#tubewar
Televizní docudrama seriál

Audiovizuální materiály pro web a sociální sítě

Námět počítá s využitím obou platforem zároveň

#isprodukce

Ustanovení
Tento prezentační materiál ve svém celku i každá jeho část
samostatně s výjimkou POUŽITÝCH ILUSTRAČNÍCH FOTOGRAFIÍ,
stejně jako myšlenky, nápady, ideje, koncepty či jiné skutečnosti
v něm obsažené tvoří ve smyslu § 504 občanského zákoníku
předmět obchodního tajemství produkční společnosti IS Produkce
s.r.o., která předložením tohoto prezentačního materiálu vyslovuje
souhlas výhradně a pouze k prohlídce materiálu a jeho internímu
hodnocení. IS Produkce s.r.o. si zejména vyhrazuje, že toto
obchodní tajemství nesmí být žádným způsobem zpřístupněno
třetím stranám.

Typová
a žánrová
charakteristika
PŘEDPOKLÁDANÁ CÍLOVÁ SKUPINA: 12 – 18 LET
TYP: DOCUDRAMA
ŽÁNR: KOMEDIE
POČET DÍLŮ A STOPÁŽ: 10 DÍLŮ (9 X 16 MINUT + 1 X
28 MINUT)
NÁMĚT POČÍTÁ S VYUŽITÍM OBOU PLATFOREM – TV
DOCUDRAMA SERIÁLU I AUDIOVIZUÁLNÍCH
MATERIÁLŮ PRO WEB

Anotace
televizního docudrama
seriálu
Pořad reflektuje na úrovni vyprávění natáčecí
médium a postupy vytváření virálních videí,
vlogů apod.

Agentura Sledující neřádi spouští soutěž #Tubewar, ve které mezi sebou
bojuje o sledovanost několik vybraných youtuberů. Všechny epizody jsou
prezentovány z obrazovky počítače nebo mobilu uživatele Krédomanika,
který je sleduje a chystá vlastní plán, jak porazit své konkurenty,
což vyústí v konflikt, kdy se youtubeři setkají osobně a vybudí k akci
i Sledující neřády.

Materiály
pro web
FIKTIVNÍ ÚČTY DRAMATICKÝCH POSTAV NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH

LAJKOVÁNÍ
FOLLOW NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

ÚČTY POSTAV NA YOUTUBE S AUDIOVIZUÁLNÍM
OBSAHEM MIMO HLAVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY (KRÁTKÉ
VIDEA, NEPOVEDENÉ ZÁBĚRY Z NATÁČENÍ)

MOŽNOST NATOČIT A NAHRÁT VZKAZ
DRAMATICKÉ POSTAVĚ

HLASOVÁNÍ

10. DÍL SE BUDE ODVÍJET OD VÝSLEDKŮ
HLASOVÁNÍ

Mood
fotografie

Anotace jednotlivých
epizod:
E01: ČERVENÁ ZNAMENÁ STÁT (16 MIN)

E06: KDYBY VODA… (16 MIN)

E02: OSLAĎ SI ŽIVOT (16 MIN)

E07: NEZKROTNÁ DVOJKA (16 MIN)

E03: NĚKDO TO RÁD MOC (16 MIN)

E08: DRUHÁ STRANA MINCE (16 MIN)

E04: VE JMÉNU BOJE (16 MIN)

E09: KRÉDOMANIAK (16 MIN)

E05: RECEPT NA ŠMRNC (16 MIN)

E10: ČÍM VÍC, TÍM LÍP (28 MIN)

E01

E02

Červená znamená stát

Oslaď si život

Vlakovlas je zapřisáhlý fanoušek vlakových přejezdů. V rámci
svého vydávaní videí spouští telefonickou a internetovou
soutěž o nejlepší zážitek s vlakovými přejezdy. Během jeho
streamu však žádného z volajících a píšících diváků nezajímají
přejezdy a z Vlakovlasa si utahují. Zatajovanou informací je
fakt, že je Vlakovlas sledován a natáčen svými spolubydlícími
– Teou a Křenem. Když Vlakovlas zjišťuje tuto informaci,
začíná Teu a Křena nahánět po domě s červeným
ukazatelem, ale ti ho napálí prankem – polijí ho kýblem vody.

Roman a Lenka v kanceláři chválí a rozebírají prank Tey
a Křena na Vlakovlase. Poté se dějová linie přesouvá k Tei
a Křenovi. Rozhodnou se udělat challange v pojídání zmrzliny
s nejbizardnějšími příchutěmi. Tea v závěru udělá prank na
Křena - má alergickou reakci na chilli a Křen se pokusí zavolat
záchranku. Tea jej však včas zastaví. Jejich hlavní dějová linue
je prokládána humornými hranými scénami vedlejší linie, kdy
maskovaní Tea a Křen jakožto nápodoba profesionálních
kuchařů vytváří recepty zmrzliny.

E03

E04

Někdo to rád moc

Ve jménu boje

Lhota Hilton dělá fashion video o líčení a záměrně to přehání
s makeupem. To se zvrtne v online hádku mezi ní a Miss
Maria Madonna a posléze i s Mámous, která se naštve,
jelikož je používaný makeup její. Máma donutí Lhotu Hilton jít
ven, na místo sezení u počítače. Celé video sleduje
Krédomaniak v parku a následně v pokoji u počítače.

Vlastizrad dělá video o svých válečných a bojových
zkušenostech, které jsou jen vymyšlenými lži pro diváky.
Všechny příběhy jsou převyprávěním děje nejrůznějších filmů.
Jeho skutečná povaha se projeví i ve výsledném videu, kde
nakonec přizná, že některé příběhy si přibarvil v rámci
soutěže Sledujících neřádů. Na konci epizody reaguje Nynja
Nine a vyzve ho na challenge.

E05

E06

Recept na šmrnc

Kdyby voda

Miley Citrus předvádí nejefektivnější pohyby pro hudební
vystoupení na podiu ve svém DIY (Do it yourself) a houl videu.
Dále prezentuje oblečení, ve kterém se dá zpívat. Cílem je
divákům vštěpit, že hudební vystoupení není jen o hudbě.
Miley Citrus současně porovnává koncept hudební soutěže
s konceptem soutěže Sledujících neřádů, na což v kanceláři
reagují i Roman a Lenka. Dále je mimo video poodhalen její
skutečný život a zájem o gastronomii. V závěru na ni
pozitivně reaguje Miss Maria Madonna a srovnává ji Lhotou
Hilton, kterou neuznává.

Tea a Křen dělají video o holčičích a klučičích nákupech.
Kombinují přitom metodu ask videa, haul a vlogu. Vlakovlas
využije příležitosti a začíná se mstít a natáčí o tom vlog.
Nejprve jim v přestrojení nastrčí do pokoje zkažené jídlo
a špinavé ponožky, čímž naruší jejich video. Poté na každého
z nich vylije kýbl s octem, a to hned několikrát.

E07

E08

Nezkrotná dvojka

Druhá strana mince

Vlastizrad a Nynja Nine ve svém challenge videu prezentují
své fyzické i psychické schopnosti a bojují mezi sebou o lepší
zdatnost i o více followers v rámci soutěže Sledujících neřádů.
Zároveň se projevují rozdíly mezi jejich věkem. Začínají
lámáním párátek přes utahování závitů až po rozbitý kusu
dřeva pěstí. To však žádný z nich nezvládne. Nynja Nine poté
nahraje hoax video, kde zastaví vlak pěstí, na což negativně
reaguje Vlakovlas.

Krédomaniak natáčí vlog a vydává se s kamerou jako tajný
pozorovatel sledovat mimointernetové životy svých
konkurentů. Celý proces streamuje na svém kanálu. Ve videu
je také rozebrána problematika natáčecího procesu
a problém s užíváním tváří cizích lidí bez souhlasu.
Krédimaniak je nedobrovolnými aktéry atakován

E09

E10

Krédomaniak

Čím víc, tím líp

Představení youtubera Krédomaniaka, který vydává na
internetu video o konkurentech a dělá si z nich legraci.
Uživatelé jsou na stránkách Sledujících neřádů rozděleni na
dvě skupiny podle názorů. Krédomaniak je již delší dobu
slavný, ale v rámci syžetu epizody jsou informace o něm
prezentovány prvotně.

Sledující neřádi promují den a místo vyhlášení soutěže.
Youtubeři se připravují a točí nejrůznější typy videí
k nadcházející události vyhlášení. Zároveň se je Krédomaniak
snaží vyprovokovat challengeí k souboji kritickou
audiovizuální zprávou každému z nich a souboj stanovuje na
místo vyhlášení. Někteří youtubeři na jeho zprávu reagují, jiní
ji ignorují. Této situace si všímají i Sledující neřádi. Na
vyhlášení Krédomaniak každého youtubera natáčí, uráží
a snaží se ho zdiskreditovat. Sledující neřády promlouvají
k youtuberům na téma sebehodnoty, vyhlásí vítěze hlasování
a předají jim informaci o tom, že agentura natočí o všech
s výjimkou Kredomaniaka film a pomůže jim s propagací.
Krédomaniak naštvaně odchází, ostatní youtubeři jsou
nadšení. Epizoda končí tím, že všichni točí své vlastní video,
ve kterém nadšeně říkají, že o nich bude točit film.

Charaktery postav:
LHOTA HILTON
KRÉDOMANIAK
KŘEN
MILEY CITRUS
MISS MARIA MADONNA

NY9/NYNJA NINE
SLEDUJÍCÍ NEŘÁDI
TEA
VLAKOVLAS
VLASTIZRAD

Lhota Hilton

Krédomaniak

18 let

20 let

Studentka

Redaktor

Dělá si legraci z vizáže a módy

Dělá si legraci z youtuberů

Křen

Miley Citrus

18 let

15 let

Student

Studentka

Fotbalista

Bez nadání, ale hraje si na znalkyni

Povrchní

Ve skutečnosti se zajímá o gastronomii

Miss Maria Madonna
19 let
Estetik
Opak Lhoty Hilton
Sleduje nejmodernější trendy vizáže a módy

NY9/Nynja Nine
16 let
Student
Ve skutečnosti komiksový fanoušek

Sledující neřádi
Roman (30 let) – mediální tvář a vedoucí
marketingu
Lenka (28 let) – mediální tvář a vedoucí
marketingu
Marketingový team, štáb

Tea
15 let
Blondýna, která se o sebe ráda stará
V reálném světě ji nemají rádi kvůli její
aroganci

Vlakovlas
18 let, student
Dělá na brigádě na nádraží, zajímá se
o vlaky a vše s nimi spojené
Nemá rád Nynju Nine, protože tvrdí,
že dokáže pěstí zastavit jedoucí vlak

Vlastizrad
45 let, účetní
Hraje si na skutečného vojáka
Využívá přehnaného, ale neuvědomělého
narcismu

Stav jednotlivých
epizod
BODOVÝ SCÉNÁŘ:
E01: ČERVENÁ ZNAMENÁ STÁT

E05: RECEPT NA ŠMRNC

E09: KRÉDOMANIAK

E02: OSLAĎ SI ŽIVOT

E06: KDYBY VODA…

E10: ČÍM VÍC, TÍM LÍP

E03: NĚKDO TO RÁD MOC

E07: NEZKROTNÁ DVOJKA

E04: VE JMÉNU BOJE

E08: DRUHÁ STRANA MINCE

POZN.: Bodové scénáře jsou obsaženy v příloze
spolu s prezentací.

Děkujeme

za pozornost.

Ozvěte se
Martinovi…

produkce Praha:
Pernerova 32
180 00 Praha Karlín

produkce Zlín:
Tř. T. Bati 4091/32
761 87 Zlín

+420 603 829 166
martin@isprodukce.cz
www.isprodukce.cz

