ZÁBAVA A HUDBA magazíny
Athos a Kika 1-10, 10 x 26´, 2002
Neuveriteľné príhody dvoch priateľov psov Athosa a Kiky, ktoré vtipným a
zároveň poučným spôsobom ukážu svet zvierat, v ktorom naši štvornohí
priatelia žijú. Athos a Kika hovoria svoje názory a kriticky poukazujú na
ľudí ubližujúcim zvieratám. Vždy zvedavých psov sprevádza Ľubka.
V úsmevných príbehoch nám Athos a Kika chcú priblížiť vzťah človeka
k zvieratám, ako súčasti prírody a cez nich sú prezentované výchovné
momenty a poučenia.
© Štefan Danko, distribúcia: STV - Telexim
Námet, Scenár: Danko Štefan
Réžia: Danko Štefan
Centrum nápadov 1-75, 75 x 30´, 1996-2002
Inšpiračný magazín pre šikovných, určený pre mladšie deti.

Námet, Scenár: rôzni
Réžia: Lechan Dušan

Dámsky magazín 1-77, 2008, 1-190, 2009, 1-197, 2010, 1-45,
2011
Publicistický a informačný magazín, poskytujúci množstvo informácií,
príspevkov a rozhovorov, ktorých hlavným cieľom je spríjemniť
deň
zaujímavými témami, napr.: užitočné a praktické rady z rôznych oblastí
nášho života, pracovno-právnej, sociálnej, zdravotnej, oblasti školstva,
zdravovedy, alebo ako byť napr. IN-v módnych trendoch.
Scenár: rôzni
Réžia: rôzni

Dámsky klub 1-59, 2011, 1-203, 2012, 1-159, 2013
Publicistický a informačný magazín zo sveta žien, ktorý je určený nielen
pre ženy. Príjemnou formou rozoberá bežné radosti i starosti, módu,
životné štýly a vzťahy.
Scenár: rôzni
Réžia: rôzni

Okná vesmíru dokorán 1-29, 29 x 30´, 1983-2006
Publicisticko-dokumentárny cyklus s komentárom Jiřího Grygara o
tajomstvách a zaujímavostiach vesmíru. Doplnenie poznatkov a teórií o
našej slnečnej sústave, o súvislostiach astronómie a astrológie, o
novinkách astrofyziky, o problematike možnej existencie mimozemských
civilizácií, o iných planétach a možnom zániku nášho vesmíru.
Scenár: Železný Vladimír
Réžia: Vacho Milan, Majerčík Anton, Lihosit Juraj

Piknik klub 1-27, 2010, 1-117, 2011
Publicistický magazín, ktorého ambíciou je spríjemniť popoludnia celej
rodine, poskytnúť užitočné, praktické a nápomocné informácie pre
každodennú potrebu a životnú pohodu. Moderátorkami sú Katarína
Brychtová, Bibiana Ondrejková, Karin Majtánová a Andrea Vadkerti.
Scenár: rôzni
Réžia: rôzni

