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VYSVĚTLIVKY 

(V) – (za jménem) mluví z vysílačky 

(T) - (za jménem) mluví z telefonu 
 
 
 



NA OBRAZOVCE SE OBJEVÍ TITULEK: 

..... A TAKHLE TO POKRAČUJE 
 
 
EXT: NEZNÁMÁ PLANETA, JUMPER 
 
Jumper vrací k bráně 
 
INT: JUMPER 

 GRYGORRY: Pane, nechci vám nic říkat, ale tady nic není. 

COOPER: Já to nevzdám… 

Po dalším obletu planety, Cooper zjistí, že Grygorry má pravdu. 

COOPER: Lewisová zadejte adresu tady vážně nic není. 

 LEWISOVÁ: Ano pane. 

Po vydaném rozkazu Lewisová okamžitě začne zadávat adresu na Alexandrii. Po 
otevření červí díry zmizí jumper v bráně, která se hned za ním zavře. 

 

INT: ALEXANDRIE, MÍSTNOST S BRÁNOU 

Aktivuje se brána a z ní se hned vynoří Jumper, v němž jsou Cooper, Grygory 
a Lewisová. Jsou zklamaní a mají smutné výrazy, jelikož nic nenašli. Jumper 
hned začne stoupat do hangáru nad bránou. Po příchodu Coopera začnou 
všichni přítomní sledovat jeho rozhovor s Ridderickem. 

 RIDDERICK: Co se děje našli jste je? 

 COOPER: Ne, planeta byla neobydlená, nebylo na ní vůbec nic. 

 RIDDERICK: Coopre nemusím vám připomínat, že naši lidé jsou v rukách 
nepřítele a nemůžeme si dovolit, aby získali jakékoli informace o 
naší poloze nebo hůř o poloze Země… 

 COOPER: Ne nemusíte! 

 RIDDERICK: Tak kam tedy jdete? 

Celý rozčílený Cooper mizí v chodbě. 

 

INT: ALEXANDRIE, CHODBA 

 COOPER: (do vysílačky) Spancere, Navasco okamžitě se dostavte do 
zbojnice. 

 SPANCER(V): Ano pane! 

 NAVASCO(V): Jsem na cestě. 

 

 

INT: ALEXANDRIE, ZBROJNICE 



Jakmile všichni dorazili, Cooper je seznámil se situací… 

 SPANCER: Pane vy chcete, abych pilotoval tu věc? 

 COOPER: Zajisté, vezměte si jakoukoli výbavu a sestavte si 3 členný 
tým. Za deset minut v hangáru jumperu. Rozchod. 

INT: ALEXANDRIE, CHODBA 

 RIDDERICK: Coopere, jestli hodláte jít na nějakou misi… 

 COOPER: Nemějte, o mě strach Arthure 

 RIDDERICK: Já o vás nemám strach, jen vám říkám, že jdu s vámi. 

Cooper se jen nevěřícně otočí a z dálky křičí 

 COOPER: Sežeňte si zbraň, za 7 minut v hangáru jumperu 

 

INT: ALEXANDRIE, HANGÁR JUMPERU 
O 10 minut později 
 

Do hangáru přibíhá Ridderick, je zde vidět trojčlenné týmy plně vyzbrojené. 
První tým tvoří kapitán Navasco, poručík Louis, seržant Stevenson. V druhém 
týmu je poručík Spancer, podporučík Hawkese a podporučík Black. V třetím 
týmu je major Cooper, doktor Barton a přicházející Arthur Ridderick. 

 COOPER: Arthure, jdete pozdě. Dobrá všichni víte, co máte dělat, 
vyrážíme 

Jumpery pomalu sestupují k bráně a velice rychle za sebou vstupují do 
horizontu událostí. 

 LEWISOVÁ(V): Hodně štěstí pane. 

 COOPER(V): Dík bude ho třeba. 

 

EXT: ZEMĚ, OBLAST 51 

 VĚDEC: Generále, máme výsledky testů ATAgenu majora Coopera… 

 O´NEILL(T): A…? 

 VĚDEC: Jsou mnohem větší než v případě podplukovníka Shepparda 

 O´NEILL(T): To znamená co? 

 VĚDEC: To ještě nevím… 

 O´NEILL(T): Tak to zjistěte! 

 

EXT: NEZNÁMÁ PLANETA 

Jakmile vyletí jumpery z brány, Cooper si všimne jakési ho světla mířícího 
z povrchu planety směrem k orbitě planety. Jumpery to okamžitě začnou 
sledovat. Jakmile se ocitnou ve vesmíru, uvidí neuvěřitelnou stavbu na 
povrchu celého měsíce. 



 RIDDERICK: Co to krucinál je? 

 COOPER: To netuším, ale něco mi říká, že tam bude Jackson s Pinem. 

Jumper jedna se objeví na senzoru budova se vstupem na střeše. Jumpery se 
přiblíží tak, že mohou přistát na střeše stavby. 

 COOPER: Dobrá Thomasi dej se do toho. 

Doktor Barton okamžitě začne pracovat na svém laptopu. 

 COOPER(V): Spancere, Navasco, nenechte se zajmout, nedělejte moc 
velký hluk, ať nás neprozradíte, jsme tu přece jen bez pozvánky na 
party. 

 SPANCER(V): Ano 

 NAVASCO(V): Jistě pane 

 BARTON: Mám to, můžeme vyrazit. 

 COOPER: Fajn tak jdeme na to, hodně štěstí. 

 

INT: NEZNÁMÁ ZÁKLADNA 

Daniel Jackson se znovu probouzí, jelikož slyší nějaký hluk, je to hlas 
poručíka Pinea. Na obrazovce mezi nimi hraje video. Jsou to vzpomínky 
doktora Jacksona. 

 JACKSON: Strašně mě bolí hlava. 

 PINE: Nejste sám, doktore. 

 JACKSON: Řekl bych, že se snaží získat informace o nás pomoci našich 
vzpomínek. Měl jsem totiž děsný sen. 

 PINE: To jde? 

 JACKSON: Ano jde, ale je to velice komplikované, divím se, že tahle 
stvoření to zvládají bez problému. 

 PINE: Asi jsou mnohem vyspělejší, než si myslíme. 

 JACKSON: Zajímalo by mě, co jsou vlastně zač a co po nás chtějí?  

Do místnosti vejde mimozemšťan, postaví se před Daniela a něco začne mluvit 
ve svém jazyce. Daniel se snaží pochopit, o čem mluví z výrazu na tváři, 
ale na nic nepřijde. Poté se mimozemšťan postaví ke konzoli, něco na ní 
naťuká a odejde. 

 PINE: Co vám to říkal? 

 JACKSON: Nemám tušení, ale musíme se odsud dostat, můžete sebou 
hýbat? 

 PINE: Ne při jakémkoliv pokusu se pohnout dostanu zásah elektřinou 
z těch kabelů, co do mě vedou. 

 JACKSON: Tak to jsme na tom stejně. 

Poté se do místnosti vrátí mimozemšťan nakliká něco na konzoli a Jackson 
s Pinem upadnou znovu do bezvědomí. 



INT: NEZNÁMÁ ZÁKLADNA, CHODBA 

 BARTON(V): Našel jsem signál Jacknova a Pineova lokátoru.  

 COOPER: Fajn kudy? 

 BARTON(V): Jsou na opačném konci základny 

 COOPER: To jsme tam nemohli jumprem? 

 BARTON(V): Ne tohle bylo nejvhodnější místo pro vstup do základny. 

 COOPER: Fajn tak si alespoň uděláme exkurzi základny, kudy teda máme 
jít? 

 BARTON(V): Běžte rovně… 

Barton popisuje, kudy mají jít, postupují chodbami velice pomalu a potichu. 
Prozatím nenarazili na jediného nepřítele. 

 BARTON(V): Ehm… máme problém 

 COOPER: Jaký? 

 BARTON(V): Právě zmizel signál jejich lokátorů 

 COOPER: Nemůžeš jich znova aktivovat? 

 BARTON(V): Ne takhle to nefunguje. 

 COOPER: Fajn takže se rozdělíme Navasco půjde s Blackem, Louis se 
Stevensonem, Spancer s Hawkesenem a já s Ridderickem. Nepoužívejte 
moc vysílačky v případě nouze dvakrát zmačknout a pak mluvit jasné? 

Všichni kývli, že ano. 

 COOPER: Fajn tak jdeme. 

 

 

INT: ALEXANDRIE, OŠETŘOVNA 

Major Skelert se zdá být, již v pořádku, jako podpěru při chůzi používá 
zbraň, přesněji G36. Míří směrem do místnosti s bránou. 

 LEWISOVÁ: Majore? (salutuje, stejně tak i celá místnost, až na pár 
civilistů) 

 SKELERT: Proboha pohov Lewisová a spíš mi řekněte, kde je Cooper 
chtěl bych s ním mluvit. 

 LEWISOVÁ: No víte major Cooper je na záchranné misi doktora Jacksona 
a poručíka Pinea. 

 SKELERT: A proč mě nikdo neinformoval, vojáku pojďte se mnou na 
ošetřovnu a cestou mě informujte o všem, co se stalo a vy Lewisová 
sežeňte doktorky Shuykl a Chi Lim, ať se mi okamžitě ozvou, chci 
vědět, za jak dlouho by byl Thor schopen letu. 

 LEWISOVÁ: Ano pane. 



Poté Skelert odchází z místnosti, následován vojákem, jenž ho o všem 
informuje. Po příchodu do místnosti kde je Thor, začne ihned komunikovat s 
doktorkami Shuykl a Chi Lim. 

 SKELERT: Tak co doktorky jak to vypadá s Thorem, velice rád bych se 
totiž pustil za Cooperem jim na pomoc. 

 SHUYKL: Obávám se, že Thor hned jen tak nepoletí… 

 CHI LIM: Jsou vážné poruchy na všech palubách a než je opravíme tak 
to chvíli potrvá. 

 SHUYKL: A navíc budeme muset přestavět můstek… 

 SKELERT: Takže jak můžeme jít na pomoc majorovi Cooperovi? 

 CHI LIM: Tak můžeme někoho poslat, ať co nejrychleji prohledá všechny 
hangáry… 

 SHUYKL: Nebo můžeme vyslat další letku jumperu. 

 SKELERT: Fajn pošlete tedy civilisty, ať prohledají místa, kde by se 
mohly nacházet hangáry a poté mi dejte ihned vědět. 

 CHI LIM: Dobře majore 

Poté major Skelert odchází z místnosti a doufá, že civilisti něco objeví, 
má totiž obavy o majora Coopera. 

 

 

EXT: ATLANTIDA 

(POHLED NA PYŠNÍCÍ SE ATLANTIDU V OCEÁNU) 

 

INT: ATLANTIDA, ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST 

Pan Woolsey chodí ze strany na stranu a čeká na nějakou zprávu, že konečně 
dostane nějakou zprávu o tom, co se stalo s Thorem a o informacích ze 
zajatých wraithu a pokouší se přijít na to, jakým způsobem se mohli 
wraitské úly zneviditelnit před jejich senzory. 

 WOOLSEY: (do vysílačky) Doktore McKayi zjistěte nějaké informace o 
tom přístroji, který jste našli. A Podplukovníku Shepparde ihned, jak 
získáte nějaké informace od našich zajatců tak mi dejte okamžitě 
vědět společně s doktorkou Kelerovou a doktorem Brecketem. Doktore 
Zelenko, získejte data z wraitského úlu a pak mi dejte vědět, na co 
jste přišel. 

 McKAY(V): Ano pane! 

 SHEPPARD(V): Ano pane, již tam s doktorkou míříme, doktor Brecket tam 
již je a pokouší se vylepšit retrovirus, aby nevymazal paměť úplně. 

 ZELENKA(V): Ano pane, jen co dodělám napájení v jídelně. 

 WOOLSEY: Ihned Zelenko je to naléhavé. 

 ZELENKA(V): Ano, už jdu na to. 



Zelenka po tomto rozhovoru okamžitě běží z jídelny do řídící místnosti. 

 

INT: ATLANTIDA, ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST 

 WOOLSEY: Chucku kdy dorazí Daedalos? 

 CHUCK: Měl by tu být během půl hodiny. 

 WOOLSEY: Dobrá ať se pak plukovník Caldwell transportuje do mé 
pracovny. 

 CHUCK: Dobrá vyřídím. 

Poté Woolsey odchází z řídící místnosti a míří směrem do své pracovny. 

  

INT: NEZNÁMÁ ZÁKLADNA 

Týmy se rozdělili a každý míří svou cestou. Všichni zkoušejí různé dveře, 
aby nalezli doktora Jacksona a poručíka Pinea. 

 BARTON(V): Coopere, nalezl jsem něco, co vypadá jako schéma základny. 

 COOPER: Skvělé kudy tedy máme jít? 

 BARTON(V): Jste poměrně kousek od pozice doktora Jacksona a poručíka 
Pinea. 

 COOPER: Kudy teda? 

 BARTON(V): Dojděte na konec chodby, poté odbočte vlevo ke schodišti, 
sejděte o patro níž a dejte se vpravo a na konci chodby se chodba lomí a 
jsou to poslední dveře vlevo. 

 COOPER: Fajn jdeme Riddericku. 

Cestou nenarazili na žádného nepřítele. Což byla podstatně dobrá zpráva. 
Sem tam viděli na senzoru blížící se nepřátele, ale včas se skryli. To 
stejné dělali i ostatní týmy. S tím rozdílem, že dostali rozkaz se vrátit 
k jumperum. 

 COOPER: Navasco, Lousi, Spancere vraťte se okamžitě k jumperum, já 
s Ridderickem půjdeme pro Jacksona a Pinea. 

Z vysílačky se ozval hlas všech týmů se souhlasem. 

 NAVASCO(V): Ano pane. 

 LOUIS(V): Rozumim. 

 SPANCER(V): Rozkaz pane. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár dalších stránek za dva týdny, ať se vám to lépe 
čte… 
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