Každodenene používame mobil na komunikáciu s našimi priateľmi alebo prezeranie príspevkov 

na sociálnych sieťach. Niekedy zabúdame sledovať aj to, čo sa deje okolo nás.Tu začína 

otázka či sme mi pánom mobilu alebo opačne, že mobil je naším pánom ? 
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Dej 

 

[ Scéna 1 ]  

Hlavná postava sa prechádza a vychutnáva si pekné počasie. ( Obzerá sa ). 

[ Scéna 2 ]  

Postava zacíti, ako jej prišla správa na mobil ( Dá ruku do vrecka ). 

[ Scéna 3 ] 

Prečíta si správu, ktorá mu prišla a zároveň pozerá, čo je nové na sociálnych sietiach ( Prechádza sa a 

pozerá do mobilu ). 

[ Scéna 4 ] 

Ako ide cez cestu hlavná postava, ktorá je zahľadená do mobilu a úplne ignoruje svoje okolie ,tak vbehne 

rozbehnutému autu do cesty. ( Vodič prudko zastaví a hlavná postava si nič nevšimne a ide ďalej ). 

[ Scéna 5 ] 



Ako prejde  postava cez cestu, tak zakopne a mobil vypadne. 

[ Scéna 6 ] 

Postava sa pomaly zdvíha a zistí, že nemá mobil a začne ho hľadať.Zisťuje či ho nemá vo vrecku a v tom 

sa pozrie hore na oblohu. ( Herec sa tvári, že niečo hľadá ). 

[ Scéna 7 ] 

Zvýšky padá veľký mobil. 

[ Scéna 8 ] 

Mobil zavalí postavu.Koniec filmu chce poukázať, že ak si nebudeme všímať okolie, riskujeme vlastný 

život ( Zároveň koniec filmu ). 


