
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



V rámci animovaných sekvencí bychom zvolili 2D verktorovou grafiku s menší dávkou pohybové 
nadsázky, která by neměla lpět na úplných grafických detailech, jelikož má ve většině případů 
symbolizovat rychlé myšlenkové pochody dítěte - Adélky. Adélka bude ve vyprávění měnit 
předem dané věci jako jsou archetypy klasiké pohádky. Například oblečení postavy Princezny a 
její chování.
Při tvorbě těchto animací budeme spolupracovat s kolegy z Filmového uzlu Zlín, pracující v 
ateliérech na Kudlově (tvůrčí zázemí Karla Zemana, Hermíny Týrlové, Josefa Pinkavy, Elmaka 
Klose či Alexandera Hackenshmieda), jenž mají s animacemi bohaté zkušenosti, a které motivuje 
k animované tvorbě stejné jako nás - úsilí o návrat filmu zpět do města Zlín.

Typ 
Animace



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 mají 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 Artová se v nich sklání s miskou pro 
kočku, která u jejich nohou netrpělivě mňouká. Jasmína Artová si Adélky 
všimne, dojde k seznámení. Adélka má zrovna tento den čím se chlubit, 
přečetla svou první knížku - Popelka. Přes otevřené dveře si následně 
všímá obrovské knihovny v Jasmínině bytě. Jasmína Artová na naléhání 
zvědavé Adélky vidět její knihy pustí Adélku k sobě do bytu.  

Anotace
Adélka sedí u Jasmíny Artové, obě pijí teplé kakao a baví se o knížce 
Popelka, kterou přečetla. Malý byt je nacpaný knížkami a Adélka je jím 
naprosto fascinovaná a pohlcená. Jasmína Artová následně ukáže 
Adélce knihovnu, povídají si ve zkratce o podstatě knih, literatury a 
žánrů, což je demonstrováno jednoduchou srozumitelnou animací, 
motivovanou Adélčinou dětskou představivostí. Vztah mezi Adélkou a 
Jasmínou Artovou se prohlubuje. Po Adélčině dotazu na knihovnu, psací 
stůl a počítač s textovými soubory vychází najevo, že Jasmína Artová je 
spisovatelka. 

Adélka popisuje pohádkovou krajinu s motýli a létajícími koňmi, kterou 
viděla v okně z hřiště a Jasmína Artová ji ukazuje příčinu toho, co viděla 
– Knihu inspirace, jenž spisovateli, který si přeje mít nápad, zobrazí po 
otevření knihy prostřednictvím kouzelného okna cokoliv, co mu při 
tvorbě příběhu aktuálně chybí a neuvědomuje si to. Knihu inspirace 
však prozatím neotevírá. Funkce je opět demonstrována jednoduchou 
animací a skutečný úkaz v reálném světě je divákovi prozatím zatajen.  
Následně se Jasmína Artová zmíní o svém problému se psaním nové 
knihy Nebeský poklad. Adélka dostane nápad na charakter nové 
postavy - dětské a zároveň dospělé princezny. Jasmína Artová vidí 
v Adélce tvůrčí potenciál a nápomocnou Knihu inspirace tentokrát 
odkládá. Obě dvě se domluví na společné tvorbě. Tím končí pilotní díl. 



Další epizody již začínají Adélčiným vyprávěním, které říká rodičům 
Marii a Josefovi u sebe doma. Dominantou je popisování tvorby knihy 
Nebeský poklad s Jasmínou Artovou. Okrajově pak dění, které psaní 
předcházelo či následovalo - škola či pobyt venku s kamarády.

Rozvinutí děje 
v dalších epizodách

Tvořící se příběh knihy Nebeský poklad bude demonstrován 
jednoduchými animacemi.

V každé epizodě budou Adélka a Jasmína Artová 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 knihy Nebeský poklad, se kterou 
Adélka Jasmíně Artové pomáhá. 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.  

Každý díl by měl mít 2-5 krátkých max. 10s animací (+ úvodní a 
závěrečné titulky). Motivem objevení animace v diegetické části syžetu 
epizody budou repliky: „Když se tak zamyslím“, „Když tak vzpomínám“, 
„Když si tak představím“, „Když cítím“, „Když vidím“. Po uvedení těchto 
slov bude vždy sekundová pauza s obrazovým důrazem na přemýšlení 
postav Jasmíny Artové či Adélky. 



První 
dějová linie: 
Reálný svět

První dějovou linií je vztah mezi Adélkou a Jasmínou Artovou, 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.  

Události tvorby knihy Nebeský poklad Adélka popisuje svým rodičům Marii a 
Josefovi, kteří obsah tvořené knihy postupně přidávají se souhlasem Jasmíny 
Artové na Adélčin vlog – umístěný na webu České televize pro veřejnost, kde 
v závěru celou knihu vydají. 



Druhá 
dějová linie: 
Pohádkový svět

Druhou dějovou linií je fiktivní svět knihy Nebeský poklad, kterou Adélka s Jasmínou Artovou píše. 

Co budou psát? Pohádku o dětech, královské rodině a čarodějnici, která však pracuje s konvencemi a 
technologiemi 21. století.  Nejprve bude divákovi zobrazeno konvenční řešení problémů, odpovídající 
charakteristikám klasické pohádky a následně bude modifikováno do neotřelého moderního kabátu. 

Princezna je zakleta čarodějnicí k věčnému spánku pomocí buchtiček se šodó. Čarodějnice je sestrou 
krále, kterou sám král před lety vyhostil z města za praktiky černé magie, zrušil jí platnost karty 
MHD v celém království a odebral si ji z přátel na sociálních sítích. Čarodějnice je tedy nucena chodit 
pouze pěšky a jezdit na kole, jelikož nemá řidičský průkaz. Díky tomu si udržuje fyzickou i psychickou 
kondici.  

Princeznu ve spánku navštíví Měsíčňané – kouzelní skřítci, kteří její dospělé tělo přepraví do jejich 
domova na Měsíc a pokusí se ji probudit. V mezičase Měsíčňané vytvoří pomocí technologie Klapple 
Moon na počítači dětské tělo, ve kterém může duše princezny 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 pták 
Jestřáb z Hvězdárny na Hromové skále. 

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 skrze televizi navštíví Měsíčňané a celý příběh mu 
potvrdí. Ondra od nich získá informaci, že pokud Jestřába zbaví lidského charakteru, bude se moci 
teleportovat z Hvězdárny na Hromové skále k Měsíci a přivést princeznu zpět. Na závěr Měsíčňané 
Ondrovi posílají na tablet Sigmundovník: návod k prozření – odhalení skutečné lidské povahy a 
naučení řeči zvířat, který si bude při cestě na záchranu princezny číst. Ondra se tedy vydává na 
cestu, při které narazí na několik nadpřirozených postav a artefaktů a současně využije výdobytky 
moderní doby. Princeznu nakonec získá zpět. 

Pohádka bude čerpat z odkazů na tituly: Šípková Růženka, Zlatovláska (Ondra rozumí řeči zvířat, ale 
umí odhalit i skutečnou lidskou povahu – pravdu a lež), Babička, Hrnečku vař (konvička 
s nekonečnou vodou promění Jestřába v obyčejné zvíře) 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 ARTOVÁ – spisovatelka 
a historička 
JOSEF – otec Adélky, správce webu a 
webdesigner 
MARIE – matka Adélky, majitelka 
obchodu s oblečením

ADÉLKA

JOSEF

JASMÍNA ARTOVÁ

MARIE



Stav jednotlivých
epizod

POZN.: Bodové scénáře jsou obsaženy 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 posouzení.



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

