TVŮRČÍ PRODUCENTSKÉ SKUPINY – VÝBĚR POŘADŮ







Pořady ve výrobě (údaje k 31. 12. 2021)
Pořady vyrobené, odvysílané (údaje za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021)
Pořady vyrobené, neodvysílané (údaje za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021)
Pořady vyrobené, zveřejněné na webu České televize (údaje za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021)
Pořady běžící (údaje za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021)
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TPS dětské tvorby / Barbara Johnsonová, Praha
Kreativní producentka: Barbara Johnsonová
Výkonná producentka: Veronika Trčková
 Pořady ve výrobě
Krakonošovo tajemství – vánoční pohádka
Datová Lhota (11 – 20) – zábavně vzdělávací seriál o světě počítačů
Medvídkova poradna – pokračování – vzdělávací cyklus, který zábavnou formou pomáhá dětem s jejich
starostmi
Zvířecí profesionálové aneb Co je za rohem? – zábavní vzdělávací pořad seznamující děti s různými zvířaty
Kdopak by se čertů bál (8 – 13) – pokračování animovaného večerníčku o čertech, kteří mají pro strach
uděláno
Viky – sůva z nudlí (1 – 7) – animovaný večerníček o malé sůvičce, která poznává svět kolem sebe
Zahrádka pod hvězdami (8 – 13) – loutkový večerníček o Ježíškovi a jeho rodině
Čtyřlístek (1 – 7) – hrdinové Čtyřlístku poprvé ve večerníčku
Jezevec Chrujda (1 – 7) – animovaný večerníček s netradičním hrdinou podle knížek Petra Stančíka
Nejmenší slon na světě (21 – 26) – animovaný večerníček o slonovi, který nevyrostl
O pejskovi a kočičce (1 – 7) – klasické animované příhody převedené do večerníčku
Žížaláci (40 – 52) – animovaný večerníček s plastelínovými hrdiny
Anča a Pepík (8 – 13) – animovaný seriál o odvážných myškách podle proslulého komiksu Lucie Lomové
Rosa a Dara a jejich velké letní dobrodružství – animovaný film o sedmiletých dvojčatech, rošťáckém psu,
úžasné babičce-vynálezkyni a dědovi, který dokáže všechno opravit
 Pořady vyrobené, odvysílané
Mlsné medvědí příběhy (1 – 26) – animovaný večerníček o dvou medvědech, kteří mají stále hlad
Medvídkova poradna (1 – 25) – vzdělávací cyklus, který zábavnou formou pomáhá dětem s jejich starostmi
Kdopak by se čertů bál (1 – 7) – animovaný večerníček o čertech, kteří mají pro strach uděláno
Pohádky z mechu a kapradí (8 – 13) – obarvování původního černobílého večerníčku
Jak si nevzít princeznu – vánoční pohádka
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Chaloupka na vršku (21 – 26) – loutkový večerníček Šárky Váchové
O čertovi – animovaný vánoční film
 Pořady běžící
Wifina – lifestylový magazín pro děti o technice, hudbě, přírodě a společnosti
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TPS divadelní tvorby / Ivo Kristián Kubák, Praha
Kreativní producent: Ivo Kristián Kubák
Výkonný producent: Jiří Merunka
 Pořady ve výrobě (výběr)
Divadelník Arnošt Goldflam – dokumentární portrét výjimečné české osobnosti
Jiří Anderle, malíř, grafik, člověk – dokument o Jiřím Anderlem
Příběhy rukopisů – dokumentární série o středověkých rukopisech
Pohádky z lesa a Pohádky Ester K. – čtení pro nejmenší
Loutkový mejdan aneb 30 let souboru Buchty a loutky – dokument o loutkovém souboru
Pouta, co nelze zpřetrhat – dokument o rodu Stránských a Malypetrů
Česká detektivka – historie českého detektivního žánru
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Písně českých básníků – cyklus popularizující poetickou tvorbu českých básníků
Krátké čtvrtstoletí Divadla v Dlouhé – dokument o Divadle v Dlouhé
Pohádky Hanse Christiana Andersena – čtení pro nejmenší
Státní opera, jak ji neznáte – cyklus minidokumentů
Jiří Gruša, neklidný Evropan – portrét Jiřího Gruši
Besídka 50 let Divadla Sklep – unikátní pásmo k výročí programu ČT art a Divadla Sklep
Audience u královny – divadelní představení Činohry Národního divadla v Praze
Hadry kosti kůže – divadelního představení Švandova divadla v Praze
Panoptikum – představení renomovaného souboru Lenka Vagnerová & Company
 Pořady vyrobené, neodvysílané
FEMAD v proměnách času – bilanční dokument k 40 letům Festivalu mladého amatérského divadla
Fenomén Alfa – bilanční dokument k 60 letům plzeňského (loutkového) divadla pro děti a mládež
Být dobře skryt – dokumentární portrét skladatele Jana Klusáka
Vlci na hranicích – koprodukční dokument Martina Páva
 Pořady běžící
Ceny Thálie 2020 – Ceny Herecké asociace
Ceny Ministerstva kultury ČR – Ceny MK ČR
Z první řady – záznamy divadelních představení
Čtení do ouška – cyklus čtení pro nejmenší
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TPS dokumentů a nových formátů / Dušan Mulíček, Brno
Kreativní producent: Dušan Mulíček
Výkonný producent: Pavel Plešák
 Pořady ve výrobě
Adolf Loos – dokument o významném architektovi
Kroky – artový film o televizním pořadu
Kurt Gödel – portrét vědce známého více ve světě než u nás
Dějiny třetí světové – historie nemyslitelného konfliktu
Báječní muži na dvou kolech – osudy československých motocyklových závodníků
Kosmix II.: Pod hladinou – pokračování úspěšného cyklu pro děti
Extrémní fotograf – za pozoruhodnou fotografií se často skrývá překonávání mnoha překážek
Futuretro – pořad o technologiích, měnících oblasti našeho života
Svátek práce – První máj – pohled na historii Svátku práce
Libuše Jarcovjáková: Ještě nejsem, kým chci být – portrét slavné české fotografky
Toyen – portrét nejznámější české malířky
Touha po věčnosti – dějiny pohřbívání v průběhu historie
Zkouška umění – film ze zákulisí přijímacích zkoušek na AVU
Slovenská čítanka – portréty slovenských autorů
Betlémské pohádky – čtení do ouška pro děti
Československý vesmír – dějiny a současnost českého vkladu k objevování vesmíru
Mistři starých řemesel – čeští řemeslníci dobovými metodami vytvářejí repliky historických artefaktů
 Pořady vyrobené, odvysílané
Na programu televize – antologie tvorby Československé televize a České televize v letech 1953–2003
Svět podle Muchy – koprodukční dokument o Alfonsu Muchovi
Industrie – dějiny průmyslu v českých zemích
Futuro – vzdělávací pořad pro starší děti o technologiích
Maďarská čítanka – portréty maďarských autorů
Krotitelé dluhů V – pokračování cyklu o finanční gramotnosti
Maraton studentských filmů 2021 – přehled studentské tvorby za uplynulý rok
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Technické skvosty českých zemí – cyklus líčící unikátní technologické a industriální památky
Opouštět Počátky – pokračování časosběrného projektu o třech dívkách, které prošly výchovným ústavem
Slunovraty Petra Nikla – časosběrný dokument o významném českém umělci
Babička jako šance – příběh ženy snažící se o rozšiřování registru dárců kostní dřeně
 Pořady běžící
Artzóna – diskuzní pořad o kultuře
Náš venkov – cyklus, jenž chce zachytit nejen proměny současného venkova
Průvan – magazín s rozhovory a s ukázkami tvorby studentů filmových škol
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TPS hrané a zábavní tvorby / Michal Reitler, Praha
Kreativní producent: Michal Reitler (do 30. 9. 2021), Matěj Stehlík (od 1. 10. 2021)
Výkonný producent: Matěj Stehlík
 Pořady ve výrobě
Případy 1. oddělení – třetí řada úspěšného kriminálního seriálu
Na záchodkách – zábavní edukativní pořad pro web o sexualitě a intimitě pro náctileté
Dobré ráno, Brno! – komediální seriál nabízející pohled za kulisy natáčení živého televizního pořadu
72 – seriál pro web nahlížející z různých úhlů problematiku sexuálního násilí a konsentu
 Pořady vyrobené, odvysílané
Božena – čtyřdílná minisérie o nejslavnější české spisovatelce
Ochránce – desetidílný seriál z prostředí škol a vzdělávání, inspirovaný skutečnými případy
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Divoká devadesátá – šestidílná minisérie popisující vyšetřování skutečných případů, jež v devadesátých
letech změnily Česko
Podezření – třídílná minisérie dokazující, jak tenká linie se vine mezi pravdou a lží, vinou a nevinou
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TPS hrané tvorby / Tomáš Baldýnský, Praha
Kreativní producent: Tomáš Baldýnský
Výkonná producentka: Romana Špiková
 Pořady ve výrobě
Pacient SH – detektivní minisérie, založená na skutečných událostech z Československa osmdesátých let
Banger – celovečerní hraný film z rapového prostředí natočený na iPhone
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Arvéd – celovečerní hraný film, faustovský příběh, inspirovaný skutečnou osobou Arvéda Smíchovského
 Pořady vyrobené, zveřejněné na webu České televize
Kritika budoucnosti – dokumentární série věnující se tématům zítřka
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TPS hrané, zábavní a dětské tvorby / Jiřina Budíková, Brno
Kreativní producentka: Jiřina Budíková
Výkonný producent: Karel Komárek
 Pořady ve výrobě
Legendy kriminalistiky 3 – dokumentární série o novodobých českých zločinech
Docent – třídílná televizní detektivní série
Ultimátum – politicko-vyjednavačský thriller z nemocničního prostředí
Pyšná princezna – filmová pohádka Pyšná princezna jako celovečerní animovaný film
Princ Mamánek – pohádka na motivy knihy Jana Budaře
 Pořady vyrobené, odvysílané
Partyzáni bez legend – dokumentární film o osudech československých partyzánů
Zakázaný Bůh – dokumentární seriál o dějinách katolické církve v letech 1945 – 1989
13 minut – dokumentární film o dopravních nehodách a následcích, které generují
V síti – dokumentární film otevírající tabuizované téma zneužívání dětí na internetu
Dobrovolní hasiči roku 2020 – záznam z udílení cen vítězům ankety o nejlepší hasičský sbor
Boží mlýny – kriminální série o fiktivní zločinecké organizaci, která z veřejného prostoru vytlačuje skutečné
zločince
Hlava Medúzy – dramatický kriminální seriál vyprávějící o případech jihomoravské policie
Doktor Žako 3 – Čtení do ouška pro slyšící i neslyšící děti
Zbojnické pohádky 2 – pohádky o zbojnících a loupežnících pro cyklus Čtení do ouška
Báchorky blanického rytíře – pohádky o blanických rytířích pro cyklus Čtení do ouška
Dokumentární radost z Jihlavy 2021 – tradiční pořad spojený se zakončením MFDF Jihlava 2021
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Za minutu 12 – dokumentární cyklus sledující české záchranáře v akci
Odborný dohled nad výkladem snu – absurdní komedie ze Sudet
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TPS multižánrové tvorby / Kateřina Ondřejková, Ostrava
Kreativní producentka: Kateřina Ondřejková
Výkonná producentka: Jarmila Hoznauerová
 Pořady ve výrobě
Dirigenti (1 – 6) – dokumentární cyklus, jenž představí šest současných českých dirigentů
Divadlo ve filmu (1 – 3) – tři divadelní představení na filmovém plátně
Džungle Placht – dokument o českém malíři Ottu Plachtovi, tvořícím střídavě v Čechách a v Peru
Edith a Marlene – záznam nejúspěšnějšího muzikálu Národního divadla moravskoslezského
Grand Prix – komediální road movie Jana Prušinovského o partě zoufalců, z nichž si někteří plní své sny
Chci slyšet, co jsem nikdy neslyšel – dokument o nejvýraznějších skladatelích soudobé hudby
Máme tu uprchlíky! – časosběrný dokument zachycující proces integrace syrské rodiny v Praze
One More Question – dokument o generaci dětí první vlny romských migrantů z Československa do Velké
Británie
Stíny v mlze (1 – 12) – kriminální seriál, v němž nahlédneme do soukromí hlavní dvojice vyšetřovatelů
V exekuci (1 – 6) – dokumentární seriál o obchodu s dluhy
Velké nic – dokumentární film o výrazných situacích, postavách a jejich příbězích v „době covidové“
Všechno dobře dopadne – dokument o vztahu člověka, včel a přírody
 Pořady vyrobené, odvysílané
10 let muzikálu v Ostravě – přímý přenos galakoncertu toho nejlepšího z ostravské muzikálové produkce
Apollo 2020 – dokument o kapelách a interpretech nominovaných na ceny české hudební kritiky
 Pořady vyrobené, neodvysílané
D.Y.K. – sólový projekt Vojty Dyka za doprovodu držitele Grammy bandleadera Ondřeje Pivce a dalších
hudebníků
Il Boemo – historický velkofilm inspirovaný životními osudy hudebního skladatele Josefa Myslivečka
Mirai – Turné 2021 – výběr nejúspěšnějších hitů z největšího samostatného turné kapely, oceněné prestižní
cenou Anděl a Českým slavíkem
Piš mi. Tvoje Alma. – hudební melodrama ztvárňující tragický příběh houslistky Almy Rose, neteře Gustava
Mahlera
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TPS náboženské tvorby / Patrick Diviš, Brno, Praha, Ostrava
Kreativní producent: Patrick Diviš
Výkonná producentka: Diana Tuyet-Lan Kosinová
 Pořady ve výrobě (výběr)
Svatopluk – vládce Moravanů a Slovanů – dokument o největším panovníkovi Velkomoravské říše
Svatoplukovi I.
Za oponou přírody – cyklus, jenž poutavou formou ukazuje dosud málo známé projevy živého světa
100 let českých Vánoc – dokument zabývající se proměnou Vánoc, které podléhaly v průběhu historie
politickým i společenským změnám
Hledání Jana Skácela – dokument provede diváky životem básníka a spisovatele Jana Skácela
Zapomenutý atentát – atentát na vysokého důstojníka SS v Brně na konci druhé světové války musel zmizet
z dějin
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Cesty víry – cyklus dokumentů, spojených tématem náboženské víry
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Uchem jehly – rozhovory s lidmi, kteří nezapomínají na duchovní rozměr života
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
Folklorika – dokumenty o světě folkloru
Tříkrálový koncert 2021 – přímý přenos, kterým Charita ČR děkuje všem koledníkům i dárcům
Requiem za Václava Havla – zádušní mše za prezidenta Václava Havla u příležitosti 10. výročí úmrtí
Večer lidí dobré vůle, Velehrad 2021 – přímý přenos charitativního koncertu
Modlitba za domov 2021 – přenos ekumenické slavnosti z kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově
Vánoční promluva – štědrovečerní zamyšlení synodního seniora ČCE a předsedy ERC Daniela Ženatého
Novoroční promluva – novoroční zamyšlení synodního seniora Pavla Pokorného
Urbi et Orbi – přímý přenos velikonočního požehnání papeže Františka
Urbi et Orbi – přímý přenos vánočního požehnání papeže Františka
Domácí bohoslužby:
Novoroční ekumenická slavnost
Velkopáteční bohoslužba
Velikonoční bohoslužba
300 let od beatifikace Jana Nepomuckého
Oslava 900 let od založení řádu premonstrátů
Vysvěcení kostela Božího těla v Gutech
Bohoslužba z Velehradu
Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa
Národní svatoludmilská pouť na Tetíně
Adventní bohoslužba
Půlnoční mše 2021
Vánoční bohoslužba
Mše svatá s papežem Františkem v Šaštíně
Requiem za Václava Havla
Mimořádné bohoslužby
Bohoslužba Českobratrské církve evangelické
Mše svatá 2. neděle v mezidobí
Bohoslužba Evangelické církve metodistické
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Mše svatá 4. neděle v mezidobí
Mše svatá 5. neděle v mezidobí
Bohoslužba Církve československé husitské
Bohoslužba Apoštolské církve
Mše svatá 2. neděle postní
Bohoslužba Starokatolické církve
Mše svatá 4. neděle postní
Bohoslužba Českobratrské církve evangelické
Mše svatá Květné neděle
Velikonoční vigilie 2021
Mše svatá 2. neděle velikonoční
Bohoslužba Bratrské jednoty baptistů
Mše svatá 4. neděle velikonoční
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Cesty víry – cyklus dokumentů, spojených tématem náboženské víry
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
 Pořady běžící
Domácí bohoslužby – přímé přenosy bohoslužeb různých církví o svátcích v průběhu roku
Zahraniční bohoslužby – přímé přenosy významných duchovních událostí konaných v zahraničí
Cesty víry – cyklus dokumentů spojených tématem náboženské víry
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Uchem jehly – rozhovory s lidmi, kteří nezapomínají na duchovní rozměr života
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
Folklorika – dokumenty o světě folkloru
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TPS publicistiky a dokumentární tvorby / Lenka Poláková, Ostrava
Kreativní producentka: Lenka Poláková
Výkonná producentka: Olga Grossmannová
 Pořady ve výrobě
Jak se dělá dobrá škola – dokumentární seriál o mimořádných školách v Česku
K poctě zbraň! – kluby vojenské historie a jejich pocta českým dějinám
Mise: Amazonie a my – čeští vědci a badatelé při zkoumání amazonského pralesa v Ekvádoru
Ostrava!!! Efekt – sběrný dokument o architektonickém restartu moravskoslezské metropole
Robinson atomového věku – doma zapomenutý muž a ve světě uznávaný vědec František Běhounek
Tajné války železné opony – role československých tajných služeb ve studené válce
Z Karviné do Carnegie Hall – pěvecký sbor Permoník a jeho zakladatelka Eva Šajnerová
Zapomenutý zakladatel Ernest Denis – Francouz, který se zasloužil o Československo
Modrá krev III. – historie českých rodů a šlechticů
Putování za Santinim – tvorba génia barokního stavitelství
Na hraně diplomacie – pilotní díl cyklu o zákulisí české diplomacie
České počasí aneb Proč padají trakaře – zábavně vzdělávací cyklus o počasí
Adopce – docusoap o všech formách náhradní rodinné péče
StB: Přísně tajné – česko-slovenský cyklus o všech podobách komunistické tajné policie
Život je jen boží mlýn – The Plastic People of the Universe se loučí se svou kariérou
A World Divided – mezinárodní cyklus zvažující zásadní proměnu světa vlivem druhé světové války
Selská krev – příběhy významných selských rodů
Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý – život slavného českého spisovatele v nových souvislostech
Oceloví žraloci – čeští námořníci na palubách ponorek za první světové války
Zlínský architektonický manuál – Zlín jako město slavných vil
Černí Češi – dokument o unikátním komunistickém experimentu
Poklad – pátrání po osudu nalezeného relikviáře
Slasti a hořkosti mistra Švabinského – génius, nebo konformní umělec?
Skrýše a útěky Ladislava Fukse – jaký byl skutečný osud autora Spalovače mrtvol?
 Pořady vyrobené, odvysílané
Krása na prodej – portrét Milady Karasové, zakladatelky českého modelingu
LEGIE 100 – Sibiřská anabáze – dokument o návratu československých legií z Ruska
LEGIE 100 – Slovenská válka – dokument o prvním nasazení československých legií na našem území
Václav II. – cesta ze stínu – dokument o předposledním českém králi z rodu Přemyslovců
Spolu na hranici – pozitivní cestopis, na němž pracují čeští a polští dokumentaristé
Infiltrace – Obchod s nadějí – skrytá kamera odhaluje příkoří na bezmocných obětech
Bydlet jako… IV. a V. – magazín věnovaný kultuře bydlení
Cesta do nemožna – osud generála Milana Rastislava Štefánika v podobě stylizovaného docudramatu
České zázraky II. – dokumentární cyklus o Češích, kteří změnili svět
DějePIC! 3 – zábavná historie pro starší děti
Haló, hlásí se redaktor Laufer! – legendární reportér a průkopník živého sportovního komentáře
Jaromír 99 – tam, odkud jsem – Jaromír Švejdík jako výrazná postava dnešní kulturní scény
Národ sobě 2.0 – povzbudivá zpráva o společném nasazení v první vlně koronaviru
Svatá kněžna Ludmila – dokument věnovaný 1100. výročí Ludmiliny mučednické smrti
Na konci sil – pocta všem zdravotníkům z přeplněných covidárií


Pořady vyrobené, neodvysílané

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 Ι Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů

Stránka 11 z 18

Démoni Josefa Mánesa – život a tvorba českého malíře
Identita ES – představení světově uznávaného imunologa a genetika profesora Emila Skamene
Klenoty s vůní benzinu – cyklus popisující historii českých automobilek
Kuratorium – mládežnická organizace Kuratorium z období protektorátu
Skryté skvosty – neznámé historické skvosty v Česku – hrady, zámky, hrobky, vily, doly
Plameny nad Národním divadlem – dokumentární rekonstrukce požáru Národního divadla
Solitér – Jiří Sozanský – démon bojující proti zlu
Bětka – sběrný dokument o životě s postižením
 Pořady běžící
Folklorika – cyklus dokumentů o současném folklorním světě
Náš venkov – cyklus o současném venkovu
Nedej se – environmentální dokumenty
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TPS seriálů a cyklické dramatiky / Josef Viewegh, Praha
Kreativní producent: Josef Viewegh
Výkonná producentka: Monika Effenbergerová
 Pořady ve výrobě
Volha – čtyřdílná hořká komedie z dob normalizace ze života řidiče Československé televize
Oktopus – detektivní seriál se stárnoucím detektivem, rozkrývajícím dávno odložené případy
Špunti na cestě – rodinný prázdninový seriál, který by měl k obrazovkám přivést dospělé společně s dětmi
 Pořady vyrobené, odvysílané
Osada – komediální seriál, vlídně zkoumající jev, jenž v Čechách přežil všechny režimy
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Kryštof – film o „Akci K“, kdy komunisté likvidovali kláštery v pohraničí
Lidi krve – artový film o cestě do vlastního svědomí
Okupace – artový film z divadelního baru, kde charaktery vlají jako oblaka cigaretového kouře
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TPS solitérní dramatické tvorby / Jan Lekeš, Praha
Kreativní producent: Jan Lekeš
Výkonná producentka: Ilona Jirásková (do 4. 4. 2021)
 Pořady ve výrobě
Místo zločinu České Budějovice – detektivní seriál z prostředí jižních Čech
Kukačky 2 – druhá řada rodinného seriálu o tom, co se stane, když se dvě rodiny sestěhují k sobě
Úsvit – film odehrávající se na jaře roku 1937, kdy firma Tomáše Bati buduje továrnu a nové město Svit
 Pořady vyrobené, odvysílané
Kukačky – společenský román ze současnosti, drama dvou rodin, kterým v porodnici vyměnili děti
Zločiny Velké Prahy – retro detektivní seriál z prostředí první republiky
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Pozadí událostí – odlehčenější forma detektivní minisérie s přesahem do společenského románu
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TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky / Martina Šantavá, Praha
Kreativní producentka: Martina Šantavá
Výkonný producent: Roman Blaas
 Pořady ve výrobě
Fenomén českého skla – cyklus popisující historii českého sklářského průmyslu
Svět na talíři – „gastro-travel“ cyklus o Češích žijících v zahraničí z pohledu tamní gastronomie
Pražská záchranka – dokumentární série z prostředí pražské záchranné služby
Mára jde do nebe – dokumentární portrét o slavném českém horolezci Marku Holečkovi
Šest smyslů Berlína – cyklus o berlínském životním stylu perspektivou Čechů, kteří zde žijí
Vyšetřovatel – zpověď vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu Vladimíra Dzura
Koumando – zábavní vzdělávací pořad pro starší děti o vědeckých experimentech party dětí
Identita – cyklus zabývající se historií českého grafického designu
Dezo Hoffman fotograf Beatles – portrét slovenského fotografa
Radost z myšlení – časosběrný dokument o životě filosofa, vědce a básníka Zdeňka Neubauera
Architektura 58 – 89 – dokumentární rehabilitace architektury reálného socialismu
Eduard Štorch, lovec mamutů – život a dílo učitele-vizionáře a českého spisovatele Eduarda Štorcha
Zákony civilizací – cyklus založený na vědecko-filozofickém bádání v oblasti hledání opakujících se prvků
vývoje, růstu a následně rozpadu velkých kultur a civilizací
7 scén ze života Františka Bílka – dokument, který skrze sedm děl přibližuje osobu slavného sochaře
Chybění – biografický portrét zesnulého konceptuálního umělce Jána Mančušky
Hana Podolská – módní ikona první republiky – portrét prvorepublikové majitelky módního salonu a
uznávané módní návrhářky
Životní styl první republiky – cyklus o převratných změnách a vývoji v prvních dvaceti letech existence
československého státu v kontextu celoevropských změn
Světýlka – docusoap z motolské nemocnice o dětských pacientech, rodinách a ošetřujících na oddělení
dětské onkologie
 Pořady vyrobené, odvysílané
Malíři zvuku: tři generace, tři přístupy – portrét trojice umělců, kteří ve své tvorbě propojují obraz a zvuk:
Milana Grygara, Martina Janíčka a Daniela Vlčka
Miroslav Melena ve službách divadla – dokument o známém výtvarníkovi, architektovi a scénografovi
Generálové – dokumentární série zachycující osobnosti Československé a České armády
Čeští vědci v tající Arktidě – populárně-naučný dokument o současné české vědecké polární misi v Arktidě
na Špicberkách
Alenka v říši GIFŮ – vzdělávací cyklus pro děti, zaměřený na prohloubení jejich digitální gramotnosti
Helios – dokument věnující se práci českého matematika prof. Miloslava Druckmüllera, autora fotografií
sluneční korony
Kolben – historie rodiny Kolbenů a zejména otce – zakladatele továren Kolbenka, ČKD a Pragovka
IKEM: Jak se zachraňují životy, které ještě nemusí skončit – film k 50. výročí založení institutu
Bílý fenomén – dokument rozkrývá pozadí českého ženského tenisu
Tahle doba není pro nás – bilanční biografie o známém českém písničkáři Janu Nedvědovi
Neposlušní – dokument o propojení historie hnutí anarchistů v Čechách s jejich současností
Živnostníci v karanténě aneb holé zadky? 2 – dokument, jenž se po roce vrací k pěti živnostníkům, kteří se
v době probíhající krize covidu-19 snaží zachránit své živnosti
Boj o děti – dokument o hledání řešení pro děti, které končí v dětských domovech místo náhradní
rodičovské péče
Lovci mikrobů – dokument o historii očkování a vývoji epidemiologie v Čechách od začátků až po
současnost s osvětovým zaměřením
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Příběhy 20. století III. – cyklus dokumentů připomínající holokaust v někdejším Československu
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Fotografové smrti – dokument o zapojení českokrumlovských fotografů, českých Němců, do programu
eutanazie T4 a do holocaustu
Chůze lesem – osobnost Karla Schwarzenberga zachycená v sérii rozhovorů a scén z běžného života
Jak jsem se stala partyzánkou – dokumentární film o osobním pátrání pravnučky romského partyzána po
historii vlastní rodiny a osudech romských členů odboje
Podkarpatské Rusínsko – dokument o vztahu ČSR a Podkarpatské Rusi v období let 1919 až 1945
Prvovoliči 2021 – portrét současné mladé generace na prahu dospělosti, kteří se rozhodují, jak budou
poprvé volit
Vysloužilci – časosběrný dokument o třech válečných veteránech z Afghánistánu
Život na křídlech motýlích – dokument o „nemoci motýlích křídel“
 Pořady běžící
Folklorika – cyklus dokumentů o současném folklorním světě
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TPS vzdělávacích pořadů a nových formátů / Alena Müllerová, Praha
Kreativní producentka: Alena Müllerová
Výkonný producent: Jiří Vlach
 Pořady ve výrobě (výběr)
Péče o duši – dokumentární série o největší reformě psychiatrické péče, jež se v ČR odehrává
Návrat géniů – rekonstrukce Národního muzea – časosběrný dokument o jedinečné rekonstrukci jedné z
dominant hlavního města
Ke štěstí – docureality o změně životního stylu ukazuje, jak dosáhnout pohody ve světě plném stresu
Burian versus Dědeček – dokumentární film o autorské dvojici Burian – Dědeček
Případ s koncem – televizní film z cyklu detektivních příběhů podle literárních předloh Hany Proškové
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Karolína – časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové
Ester – časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové
Mr. Kriss – dokument o výjimečném mladém tanečníkovi a výtvarníkovi Kristiánu Mensovi
Mistři medicíny – dokumentární cyklus představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí
České rybí legendy – sportovní rybářský šampion Jakub Vágner na stopě vodních velikánů našich řek
Ještě hořím – dokumentární cyklus je pokračováním příběhů o talentu a jedinečnosti protagonistů cyklů
„Nehasit! Hořím!“ a „Úděl nadání“
 Pořady vyrobené, neodvysílané (výběr)
TBH – webový seriál vypráví o hledání hranic v bolestném světě dospívání a manipulativních sociálních sítí
Novinářky – webový dokumentární formát ohledávající opomíjená sociální témata
Sólomámy – dokumentární film o třech ženách, které řeší typické problémy českých samoživitelek
Dům na samotě – psychologická detektivka podle románového bestselleru Michaely Klevisové
Myši patří do nebe – celovečerní animovaný film; velkoryse pojatá adaptace ceněné dětské knížky Ivy
Procházkové je animovaným příběhem malé myšky, která se teprve po smrti odnaučí bát
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TPS zábavní tvorby a lifestylu / Petr Mühl, Praha
Kreativní producent: Petr Mühl
Výkonná producentka: Klára Dražanová
 Pořady ve výrobě
Peče celá země II – druhá řada soutěžního pořadu o nejlepšího amatérského cukráře/pekaře
Kde domov můj? – sedmá řada zábavně vědomostní soutěže zaměřené na naši vlast i na Evropu
Dobrou zprávu já přináším vám – Václav Neckář – dokument o Václavu Neckářovi
Osudová Strela – dokument o legendárním motorovém expresu – Slovenské Strele
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Podnikatel roku – slavnostní vyhlášení vítěze v dané oblasti za uplynulý rok
Vinař roku – slavnostní vyhlášení vítěze v této sféře za uplynulý rok
Sportovec roku – slavnostní vyhlášení vítěze ankety za rok 2021
Manu a Matěj na cestě po jižní Itálii – zábavný cestopis s Matějem Ruppertem a s Emanuelem Ridim
České fotbalové legendy – cyklus líčí životy českých fotbalových legend z let 1996–2004
Auto moto svět – týdeník ze světa automobilů a motorismu
Dětská dopravní policie – druhá série edukativního seriálu pro děti, zaměřeného na bezpečnost v silničním
provozu
Pečení na neděli – Petra Burianová vyráží na cesty po českém a moravském venkově, aby vytvořila unikátní
mapu receptů našich předků
Co Čech, to chovatel – druhá řada pořadu opět natáčí nejrůznější chovatelské obory
Česká hlava 2021 – slavnostní předávání cen za nejvýznamnější objevy, patenty a vynálezy uplynulého roku
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Cukrárna u Josefa – vzdělávací pořad pro děti, zabývající se přípravou a technologií jednoduchých
cukrářských/pekařských pokrmů
 Pořady běžící
Kde domov můj? – zábavně vědomostní soutěž zaměřená na naši vlast i na Evropu
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