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1                                             ÚVODNÉ TITULKY - EXT. ULICE BRATISLAVY - DEŇ____________________________________________

Širokouhlé zábery na ulice Bratislavy, ktoré sú na rovnakom 
mieste, kde sa neskôr odohrá efekt zväčšenia. Zábery sú 
spojené spolu s úvodnými titulkami.

Prezidentská záhrada s textom                                                                                                                         FTF VŠMU / ATELIÉR VIZUÁLNYCH                                                             
               .EFEKTOV         

Námestie SNP s textom                                    .                      UVÁDZA                              

Most SNP s textom                                                                        .                  KRÁTKY FILM PRVÉHO ROČNÍKA                                              

Staré Grunty s textom                                                                   KRIŽOVATKA.                                 

Širokouhlý záber na Átriové domy.

Ďalší záber zo strechy s pohľadom na izbu, v ktorej sa bude 
začiatok príbehu odohrávať. Pomalý zoom zo širokouhlého 
záberu do úzkeho.

                                                     FADE OUT 

2                INT. IZBA - DEŇ_______________

Pohľad na obrazovku laptopu. Obraz začne ako čierna obrazovka 
a následne na nej nabehne systém Windows. Kamera - pomalý 
dolly smerom od obrazovky.

                                                          CUT 

Užší záber - anfas.

JURAJ
(pozerá do laptopu a podopiera si 
hlavu jednou rukou)

Pomalý švenk do polodetailu.

JURAJ
(zadáva heslo na prihlásenie)

                                                          CUT 

Pohľad cez rameno na obrazovku laptopu.



                                                          2. 

                                                             

JURAJ
(otvorí BBC News a klikne na 
článok - "WE LIVE IN SIMULATION")

                                                          CUT 

Kamera pomaly zoomuje na laptop.

JURAJ
(preklikáva a skroluje BBC článok; 
trochu sa čuduje)

                                            PRESTRIH NA CELOK 

Detail na obrazovku a článok, v ktorom sa píše o dôkaze o 
simulácii spolu s tým, že imperial units sú nadradené nad 
metric units. Toto je v texte zvýraznené pre neskoršie 
pochopenie.

JURAJ
(prečíta úsek o jednotkách dĺžky, 
začuduje sa, zaklopí laptop a 
odíde preč)

                                                          CUT 

3                       INT. IZBA - RÁNO / DEŇ______________________

Čierna obrazovka s textom:                                                          "O niekoľko týždňov neskôr..."

                                                          CUT 

Záber ako spím (PD/D) a zazvoní budík.

JURAJ
(zvuky vstávania)

Uhm.... ah...

(natiahne ruku z postele, zruší 
budík a zoberie si telefón)

                                                          CUT 

Pohľad spoza ramena ako leží v posteli.

JURAJ
(otvára BBC news s novým článkom o 
simulácii)

                                            PRESTRIH NA CELOK 

Detail na telefón.
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JURAJ
(číta článok a udivuje sa...)

To že sa dokázalo, že žijeme v simulácii je pravda a hackerom 
z celého sveta sa podarilo dostať do systému. Tým pádom 
každý, kto má prístup si može robiť čo chce, ak vie trochu 
programovať.

                                                          CUT 

JURAJ
(vstane z postele a beží k laptopu 
si otvoriť daný článok)

Po otvorení daného článku si stiahne súbor do počítača, cez 
ktorý sa dá dostať do "vesmírneho systému" po sprístupnení 
administratívnych práv v programe zadaním súkromných 
informácii. Viacero záberov / strihov - polodetaily na Juraja 
a detaily na obrazovku.

4                           INT. IZBA POV - RÁNO / DEŇ__________________________

Pohľad na tvár - anfas.

JURAJ
(tvári sa prekvapene; mení sa 
farba očí / nejaký efeky oka)

                                                          CUT 

           Pohľad na obrazovku a skúšanie klikania do konzoli POV ZÁBER:                                                    
a UI elementov.

                                                          CUT 

Celok ako "mávam" / gestikulujem rukami a navigujem sa vo 
svojom novom svete.

                                                          CUT 

           Vyskočí mi varovný pop-up, ktorý ignorujem a podľa POV ZÁBER:                                                    
príkladu v článku vyskúšam jeden príkaz na výšku.

JURAJ
(napíše do konzoli príkaz na zmenu 
výšky)

--- tu nastane chyba v zámene centimetrov a palcov ---

                                                          CUT 



                                                          4. 

                                                             

Anfas.

JURAJ
(zľakaný a šokovaný z toho, čo sa 
stalo; ešte si to neuvedomuje)

                                                          CUT 

5                                          EXT. STRECHY ÁTRIOVÝCH DOMOV - RÁNO / DEŇ_________________________________________

Širokouhlý záber / veľký celok na strechy átriových domov.

JURAJ
(prudkým vzrastom rozbije strechu)

                                                      popis efektu: rozbitie strechy - betónu, dreva, kovu; 
                                                     pridanie dymu a malých partiklov; greenscreen postava

                                                          CUT 

6                            EXT. ULICE BRATISLAVY - DEŇ___________________________

Montáž scén ako prechádzam veľký cez ulicu Staré Grunty, 
potom námestie SNP, sedím na moste SNP, ležím na 
prezidentskej záhrade...

Ďalší POV záber ako mi vyskočí okno, že som porušil ToS / 
práva a budem potrestaný vylúčením zo sveta.

           Ocitnem sa v prázdnej bielej miestnosti.POV ZÁBER:                                         

         Som v prázdnej miestnosti a kamera sa pomaly NON-POV:                                              
vzďaľuje ďalej a ďalej...

                                                     FADE OUT 

7                  ZÁVEREČNÉ TITULKY_________________

InfoText:                                                             "REPORT FEEDBACK; Due to many reports, action has 
                                                             been taken against a player from Dimension C-137, which goes 
                                                              by name Juraj Zbín, who violated Milky Way's Code of Conduct. 
                  - MilkyWay Admins"

                                                     FADE OUT 

---

Hudba (uvedený autor hudby alebo zdroj hudby)



                                                          5. 

                                                             

Pedagogické vedenie (Labík, Dedík, Ježo)

Poďakovanie
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