
Námět na 
televizní pořad

v podkroví
Kdo to bydlí



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: 4 – 8 LET 

TYP: DRAMATICKÝ 

ŽÁNR: EDUKATIVNÍ KOMEDIE 

POČET DÍLŮ A STOPÁŽ: 16 DÍLŮ (16 X 10 MINUT)



Mood  
fotografie



Adélka chodí do první třídy a ze školy se domů vrací vždy jako 
první, jelikož jsou její rodiče ještě v práci. Rodina bydlí v bytě 
prvorepublikového činžovního bytového domu. Ke hraní májí 
děti z domu k dispozici malý dvorek s malou zahradou ve 
vnitrobloku. Když se tam tak jednou Adélka poflakuje, všimne si 
úplně pod střechou okna, ve kterém vidí pohádkovou krajinu 
s motýli a létajícími koňmi.  

Adélka jde pomalu po schodech nahoru na průzkum. 
A skutečně vedle velkých železných vrat na půdu jsou dveře do 
bytu, kterých si dříve nevšimla. Jsou otevřené a Jasmína 
Moudrá se v nich sklání s miskou pro kočku, která u jejich 
nohou netrpělivě mňouká. Paní si Adélky všimne, dojde 
k seznámení.

Anotace

Adélka má zrovna tento den čím se chlubit, přečetla svou první 
knížku. Jasmína Moudrá na chvíli zmizí ve svém bytě, vrátí se 
s dětskou knížkou, kterou dává Adélce, aby si ji přečetla.   

Adélka sedí u Jasmíny Moudré a obě pijí teplé kakao a baví se 
o knížce Popelka, kterou Adélka přečetla. Malý byt Jasmíny 
Moudré je nacpaný knížkami a Adélka je tím naprosto 
fascinovaná a pohlcená. Vztah mezi Adélkou a Jasmínou 
Moudrou se prohlubuje. Vychází najevo, že Jasmína Moudrá je 
spisovatelka, ale zrovna nemůže pohnout s dalším příběhem, 
který má rozepsaný.  Jasmína Moudrá má přitom kouzelnou 
Knihu inspirace, která jí vždy pomůže, ale vidí v Adélce tvůrčí 
potenciál a nápomocnou knihu tentokrát odkládá.



V každé epizodě budou Adélka a Jasmína Moudrá hovořit 
o nějaké původní české knížce žánru pohádka – především od 
autorů: Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové a Karla Čapka. 
Postavy budou debatovat o tom, co se jim líbilo, co mohlo být 
lepší a tak podobně. Druhou linií bude psaní rozepsané knížky, 
se kterou Adélka Jasmíně Moudré pomáhá. 

Rozvinutí děje  
v dalších epizodách

Tvořící se příběh kníži bude demonstrován jednoduchými 
animacemi. Diváci tak dostanou nejen informace o knihách, ale 
také si budou moci představit, jak taková knížka vzniká 
a budou tak možná chtít napsat vlastní knížku.



První dějová 
linie:  
Reálný svět

První dějovou linií je vztah mezi Adélkou a Jasmínou Moudrou, se kterou se 
následně seznámí i Adélčiny rodiče. Zodpovězenými otázkami bude naučení 
Adélky vymýšlet příběhy, rozšíření jejího povědomí o pohádce a předání 
kouzelné Knihy inspirace, která spisovateli pomůže, když ztrácí tvůrčí múzu.



Druhá dějová 
linie:  
Pohádkový svět

Druhou dějovou linií je fiktivní svět knihy Nebeský poklad, kterou Adélka s Jasmínou 
Moudrou píše.  
Co budou psát? Pohádku o dětech, královské rodině a čarodějnici.  
Princezna je zakleta čarodějnicí – sestrou krále, kterou sám král vyhostil ze země za 
praktiky černé magie, k věčnému spánku. Princeznu ve spánku navštíví Měsíčňané – 
kouzelní skřítci, kteří její tělo přepraví do jejich domova na Měsíc a pokusí se ji 
probudit. V mezičase Měsíčňané vytvoří dětské tělo, ve kterém může princezna na 
místo spánku bdít na Zemi. Když Měsíčňané přijdou na způsob zlomení kletby, je 
nutné dospělé tělo princezny přepravit zpět na Zemi. Čarodějnice však zařídila, aby se 
se princezna nikdy nevrátila, protože Zemi nyní střeží zlý drak.  
Smutná princezna, která se mezitím spřátelí s dětmi z královského města, narazí na 
kováře Ondru, kterému sdělí svá tajemství. Ondra je jednostranně zamilovaný do 
princezny.  Nejprve tedy princezně v dětském těle nevěří, ale následně jej navštíví 
Měsíčňané a celý příběh mu potvrdí. Ondra od nich získá informaci, že pokud zabije 
draka na Hromové skále, bude moci lodí mezi mraky přeplout k Měsíci a přivést 
princeznu zpět. Ondra se tedy vydává na cestu, při které narazí na několik 
nadpřirozených postav a artefaktů. Princeznu nakonec získá zpět.  
Pohádka bude čerpat z odkazů na tituly: Sněhurka, Jak se budí princezny, Zlatovláska 
(Ondra rozumí řeči zvířat), Babička, Hrnečku vař (konvička s nekonečnou vodou porazí 
draka) a další.



Charaktery 
postav

ADÉLKA – 6 let – chodí do první třídy, je 
zvídavá, hrává si na vnitroblokovém 
hřišti, fascinují ji knihy – zrovna si 
přečetla svou první knihu Popelka 
JASMÍNA MOUDRÁ – spisovatelka 
a historička 
JOSEF – otec Adélky, fotograf 
MARIE – matka Adélky, majitelka 
obchodu s oblečením

ADÉLKA

JOSEF

JASMÍNA MOUDRÁ

MARIE



Stav jednotlivých 
epizod

POZN.: Bodový scénář je obsažen v příloze spolu 
s prezentací.

BODOVÝ SCÉNÁŘ: 

E01: PILOT 

E02: KRÁLOVSTVÍ 

E03: PRINCEZNA 

E04: MĚSÍČŇANÉ 

E05: DĚTSKÝ ŽIVOT 

E06: ZACHRÁNCE

E13: KOUZLA A ČÁRY 

E14: NEBOJÁCNOST 

E15: CESTA NA MĚSÍC 

E16: …A ŽILI ŠŤASTNĚ AŽ DO SMRTI

E07: TOUHA 

E08: ODHODLÁNÍ 

E09: PŘÍRODA 

E10: STAŘÍ A MOUDŘÍ 

E11: PRAVDA A LÁSKA 

E12: RYTÍŘI



Děkujeme  
za pozornost.



Ozvěte se 
Martinovi…

+420 603 829 166 

martin@isprodukce.cz 

www.isprodukce.cz

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

produkce Praha: 
 
Pernerova 32 
180 00 Praha Karlín

mailto:martin@isprodukce.cz
http://www.isprodukce.cz

