
Producentský den České televize, Televizního studia Brno, má odstranit pomyslné bariéry mezi studiem 
a tvůrci, otevřít dveře České televize kreativním lidem. Na Producentském dni budete moci prezentovat 
svůj projekt a následně si s kreativními producenty neformálně pohovořit o jeho potenciálu, kladech 
či nedostatcích. Toto setkání může být skvělým začátkem spolupráce, případně impulzem k Vaší další 
tvůrčí práci.  

Kdy: ve čtvrtek 8. června 2017 v době od 10:00 do 18:00 hodin 
Kde: Česká televize, Televizní studio Brno, Trnkova 117, Brno-Líšeň

V případě zájmu se prosím registrujte na producenti-brno@ceskatelevize.cz, napište své jméno, 
kontaktní údaje a žánr, který nabízíte. K přihlášce na Producentský den přiložte prosím stručnou 
charakteristiku nabízeného díla a zpracovaný námět, případně bodový scénář. Bez této přílohy nebudete 
moci být na Producentský den zaregistrováni. Připravte si prosím 10minutovou neformální prezentaci 
a následně počítejte s dalšími cca deseti minutami diskuse.

Kreativní producenti mají v současné době zájem o některé konkrétní formáty. Tato poptávka ale pro 
Vás není zavazující, záleží jen na Vás, s jakým projektem na Producentský den přijdete.

Kontakt: 
Květa Strnadová, manažer marketingu a komunikace
mobil: +420 731 132 163
e-mail: kvetoslava.strnadova@ceskatelevize.cz

TPS Dokument a nové formáty

kreativní producent Dušan Mulíček:

„Poptávám společenské, historické, kulturní, populárně naučné i přírodovědné dokumentární 
solitéry i cykly, v publicistice vítáme formáty s novým a divácky atraktivním přístupem, který obohatí 
klasickou investigaci nebo magazín, dále dokumentární reality show, dokusoap a crossžánrové 
formáty, scripted reality, dokudrama a také vzdělávací a zábavné pořady pro děti 6 - 8 / 8 - 12 let.“

Producentský den České televize, 
Televizního studia Brno – jaro 2017
Autoři námětů, scénáristé, režiséři, producenti…,

přijďte na další setkání s kreativními producenty brněnského studia 

České televize a nabídněte jim své náměty, scénáře či projekty.

Centrum dramaturgie

manažerka vývoje Jiřina Budíková:

„Poptávám náměty pro hranou tvorbu, a to především v žánru historických témat, hranou 
alternativní tvorbu, náměty na seriály pro celou rodinu, dále náměty pro kanál ČT art – hudební 
i dokumentární tvorbu  a náměty publicistických a diskuzních formátů.“

TPS Náboženská tvorba

kreativní producent Patrick Diviš:

„Hledám nápady a náměty na pořady s náboženskou tematikou, především se zaměřením na zajímavé 
a inspirativní příběhy lidí žijících svou víru v prostředí sekulárního světa. Hledám také náměty na 
historické dokumenty především z prostředí jižní Moravy a na přírodopisné a cestopisné dokumentární 
cykly opět z moravských regionů.“


