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Programové schéma České televize 
pro první polovinu roku 2013
Zimní a první jarní měsíce patří tradičně k obdobím, kdy před televizní obrazovky usedá více diváků než jindy. Snahou 
České televize je tento, s nadsázkou řečeno „televizní“ čas divákům nejen vyplnit, ale také naplnit. Svým programem 
rozděleným mezi čtyři kanály má Česká televize ambici oslovit různé divácké skupiny. Ve stejnou chvíli tak může vy-
stupovat v roli společníka, zpravodaje a zprostředkovatele uměleckých zážitků či vědeckých poznatků. 

Program pro první půlrok 2013 postavila Česká televize na kombinaci zavedených, inovovaných a zcela nových for-
mátů. Program svých čtyř kanálů sestavila tak, aby naplnila očekávání jejich cílových skupin i své závazky veřejné 
služby. Ozdobou programu budou střípky ze Zlatého fondu České televize, kterými nejstarší česká televize spolu s di-
váky oslaví letos jubilejní, šedesáté výročí svého vysílání. To nejlepší z tvorby Československé a později České televize 
připravila v žánrech film, inscenace, dokumenty i zábavní pořady v podobě, která osloví starší i mladší diváky. 

První měsíce roku také napoví, k jakému programovému modelu se chce Česká televize v příštím roce přiblížit. Hlavní 
myšlenku a opěrné body ve vysílání představuje programový ředitel České televize Milan Fridrich:

Tři pilíře jarního schématu

„Česká televize s námi bude 1. května 2013 šedesát let. Většina důležitých věcí, které se v televizním světě odehrály, 
souvisejí s Československou televizí, jíž je ČT nástupkyní, a právě tato tradice bude jedním z programových pilířů, 
kterými chceme na jaře oslovit diváky. Tradice neznamená pouze vzpomínky, nýbrž především nové originální 
věci navazující na zažitou estetiku a divácké hodnoty.

Zástupcem tradice v novém bude například cyklus televizních filmů Nevinné lži anebo zábavný pořad Copak bych 
vám lhal?, jehož britská verze je už na BBC šest sezón a v roce 2010 získala cenu British comedy award jako nejlepší 
panelová komediální show. Do vysílání jde rovněž unikátní hledání kořenů známých osobností Tajemství rodu. No-
vinky doplní premiéry oblíbeného seriálu Vyprávěj, Zázraky přírody nebo zábavní Všechnopárty a vzpomínka na to 
nejlepší co v ČT vzniklo: Cirkus Humberto, Panoptikum Města pražského, F. L. Věk, Nemocnice na kraji města, Černí 
baroni, 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem a další. ČT1 je programem pro rodinu, složeným z pestré nabídky pořadů.

Jarní vysílací schéma bude stát na třech hlavních pilířích: novinkách a inovativních formátech, silném poměru pre-
miér zavedených cyklů vůči reprízám a zlatém fondu u příležitosti 60. výročí vysílání České televize. Vedle toho se 
Česká televize zaměří na další užší profilování jednotlivých kanálů. 

Zacílená Dvojka

ČT2 v oblasti nových formátů nabídne nový žánr docusoap. Vzniklo několik řad a nejprve nabídneme šestidílný 
cyklus o mateřství a poté svatbách. Dokumentární ‚zásahová jednotka’ Remunda a Klusák natočila unikátní cyklus 
Český žurnál o událostech roku 2012. Jaro bude patřit také velkému cyklu dokumentů Těžká léta českosloven-
ského filmu navazující na Zlatá šedesátá. Dokumenty pak doplní vybrané koprodukční filmy. Další dokumentární 
série přestaví ženy, které se zbavují závislostí na drogách či alkoholu.

Během roku odvysíláme na Dvojce desítky českých premiérových dokumentů a oblíbené zahraniční cykly z růz-
ných oblastí: od vesmíru, přes svět šelem, historii až po lidské zdraví. V portfoliu zůstávají formáty jako Velikáni 
filmu, Chodníky slávy, alternativní zábava a kultovní seriály. K nim přidáváme aktuální dílo z dílny skandinávské 
školy Zločin, které určitě osloví náročného seriálového diváka, stejně tak vysíláme další řadu Borgiů anebo seriálu 
Hra o trůny. Dvojka bude kombinovat vzdělávání a individuální vkus se zábavními žánry. Měla by upevnit svoji 
pozici exkluzivního programu.”

ČT24 a ČT sport

ČT24 a ČT sport mají silné postavení v rodině programů ČT. Jejich nejsilnější stránkou je aktuální dění, události a vý-
znamné akce. ČT24 čeká v roce 2013 volba prezidenta, události připomínající 20 let existence České republiky a svou 
pozornost zaměří rovněž na 65 let od úmrtí prezidenta Edvarda Beneše. ČT sport odvysílá největší tuzemskou akci MS 
v biatlonu v Novém městě nad Metují a nadále bude sledovat českou stopu ve sportu – úvodní kola vítězných týmů 
Fed cupu a Davis cupu, MS v rychlobruslení a halové ME v atletice.
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Nevinné lži
Cyklus televizních filmů

Neděle 20.00 ČT1

Jednou z klíčových novinek letošního jara je nový cyklus televizních filmů vlastní tvorby s názvem Nevinné 
lži. V osmi dílech ukáže spletitost příběhů, do kterých se v některé jejich fázi zapletla ona zdánlivě nevinná lež.

Producenti Nevinných lží měli jeden hlavní tvůrčí cíl, a to ukázat jak málo může stačit k tomu, aby si člověk sám obrátil 
život vzhůru nohama. A kolik úsilí, poznání nebo ztrát jej pak stojí, aby ho opět narovnal. Projekt Nevinné lži, jehož 
autorkou je Tereza Vrábelová, sází na silné autorské, režijní i herecké osobnosti. Tvůrci jednotlivých filmů se chtějí 
prostřednictvím příběhu jednotlivce zaměřit na aktuální společenské fenomény, jako je mateřství, virtuální realita, či 
falešné sexuální obvinění. 

Ještě nikdy jste nikomu nezalhali? Ani jen tak, nevinně, z pohodlnosti, opatrnosti, ustrašenosti, rozmaru nebo jenom 
proto, aby vám už všichni dali pokoj? 

Lidé občas lžou a naši hrdinové taky. Ze strachu, kvůli principům nebo pro ochranu svého soukromí. Takovým tím 
známým způsobem, kdy neřeknete úplně vše. Jenže někdy se to vymkne kontrole a lež začne žít svým vlastním živo-
tem. Hrdinové našich osmi filmů mají své osobní důvody neříct pravdu. A přitom jim pokaždé rozumíme, chápeme je 
a hlavně jim věříme. Mohli bychom to být my sami. Ale co když i taková malá, intimní a zdánlivě nevinná lež nabobtná 
do nepředvídatelných rozměrů a chopí se příležitosti obrátit náš svět úplně naruby?

O těchto malých, nevyzpytatelných a jindy naopak mnohdy velmi bolestných lžích vypráví nový cyklus televizních 
filmů České televize uváděný pod společným názvem Nevinné lži. Diváci se tak mohou těšit na odhalení lží, které měly 
pomoci počít děti bez otců, utajit, že úspěšný manažer přišel o práci, dostat k sobě dlouhé roky znepřátelené sestry 
či naklonit si přízeň krásné neznámé.

„Nevinné lži, to je cyklus osobních, skoro až intimních příběhů s nějakou obecnou platností, tak aby si divák mohl 
říct: ano, to se mě taky nějak týká. Nevinné lži stavím na podobném principu jako své předchozí televizní projekty. 
Nejen proto, že se mi osvědčil a získal úspěch u diváků. Spíš ho pokládám za logický a pro televizní tvorbu ob-
zvlášť vhodný. A hlavně je mi prostě nejbližší,“ říká autorka projektu Tereza Vrábelová.

Scénáře jednotlivých filmů dodali Alice Nellis, Petr Kolečko, Petra Ušelová, Tereza Dusová, Mirka Zlatníková a další. 
Režie se ujala například Alice Nellis, Jan Prušinovský, Martin Dolenský nebo Tereza Vrábelová, někteří autoři film také 
natočili. 

V hereckých rolích se představí přední herecké osobnosti televizní a filmové tvorby, jako například Aňa Geislerová, Jiří 
Langmajer, Tereza Brodská, Bára Kodetová, Tereza Voříšková, Daniela Kolářová, Marek Taclík, Michal Suchánek, Vojta 
Dyk, Jitka Čvančarová, Táňa Vilhelmová, Dagmar Havlová, Iva Janžurová, Veronika Freimanová a mnozí další.

Vybrali jsme pro vás tři z osmi příběhů: 

Pod hladinou
Váhá mít dítě a bojí se to přiznat

Hrají: Aňa Geislerová, Tomáš Pavelka, Roman Luknár, 
Daniela Kolářová, Ester Geislerová aj., scénář a režie: 
Alice Nellis

Film zachycuje příběh pětatřicetileté Evy, které k doko-
nalému životu chybí pouze jediné. Dítě. Jenže Eva se 
na roli matky necítí, zatímco v jejím okolí doslova zuří 
babyboom a všichni se tváří, že jediným a pravým smy-
slem života jsou děti. Pod její osobní hladinou pak od-
halujeme příčiny váhání a jejich původ.
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Hvězdička
Stvořil falešnou hvězdu 

Hrají: Michal Suchánek, Martin Hofmann, Tereza Brod-
ská, Tereza Voříšková aj., scénář: Jan Hlaváč a Martin 
Dolenský, režie: Michal Dolenský 

Čtyřicetiletý novinář přijme svou roli v mediálním ob-
chodním záměru a začne se na internetu vydávat za se-
dmnáctiletou dívku. Návštěvnost intimního blogu této 
fiktivní autorky rychle stoupá, aby byl vzápětí následo-
ván knihou, která stvrzuje nový fenomén. Jenže mé-
dia najednou chtějí znát identitu autorky a z úspěchů 
těžit dál. Spásný nápad předhodit davu mladou dívku 
se však postupem času ukazuje jako nejhorší možné 
řešení, které mohlo jejího stvořitele napadnout.
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Klukovina
Msta učiteli ze strachu

Hrají: Marek Taclík, Pavel Liška, Vojtěch Machuta, Zde-
něk Piškula, Jan Vaši, Vanda Hybnerová aj., scénář: Te-
reza Dusová, režie: Petr Zahrádka

Tři třináctiletí kamarádi mají nápad. Aby se zbavili přís-
ného učitele fyziky, který navíc odhalil jejich tajemství, 
rozhodnou se tvrdit, že je sexuálně obtěžoval. Zdánlivá 
klukovina se tak rychle mění na hru, která zúčastně-
ným přerůstá přes hlavu a ničí život nejen učiteli a jeho 
rodině, ale zasáhne také rodiny hrdinů. Jsou mladí kluci 
připraveni na to, aby se plně ponořili do světa dospě-
lých se všemi jeho možnými následky včetně schop-
ností přijmout odpovědnost?

Nevinné lži – videoukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810007/
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Policajti z centra
Detektivní seriál

Čtvrtek 20.00 ČT1

Premiérový čtrnáctidílný seriál s detektivy z centra 
české metropole

Premiérový, čtrnáctidílný seriál Policajti z centra se ode-
hrává v současnosti, v Praze a blízkém okolí, ale občas 
se jeho protagonisté ocitnou i na Slovensku. Hlavními 
hrdiny seriálu jsou detektivové jednoho oddělení z cen-
tra české metropole, které se specializuje na vraždy 
a závažnou kriminální činnost. Jejich šéfem je zkušený, 
ale životem už trochu unavený podplukovník Ježek, 
který občas přimhouří oko nad nestandardními vyšet-
řovacími metodami svých podřízených. V každém dílu 
kriminalisté řeší a uzavřou jeden případ: útěk nebez-
pečného zločince, nájemnou vraždu, útěk zatčeného 
podnikatele, sériové vraždy devianta a nakonec snahu 
o krvavou pomstu na hlavním hrdinovi, inspektoru Vlč-
kovi. Postupně, po malých dávkách, se v každé části 
odhalují tajemství a otázky, které jsou nastoleny na sa-
mém začátku seriálu. 

Hrají: F. Blažek, R. Zach, R. Stanke, A. Švehlík, D. Matásek, 
Č. Řanda ml., L. Rózsa-Hurajová, D. Jurčová, D. Jamrich, 
A. Bárta, M. Vašut, M. Pošta a další.

Policajti z centra – videoukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810008/
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Nové formáty zábavně-naučné publicistiky
V žánru zábavně-naučné tvorby přichází Česká televize se třemi novinkami: dvěma adaptacemi úspěšných 
a oceňovaných pořadů britské BBC Tajemství rodu a Copak bych vám lhal? a novým publicistickým magazínem 
o fenoménech současné doby Rub a líc. 

Tajemství rodu
Středa 21.00 ČT1

Výpravy českých osobností do minulostí svých rodů

Oblíbený formát BBC „Who do you think you are?“ 
v české podobě pod názvem Tajemství rodu zachycuje 
známé osobnosti při jejich pátraní po vlastní rodové 
historii. V každém díle se jedna z populárních osobností 
vypraví po stopách svého rodu a na své cestě odhalí mi-
mořádné a často dojemné příběhy o svých předcích a je-
jich životech. Pátrání odkrývá i okolnosti velkých histo-
rických událostí v životě naší země až čtyři sta let nazpět.

Své předky spolu s filmovým štábem budou hledat 
v třináctidílném cyklu Viktor Preiss, Tereza Kostková, 
Květa Fialová, David Koller, Karel Šíp, David Vávra, Jolana 
Voldánová, Michal Viewegh, Ester Janečková, Tomáš 
Halík, Veronika Freimanová, Halina Pawlowská a Radek 
Banga. Cyklus zachycuje nejen hledání jejich předků, 
ale díky spolupráci s historiky i další historické souvis-
losti a zajímavosti. 

K režii Česká televize přizvala významné osobnosti 
českého dokumentu, např. Olgu Sommerovou, Mi-
roslava Janka, Lindu Kallistovou Jablonskou, ale i re-
žiséry hraných filmů Davida Síse, Karla Koulu nebo 
Karla Smyczka. Všechny genealogie zpracovává pro 
ČT tým vedený Helenou Voldánovou z České genea-
logické a heraldické společnosti. Na projektu se podílí 
množství odborníků v čele s historikem Eduardem 
Stehlíkem a genetikem Danielem Vaňkem. Divácký 
manuál, jak si sestavit vlastní rodokmen po vzoru 
oblíbených tváří obrazovky, vydá Česká televize také 
knižně.

Copak bych 
vám lhal?
Čtvrtek 21.00 ČT1

Nová show o uvěřitelných lžích i neuvěřitelných 
pravdách

Říká se, že lhát se nemá! Přesto lžou všichni. Lžou herci, 
lžou karikaturisté, dokonce i ten známý chirurg lže. 
Nebo že by naopak dnes někdo z nich říkal pravdu? 

V pořadu Copak bych vám lhal? s tím divákům pomo-
hou experti na uvěřitelné lži a neuvěřitelné pravdy  – 
moderátor Igor Bareš a kapitáni dvou týmů, Sandra 
Pogodová a Michal Dlouhý. 

Jedná se o licencovaný pořad, který ve verzi BBC získal 
v roce 2010 „British Comedy Award“ v kategorii „Best 
British TV Panel Show“. Na BBC One je tato zábavná 
soutěžní show vysílána již v šesté sérii.

Princip pořadu je jednoduchý. Každý týden si moderá-
tor a kapitáni zvou do studia známé osobnosti, které se 
snaží trefnými otázkami odhalit pravdu o tvrzení svých 
protivníků. Jednotliví členové týmů se snaží svými prav-
divými či naopak lživými výroky co nejvíce zmást své 
protihráče. Ti pak pomocí jednoduchých otázek zkou-
šejí uhodnout, zda jejich soupeř mluví pravdu, či je jeho 
tvrzení pouhá fikce. V prvních dílech uvidí diváci Miloše 
Čermáka, Davida Černého, Roberta Vano a Tomáše 
Sedláčka, či J. X. Doležala, Michala Viewegha nebo Jana 
Pirka a Evu Jiřičnou.

Rub a líc
Pondělí 21.00 ČT1

Netradiční pohled na fenomény současné doby na-
bídne zábavně publicistický magazín Ivety Toušlové 
s názvem Rub a líc

Rub a líc je zábavním publicistickým magazínem o fe-
noménech moderní doby. Každý díl přináší několik pří-
běhů na jedno téma, odkrývá jeho zjevné i skryté tváře, 
pozitiva, zápory, zvláštnosti i nečekané úhly pohledu. 
Reportáže doplňují zajímavá fakta, historické souvis-
losti a další informace. Autorkou magazínu je Iveta Tou-
šlová, za kterou už stojí úspěšné publicistické formáty 
13. komnata a Toulavá kamera. 

Nový publicistický magazín Rub a líc chce zkoumat fe-
nomény naší doby, hledat příběhy a osobní zkušenosti 
s daným jevem, ptát se po souvislostech, po faktech, 
po různých možnostech, jak každé téma nahlížet z více 
stran. „Vycházíme z toho, že vše, co nás obklopuje, 
čím žijeme, s čím se setkáváme, lze nahlížet z různých 
úhlů pohledu. Mottem pořadu je proto rub a líc – co 
pro jednoho vypadá tak, může druhý vidět úplně 
jinak,“ říká Iveta Toušlová. Magazín ukáže, jak moc 
vždycky záleží na souvislostech, osobních prožitcích 
nebo znalosti a informacích. Pořad nemá za cíl hodno-
tit jednotlivé jevy či postoje, ale ukazovat vše v širších 
souvislostech. 

V pořadu se můžeme těšit například na díly: Rub a líc 
plastické chirurgie, Rub a líc internetu, Rub a líc partner-
ství se slavným, Rub a líc tajných služeb, Rub a líc kultu 
značek, Rub a líc mateřství po čtyřicítce, Rub a líc same-
tových miliardářů, Rub a líc vrcholového sportu, Rub 
a líc spirituálního boomu, Rub a líc diet a mnoho dalších.

Tajemství rodu – videoukázka

Rub a líc – videoukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810003/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810002/
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Nedělní dramatiky
Neděle 20.00 ČT1

Occamova břitva 
Napínavý příběh o tom, když se oběti vydají na cestu 
zločinu

Viděli vraždu, mluvili s pachateli, přesto si hrůzný záži-
tek nechali pro sebe. Zuzana Stivínová a Ondřej Sokol 
v napínavém příběhu o manželské dvojici, kterou ná-
hoda a špatné rozhodnutí svede na scestí v jejich svě-
domí i vztahu.

Dále hrají: I. Franěk, M. Stránský, H. Čermák, N. Lichý, 
N. Drabiščáková, J. Révai, J. Plouhar, A. Sasínová a další. 
Scénář M. Sovják. Kamera J. Šimůnek. Režie D. Svátek

Případ pro rybáře 
Nový příběh „nového“ kriminalisty Vašátka 

V televizním filmu Lucie Bělohradské, podle scénáře 
Jany Knitlové, se na scénu znovu vrací kriminalista Va-
šátko a jeho přítel, malíř Horác, aby během svého re-
kreačního pobytu na rybách, jen tak mimochodem, vy-
pátrali vraha mladé stopařky. Kriminalistu Vašátka hraje 
tentokrát Viktor Preiss, jeho přítele, malíře a sukničkáře, 
hraje David Matásek. 

Dále hrají: J. Dolanský, M. Hádek a další. Scénář J. Knot-
ková. Kamera L. Glavanakov. Režie L. Bělohradská.

Ženy, které 
nenávidí muže 
Kriminální balada o osamělém hledači pravdy 
a spravedlnosti

Policista Jiří Langmajer vyšetřuje případ sériových vražd 
mužů ve svém okrsku. Během pokračujícího vyšetřo-
vání se s ním telefonicky spojí vražedkyně Linda, která 
mu postupně v přesně odměřených dávkách objasňuje 
motivy svých činů. Celý případ se komplikuje po vraždě 
ženy, se kterou se policista během vyšetřování sblížil, 
všechny důkazy totiž svědčí proti němu. 

Dále hrají: M. Stránský, S. Babčáková, N. Lichý, S. Kru-
panská, E. Kodešová, H. Vagnerová, V. Lazorčáková, T. 
Vilišová, J. Plesl, J. Vyorálek, T. Sýkora, O. Brada, A. Ha-
nychová, I. Křehlíková, M. Haroková, R. Klemensová, I. 
Feller a L. Fizerová. Scénář Z. Zapletal. Kamera P. Cikhart. 
Režie: R. Sedláček.

Nedělní prime time na ČT1
Tradičně velkou pozornost věnuje Česká televize nedělním večerům. Divákům nabídne svou doménu – tradiční 
dramatickou tvorbu, následovanou filmem: od osmi hodin bude vysílat premiéry nebo reprízy filmů a původní 
dramatické tvorby a před desátou se mohou diváci těšit na pravidelný přísun distribučních filmů České televize. 
Bohatý nedělní program nabídne Česká televize také na Dvojce – k programu Dvojky více na stranách 24–37.
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Definice lásky 
Romantický film podle scénáře Michala Viewegha 

Příběh vypráví o tom, jak rozdílné jsou představy sobě 
blízkých lidí o podobě pravé lásky. Příběhem se prolí-
nají osudy několika partnerských dvojic, přičemž každá 
z nich představuje jednu z možných variant definice 
skutečné lásky. Děj filmu se odehrává v průběhu pěti 
letních dnů v menším moravském městě. Divák do-
stane příležitost sledovat například marnou snahu otce 
rodiny, který se snaží překonat počínající krizi středního 
věku až pubertálním zahořením k neznámé krásce. Pa-
ralelně se odvíjí další příběh. Mladá žena odmítá puri-
tánsky svázanou morálku svých nejbližších a snaží se 
žít po svém. Přitom zoufale hledá životního partnera. 
Hrdinou třetího příběhu je někdejší sportovní hvězda 
prožívající trpký konec kariéry. Provází ji nejen rozpad 
osobních vztahů, ale v podstatě všeho, pro co stojí žít. 
A pak je tu bezdětný, slušně zajištěný manželský pár. 
Ona i on se až dojemně snaží zakrývat své mimoman-
želské milostné aktivity, aniž si uvědomují, že už jsou 
vlastně veřejným tajemstvím. 

Hrají: B. Poláková, J. Kolařík, N. Lichý, A. Vargová, K. Fi-
alová, P. Vitázková, I. Chmela a další. Kamera P. Kelíšek. 
Režie J. Sebechlebský.

Lehká jako dech 
Když už hon za krásou dávno přestal být zdravým

Hrdinkami vzrušujícího, na obrátkách stále více nabí-
rajícího příběhu, jsou dívky končící základní školu. Do-
mnívají se, že mnohé z jejich problémů souvisejí s je-
jich tělem či vzhledem, a přes mnohá utrpení, která to 
přináší, hledají řešení v anorexii a bulimii. Kvůli nedo-
statečnému citovému zázemí a společenskému tlaku, 
kultu krásných, úspěšných a štíhlých, se postupně do-
stávají do velkých zdravotních problémů a až na samé 
dno svého života. Televizní film ozřejmuje závažné sou-
časné společenské téma prostřednictvím dobře drama-
ticky strukturovaného příběhu, který vyniká autentici-
tou a hlubokou znalostí problematiky, o níž vypráví. 

Hrají: N. Purnochová, M. L. Purkrábková, M. Adamcová, M. 
Šimáček, S. Chytrová, V. Thielová, R. Schmidtová a další. 
Scénář A. Mikulková. Kamera V. Holomek. Režie V. Olmer.

Láska je láska
Komediální příběh o lidech, kteří přes nepříznivý 
osud touží po pravdivém a láskou naplněném životě

Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlas-
timilem. Touží potkat svého prince a prožít romantic-
kou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysně-
ného prince skutečně potká. S Markem prožije krásné 
prázdniny, první milostná dobrodružství, ale také první 
zklamání. To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje 
i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji 
dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní 
blázni. Je to láska s vůní marihuany. Vtipná a svérázná 
důchodkyně Libuška totiž na stará kolena propadla 
této léčivé bylině. Honza je Maruščin soused i nejlepší 
kamarád. Je přistižen svou matkou Zdenou, jak se líbá 
v autě s mužem. Úspěšná manažerka se však nehodlá 
smířit se synovou orientací a rozhodne se ho předělat 
na „normálního chlapa“. 

Hrají: M. Cymorek, P. Nárožný, E. Balzerová, S. Stašová, 
O. Vetchý, A. Krejčíková, P. Vančura a další. Scénář M. 
Horský. Kamera M. Jícha. Režie M. Cieslar.

Nedělní dramatiky – videoukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810006/
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Koprodukční filmy 
České televize 
Neděle 21.40 ČT1

Horem pádem 
Úspěšný film Jana Hřebejka plný tragikomických 
příběhů a osudových setkání, přátelství, smíření 
i odpuštění

Film byl oceněn Českým lvem za rok 2004 a získal 
hlavní cenu na festivalu Novoměstský hrnec smíchu 
(2004). Tři vzájemně se prostupující tragikomické pří-
běhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, 
rodin, rodičů a dětí navzájem. Dramatické vyprávění 
o altruismu i xenofobii, o našem strachu z neznámého, 
o pocitu ohrožení, který probouzí démona rasismu 
ukrytého v mnohém z nás. Obraz současného exis-
tenciálního pocitu Středoevropanů, dříve izolovaných 
za železnou oponou, jejichž inkubátor se před jejich 
očima tříští a proměňuje v globální vesnici. Přede-
vším však intimní příběh několika obyčejných lidí, kteří 
po dlouhé době mlčení, odloučení a lží hledají a nalé-
zají sílu a odvahu k cestě k sobě navzájem, k odpuštění 
a smíření, o jejich soukromé cestě z chaosu.

Hrají: P. Forman, E. Vášáryová, J. Tříska, I. Timková, K. 
Liška Boková, J. Macháček, N. Burger, J. Dušek, P. Liška 
a další. Scénář P. Jarchovský a J. Hřebejk. Kamera J. Ma-
líř. Režie J. Hřebejk.

Snowboarďáci
Komedie Karla Janáka o tom, jak se počítačoví re-
kordmani v jízdě na snowboardu Rendy a Jáchym 
vydají na hory na opravdové snowboardy 

Na opravdovém prkně dosud nestáli, ale věří, že v pová-
nočním týdnu pokoří zasněžené svahy a udělají dojem 
na skvělé sexy dívky. K jejich zděšení je na hory dopro-
vází neskutečně jedovatá Jáchymova sestra. Bratranec 
a správce chaty, kde jsou zadarmo ubytováni, si je plete 
s námezdními silami a spolu s Martou se jim snaží udě-
lat z pobytu peklo. Neodolatelné bohyně, do kterých 
se Rendy s Jáchymem zamilovali, obletuje drsná trojice 
místních snowborďáckých suverénů. Úspěšná teenage-
rovská komedie plná kiksů, trapasů, ale i splněných snů 
je filmovým debutem režiséra a scénáristy Karla Janáka. 

Hrají: V. Kotek, J. Mádl, E. Geislerová, J. Langmajer, P. To-
micová, L. Vondráčková, B. Seidlová, M. Klírová, V. Frei-
manová, V. Zawadská a další. Kamera M. Šácha.

Jedna ruka 
netleská 
Ivan Trojan oceněný Českým lvem za herecký výkon 
ve vedlejší roli černé komedie o věčném smolaři 

Hlavní postava příběhu Standa je nenapravitelný smolař. 
Osud ho smýká životem a on si to nechá líbit. Zrovna ho 
pustili z vězení a on věří, že karta jeho života se obrací. 
Jeho bývalý šéf Zdeněk mu totiž něco dluží a Standa si 
konečně může splnit to, o čem snil. Jenže potká Ondřeje, 
a to je oproti Standovi ještě větší nešťastník a blázen: 
jejich smůla se násobí, a to nemůže dopadnout dobře. 
Zdeněk má manželku Sandru a dvě děti. Manželka je 
přísná, spolehlivá a ekologická. Děti jsou hodné, učí se 
a hrají si. Zdeněk má restauraci a svoji pravou ruku Jana. 
Všechno se daří. Než potká Standu a Ondřeje. A černá 
komedie se blíží ke svému překvapivému konci. 

Dále hrají: J. Macháček, M. Taclík, K. Pollertová-Troja-
nová, J. Tříska a další. Scénář J. Macháček a D. Ondříček. 
Kamera R. Řeřicha. Režie D. Ondříček.
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Musím tě svést
Ivana Chýlková, Ivan Trojan a Jan Kraus v hořké fil-
mové komedii o svérázném řešení manželské krize 

V centru filmu stojí za podivných okolností vzniklý mi-
lostný trojúhelník. Film byl natočen na základě sku-
tečné události a článku ve francouzském tisku. Vysoká 
francouzská politička, kterou fantasticky ztvárnila Ivana 
Chýlková, se stala obětí komplotu, který proti ní zos-
noval její manžel se svým přítelem. Na diváka čeká od-
pověď na několik základních otázek: Co se může stát, 
když je žena mnohem úspěšnější než její manžel, nejen 
protože více vydělává, ale má i zásadně lepší společen-
ské postavení? Co nastane, když intrika je tak pokleslá, 
že uvede do chodu mechanismus lidských slabostí? Co 
může vést k tomu, aby si manžel dojednal s nejlepším 
kamarádem natočení nevěry své ženy? 

Dále hrají: M. Pavlátová, J. Wohanka, Z. Suchý, P. Langer, 
J. Nemejovský, Z. Hess a další. Kamera V. Holomek. Scé-
nář a režie A. Sedláčková.

Díky za každé 
nové ráno 
Hořká komedie o životě, v níž hlavní roli hraje láska, 
odvaha, smích i smrt 

Film je mozaikou dvaceti let, které prožívalo Českoslo-
vensko po ruské okupaci v roce 1968. Hrdiny filmu jsou 
dávní přesídlenci z Podkarpatské Rusi, kteří sice v Če-
chách zakořenili, ale neztratili svou zemitost a svéráz. 
Příběh dospívající Olgy, jejích přátel, rodiny a vrstevníků 
je natočen s ironií a humorným nadhledem. Byl oceněn 
čtyřmi Českými lvy (v kategorii nejlepší film, za scénář 
Haliny Pawlowské, za režii Milana Šteindlera a za ženský 
herecký výkon v hlavní roli Ivany Chýlkové), také byl no-
minován na Oscara. Dále získal cenu za scénář v ame-
rickém Hollywoodu a cenu stříbrného sv. Georgie za re-
žii na MFF v Moskvě 1994. 

Hrají: I. Chýlková, F. Pieczka, A. Vránová, K. Heřmánek, 
P. Schwarz, M. Kantorová a další. Scénář H. Pawlowská. 
Kamera J. Krejčík. Režie M. Šteindler.



Premiérové díly 
seriálů, pořadů 
a dokumentů 
na ČT1 
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Vyprávěj 
Pátá řada seriálu bezprostředně navazuje na předchozí 
vyprávění. Po událostech kolem sametové revoluce 
a období těsně po ní, kdy společnost žila revolučním 
opojením, přicházejí reálná devadesátá léta. Společnost 
řeší řadu problémů spojených s transformací do svo-
bodné společnosti. Naši hrdinové projdou rozdělením 
Československa, dočkají se restitucí, internetu, přežijí 
krachy bank i povodně. Některým se daří s novou situ-
ací vyrovnat lépe, jiným hůře. A všichni zase žijí hlavně 
svým každodenním životem. Série končí v roce 2005, 
nedlouho po vstupu ČR do EU.

13. komnata
Pokračování úspěšného televizního formátu České te-
levize, o tom, jak se známé osobnosti vyrovnávají s kri-
zovými životními situacemi. Osobnosti například Jan 
Povýšil (paralympijský medailista), Vladimír Hron (bavič, 
moderátor a zpěvák), Jan Spálený (muzikant) nebo Ol-
dřich Říha, (frontman kapely Katapult).

Neobyčejné životy
Oblíbený dokumentární cyklus České televize, který 
zachycuje výrazné herecké osobnosti českého i sloven-
ského divadla, filmu a televize. Název a metoda jsou 
odvozeny ze známé Čapkovy prózy. Jde tedy o doku-
menty bilanční, v nichž se se známými herci vydáme 

Premiérové díly seriálů, pořadů 
a dokumentů na ČT1
O nové, premiérové díly si v minulosti řekla řada úspěšných seriálů a pořadů. Diváci se tak dočkají například 
nových dílů rodinného seriálu Vyprávěj a medailonků plných odhalení s výmluvným názvem 13. komnata. Pre-
miérové díly natočili autoři dokumentárního cyklu o osobnostech českého i slovenského divadla, filmu a te-
levize Neobyčejné životy, zábavního pořadu Všechnopárty a oblíbené soutěže Taxík. Nové osudy a setkání 
nabídne pokračování Pošta pro tebe.

po stopách jejich životních rozhodnutí a práce. Bez 
touhy po senzačnosti, ale se snahou dobrat se určité 
lidské i profesní moudrosti, k nimž člověk na určitém 
bodu své životní cesty dospěje. Můžete se těšit např. 
na premiérové díly s Miroslavem Donutilem, Ladislavem 
Chudíkem, Vilmou Cibulkovou, Danielou Kolářovou, Iva-
nem Trojanem, Bárou Hrzánovou či Pavlem Trávníčkem. 

Všechnopárty
Pořad se stal nejoblíbenější českou televizní talk show 
díky moderátoru Karlu Šípovi, který vítá již řadu let 
každý týden své tři hosty na scéně divadla Semafor 
a svým originálním a zdánlivě jednoduchým způsobem 
dokáže najít humornou pointu i v docela obyčejných 
věcech.

Pošta pro tebe
Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné 
lásky, splnění tajných přání a snů anebo prosté podě-
kování. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky 
opravdových emocí. Empatická moderátorka Ester Ja-
nečková a pošťák Ondra představí další skutečné pří-
běhy lidí, které připravil sám život.
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Taxík
Na obrazovky ČT se vrací populární „pojízdná soutěž“ 
Taxík se svými původními moderátory, ale s novými 
otázkami a novými soutěžícími pasažéry. Aleš Háma 
a Monika Absolonová řídí jediné taxi, kde vám zaplatí.

Zázraky přírody
Sobota 20.00 ČT1

Moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen vás prove-
dou pořadem, u kterého se budete divit, žasnout a sa-
mozřejmě se bavit. Naším tématem je genialita matky 
přírody a to, jak lidé dokáží využít jejích obrovských 

„vynálezů“. Těšit se můžete na čtyři soutěžící celebrity a 
zavítají k nám i hosté z říše exotických zvířat. V prvním 
díle se například dozvíte, proč není lednímu medvědovi 
zima, že lotosový list dal návod k výrobě neuvěřitelných 
věcí, ukážeme vám kouzelné ovoce a jeden z moderá-
torů podstoupí experiment v aerodynamickém tunelu.

P
re

m
ié

ro
v

é
 d

íly
 se

riá
lů

, p
o

řa
d

ů
 a

 d
o

k
u

m
e

n
tů

 n
a

 Č
T

1



Česká televize
slaví 60 let 
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Ikonické seriály

Cirkus Humberto
Cirkus Humberto, jeden z našich nejvýpravnějších 
televizních seriálů, vznikl podle románu Eduarda 
Basse v koprodukci s německou televizí. Děj ro-
mánu i seriálu obsáhne téměř sto let, od poloviny 
devatenáctého století do roku 1924, a vypráví o šesti 
generacích cirkusového rodu. První díl začíná kdesi 
v malé vesničce na Šumavě, loučí se tu mládenec 
Vendelín se svou milovanou Aničkou, aby ve světě 
vydělal sto zlatých, které požaduje její otec, než svolí 
ke svatbě. Po cestě potká Vendelín Malina svůj osud: 
několik komediantských vozů a na jejich celtách ná-
pis Cirkus Humberto. Vendelín opraví zlomené kolo 
u vozu, a protože umí pracovat se dřevem, připojí se 
k cirkusu a najde tu i dobrý výdělek. Seznamuje se 
s profesí i lidmi, oblíbí si klauna Hanse, který miluje 
Humbertových sedmnáctiletou dceru Antoinettu. 
Když si po čase Vendelín našetří, aby se mohl vrátit 
domů, a najde tam Aničku provdanou, ani chvíli ne-
váhá. Ví, kam se musí vrátit…

Hrají: J. Hanzlík, P. Haničinec, P. Mang, O. Vízner, K. Ma-
cháčková, V. Postránecký, J. Paulová, J. Laufer, P. Ná-
rožný, I. Janžurová, J. Janatová, F. Němec, J. Bohdalová, 
O. Brousek, R. Hrušínský ml., R. Lukavský, M. Růžek, C. 
Costerová, D. Veškrnová, R. Brzobohatý, W. Possardt, 

K. Rupéová, J. Kemr, L. Lipský, H. Brejchová, S. Beneš, 
J. Adamová, L. Šafránková, J. Abrhám a mnoho dalších 
hereckých hvězd. Scénář O. Zelenka, spolupráce O. Lip-
ský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip.

Česká televize odvysílá seriál v HD kvalitě.

Panoptikum Města 
pražského
Na obrazovky České televize se vrací desetidílný seriál 
kriminálních příběhů spisovatele Jiřího Marka a režiséra 
Antonína Moskalyka Panoptikum Města pražského, 
který volně navazuje na oblíbené Hříšné lidi Města 
pražského. Opět se tedy budeme setkávat s pány de-
tektivy ze „čtyřky“, jen pana radu Vacátka nahradil nový 
policejní rada Korejs (Jiří Adamíra).

Česká televize slaví 60 let svého vysílání
Rok 2013 bude výjimečný nejenom historicky první přímou volbou prezidenta ČR. Významné jubileum si bu-
deme připomínat i v oblasti televizního vysílání. První květnový den to bude totiž přesně šedesát let, kdy své 
pravidelné vysílání spustila Československá televize, a zahájila tak v českých zemích éru audiovizuálního světa 
přímo v domácnostech. 

Česká televize proto vybrala ze svého zlatého fondu to nejlepší, co od doby zahájení televizního vysílání vzniklo 
v oblasti seriálové a původní dramatické tvorby, filmových adaptací divadelních her či animovaných pohádek 
pro nejmenší před spaním s názvem Večerníček. Vše pak poskládala do pravidelných časových oken, v nichž si 
diváci budou moci připomínat mimořádné bohatství československé televizní tvorby.

60 let televize – videoukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810009/
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Jeho muži, pánové Bouše a Brůžek (Josef Vinklář a Josef 
Bláha), budou s pomocí již penzionovaného detektiva 
Mrázka (František Filipovský) a snaživého policejního 
koncipisty dr. Součka (Ondřej Havelka) řešit kriminální 
případy, které přinesla doba hospodářské krize na pře-
lomu dvacátých a třicátých let minulého století. Jakkoli 
to byla těžká doba, lidé hřešili stále. S humorem a lid-
skou shovívavostí se podíváme na příběhy hříšných 
a nehříšných pražských občanů, nahlédneme s nimi 
do prostředí, která bychom v našem hlavním městě již 
těžko hledali, prožijeme situace, které se rovněž nemo-
hou opakovat.

Hrají: J. Adamíra, J. Vinklář, J. Bláha, O. Havelka, B. Pro-
koš, F. Filipovský, K. Augusta, N. Konvalinková, J. Faltý-
nek, L. Mrkvička a další. Námět a scénář J. Marek. Ka-
mera J. Šámal. Režie A. Moskalyk.

Česká televize odvysílá seriál v HD kvalitě.

Nemocnice na kraji 
města
Na televizní obrazovku se vrací nejoblíbenější seriál 
České televize. Poprvé se na obrazovce objevil 5. listo-
padu 1978 a vzápětí se stal legendou. Ve své době byl 
seriál autora Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka 
největším projektem a po úspěšné první sérii si divácký 
zájem (nejen u nás, ale i v dalších zemích Evropy, pře-
devším v Německu) vynutil pokračování. Své oblíbené 
hrdiny, lékaře, sestry, pacienty a všechny kolem nich 
tak mohli diváci sledovat ve dvaceti dílech. Úspěšná 
byla i jeho volná pokračování – z roku 2003 „Nemoc-
nice na kraji města po dvaceti letech“ scenáristy Petra 
Zikmunda a režiséra Hynka Bočana a z roku 2006 „Ne-
mocnice na kraji města – nové osudy“ scenáristky Lucie 
Konášové a režiséra Viktora Polesného.

Hrají: L. Chudík, L. Frej, D. Kolářová, M. Motlová, M. Ko-
pecký, E. Balzerová, J. Abrhám, J. Vinklář, J. Štěpánková 
a další. Kamera J. Novotný. Scénář: J. Dietl. Režie J. Dudek.

Černí baroni
Seriál České televize, napsaný podle populárních knih 
Miloslava Švandrlíka, se odehrává v neradostných pa-
desátých letech minulého století. Úvodní díl nazvaný 

„Terazky přichází“ seznamuje diváky s hlavními posta-
vami, ať už z řad důstojníků, nebo s prostými vojíny 
pomocného technického praporu, jimž se přezdívalo 
pétépáci nebo také černí baroni. Zjistíme, proč se ve-
litelem jednoho takového odloučeného praporu stal 
bývalý slovenský partyzán – kapitán Haluška, který byl 
vzápětí povýšen na majora – a proč mu vojáci začali ří-
kat Terazky. Věrohodnou dobovou atmosféru 50. let 20. 
století vtiskl seriálu zkušený filmový režisér Juraj Herz, 
který ve spolupráci s kameramanem Jiřím Macháně 
umocnil humorný nadhled Miroslava Švandrlíka nad 
neradostným totalitním režimem v tehdejší českoslo-
venské armádě.

Scenárista třináctidílného televizního seriálu Černí ba-
roni Martin Bezouška využil minipříběhů ze Švandrlí-
kových knih (Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky, 
Říkali mu Terazky, Pět sekyr poručíka Hamáčka, Lásky 
černého barona, Terazky na Hrad, Černý baron od Bo-
tiče, Kam kráčíš, Kefalíne?). Co nejcitlivěji zachoval du-
cha a stavbu předlohy, a přitom vytvořil televizní se-
riál, který ilustračně neopakuje scény a situace známé 
z filmu Z. Sirového, ale naopak využívá všech divácky 
neznámých knižních motivů k vytvoření svébytného te-
levizního tvaru, který skýtá záruku bezesporu úspěšné 
televizní zábavy.

Hrají: A. Hryc, B. Polívka, R. Holub, V. Jandák, K. Heřmá-
nek, O. Kaiser, P. Liška, T. Töpfer, M. Dlouhý, V. Svoboda, 
B. Klepl a další. Scénář M. Bezouška. Kamera J. Macháně. 
Režie J. Herz.

F. L. Věk
Jeden z nejoblíbenějších českých seriálů vznikl podle 
stejnojmenného románu Aloise Jiráska a týká se národ-
ního obrození. Historii pokořeného národa, který hledá 
a nalézá svou ztracenou tvář, vnímali diváci v časech 
po srpnu 1968 jako podobenství, z něhož svítá naděje. 
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Při premiéře v roce 1971 nesměl být poslední díl uve-
den a seriál nebyl 18 let reprízován. První díl nás zavede 
do roku 1769, kdy se v rodině dobrušského kupce na-
rodí vytoužený syn. František se už jako dítě seznámil 
s křivdou, která se stala sousedovi, tajnému evangelí-
kovi Žalmanovi, když mu vrchnost zabavila Kralickou 
bibli. Kmotr Havránek brzo rozeznal Františkův hudební 
talent a jeho přičiněním se desetiletý chlapec ocitá jako 
choralista v pražské benediktinské koleji. Před koncem 
školního roku probere údajně mrtvého pátera knihov-
níka k životu, leč o svůj po obrovském leknutí musí bo-
jovat…

Hrají: R. Brzobohatý, A. Hegerlíková, J. Pivec, J. Marvan, 
V. Voska, B. Záhorský, V. Menšík, J. Štěpničková, E. Vos-
ková, J. Beyvl, S. Zázvorková, J. Satoranský, B. Prokoš, 
M. Nedbal, F. Kovářík, J. Sovák, Z. Řehoř, F. Hanus, J. Za-
hajský, J. Somr a další. Kamera R. Stahl. Scénář O. Ze-
lenka. Režie F. Filip.

Česká televize odvysílá seriál nově v HD kvalitě.

Nedělní dramatika
V nedělním cyklu Zlatého fondu uvedeme v rámci 
oslav 60. výročí vzniku televize výběr toho nejlepšího, 
co vzniklo v oblasti původní dramatické tvorby. V lednu 
zahájíme toto ohlédnutí komediální trilogií o trampo-
tách dvou sourozenců – Podnájemníci, Otec nebo 
bratr a Dopis psaný španělsky. Uvedeme také hoř-

kou komedii s Jiřinou Bohdalovou – Svědkyně, diváci 
se mohou těšit i na Josefa Abraháma a Ladislava Mrk-
vičku v dramatickém konfliktu řidiče autobusu s psy-
chologem – Výsledek testu, Petra Haničince v dramatu 
vztahu otce a dvou synů – Mezičas, Petra Čepka v te-
levizním dramatu o životním bilancování stárnoucího 
muže – Sokratův podzim nebo Vlastu Fabianovou 
a Bohuše Záhorského v příběhu stárnoucích manželů 
a jejich dospělých dětí – Tichý svědek. Květnové udá-
losti připomeneme zařazením slavného českého seriálu 
o osudech obyvatel jednoho pražského domu od třicá-
tých let do května 1945 – Byl jednou jeden dům.

Oslavy vyvrcholí uvedením následujících pořadů: slavné 
televizní komedie Láska jako trám s Janem Pivcem 
a Jiřinou Šejbalovou v hlavních rolích, televizního filmu 
o lásce, která překračuje hranice let – Romeo a Julie 
na konci listopadu – s Danou Medřickou a Karlem 
Högrem v hlavních rolích, klasického televizního filmu 
o bilanci na sklonku života – Nezralé maliny, komedie 
o rodině lidových muzikantů se Stellou Zázvorkovou 
a Zdeňkem Řehořem – Křídlovka pro Majoránka, te-
levizní komedie o bývalém pedagogovi v okresním 
městě, o jednom soudním sporu a morálním vítězství 

– Případ Platfus.
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Pořady s tematikou 
60. výročí vysílání 
České televize

Úsměvy
Premiéra

Sobota dopoledne ČT1

Tradiční pořad České televize Úsměvy bude v roce 2013 
slavit dvakrát. Po celý příští rok bude tematicky za-
měřen k 60. výročí televize a kromě toho bude slavit 
i své vlastní, 20. narozeniny. Pořad Úsměvy – původně 
Úsměvy českého filmu – se totiž objevil na obrazovkách 
ČT již počátkem roku 1993. První léta jím provázel Zde-
něk Svěrák, ale od roku 1997 antologii českého humoru 
moderuje až po dnešek Jaromír Hanzlík.

Chart show
Premiéra

Sobota 20.00 ČT1

Vše Nej ČT bude univerzálním zábavným prime-time 
pořadem zaměřeným na žebříčky. Nejlepší večerníček, 
nejlepší seriálová scénka, nejlepší filmová postava atp. 
O pořadí v žebříčcích rozhodují diváci na internetu. Po-
řad budou moderovat Aleš Háma a Jakub Wehrenberg, 
kteří budou kromě glosování žebříčku též zpovídat 
hosty pořadu. Jako první přijdou na řadu večerníčky.

Abeceda ČT
Premiéra

Pátek 17.30 ČT1

Abeceda Od A do Z představuje moderní a originální 
tvář ČT v kontextu její historie. Akcentuje profesionalitu 
a tradice. V každém z dvaceti vydání v přehledném „ro-
dinném albu“ nabídne tři reportáže o třech pořadech se 
stejnou iniciálou v jejich názvu. 

Abeceda vedle sebe v jednotlivých reportážích zá-
měrně staví pořady, které reprezentují odlišné žánry 
a nálady s cílem získat co nejplastičtější a nejoriginál-
nější pohled na televizní tvorbu. Program je reportážní 
sérií z atraktivního televizního prostředí. Ukazuje zají-
mavosti zákulisí stejně jako přitažlivé exteriéry. Osloví 
populární a zajímavé osobnosti; vedle známých tváří 
také respektované profesionály, odborníky, tvůrce 
a manažery z televizní branže. Pořad nemá moderátora 
ani průvodce v obraze, jejich úkol přebírá komentář 
a atraktivní nová grafika, která vychází z aktuálního vi-
zuálního stylu ČT.

3 plus 1 
s Miroslavem 
Donutilem
Repríza

Úterý 20.00 ČT1

Komediální triptych na společné téma a s prémií, kterou 
vám ovšem prozradí až samotný herec a hlavní hvězda 
večera. Miroslav Donutil je autorem pořadu, jeho prů-
vodcem a diváci také dostanou jedinečnou možnost 
poznat jeho herecké umění, neboť se v každém díle 
představí ve třech zcela odlišných rolích. Oblíbený cy-
klus nabídne i řadu dalších populárních osobností, ale 
dá i prostor, pro televizní diváky, ne příliš známým tvá-
řím, které najdou uplatnění v televizních povídkách ze 
života. Diváci se tak mohou těšit např. na tři povídky 
na téma: Silvestr, hory, zálety, sázky, náhoda, hypo-
chondrie, smolaři, otcové a dcery či otcové a synové. 
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Slavná divadelní 
představení
Sobota 21.00 ČT2

Sluha dvou pánů
Záznam inscenace činohry Národního divadla. Miroslav 
Donutil v hlavní roli Goldoniho komedie o tom, že slou-
žit dvěma pánům je věc velmi ošidná a obtížná (2001). 
Dále hrají: M. Šplechtová, A. Pyško, K. Pospíšil, J. Janě-
ková ml., P. Pelzer, V. Udatný, J. Novotný, H. Ševčíková 
a další. Kamera V. Damborský. Režie I. Rajmont.

Hrdý Budžes
Záznam divadelní adaptace bestselleru Ireny Douskové 
s Bárou Hrzánovou v hlavní roli (2003). Husákovská 
normalizace očima Helenky Součkové, žákyně 2. třídy 
ZŠ v Ničíně. Divadelní režie J. Schmiedt. Kamera J. Le-
beda. Režie televizního záznamu J. Brichcín.

Posel z Liptákova
Výprava do kraje Cimrmanova stáří a nově objevených 
her Posel světla a Vizionář. Záznam inscenace Divadla 
Járy Cimrmana. Hrají: J. Weigel, M. Čepelka L. Smoljak 
a P. Brukner. Divadelní a televizní režie: L. Smoljak

Naši furianti
Televizní záznam inscenace klasické hry L. Stroupežnic-
kého v nastudování činohry Národního divadla v Praze 
(1983). Hrají: J. Somr, L. Munzar, J. Kemr, J. Vala, B. Ho-
lišová, I. Luťanský, B. Prokoš, N. Gajerová, P. Kostka, E. 
Konečný, J. Hlaváčová, V. Postránecký, T. Medvecká, E. 
Klenová a další. Divadelní úprava a režie M. Macháček. 
Kamera A. Nožička. Režie televizního záznamu F. Filip.
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Slavné večerníčky
Denně 18.45 ČT2

O loupežníku Rumcajsovi 

Tradiční český večerníček z dílny malíře Radka Pilaře 
a spisovatele Václava Čtvrtka. Příběhy loupežníka Rum-
cajse, jeho ženy Manky a synka Cipíska, s nimiž prožívá 
nejrůznější dobrodružství, která se odehrávají v lese 
Řaholci už od roku 1967.

Pohádky z mechu a kapradí 

Animovaná kreslená půvabná pohádka o dvou malých 
skřítcích Křemílkovi a Vochomůrkovi z pařezové cha-
loupky ukryté v mechu a kapradí od Václava Čtvrtka, 
kterou nakreslil Zdeněk Smetana, a nepřekonatelným 
způsobem namluvila Jiřina Bohdalová.

O vodníku Česílkovi 

Animovaný seriál o vodníku Česílkovi, který bydlí v ma-
lém rybníčku v lukách pod Jičínem společně s kaprem 
Osmikiláčem z pera legendárního Václava Čtvrtka s hla-
sem Karla Högra.

Štaflík a Špagetka

Kreslený seriál o dvou kamarádských pejscích a jed-
nom „podařeném“ a zlomyslném havranu vytvořila 
dvojice mistrů animovaného filmu – režisér Václav Bed-
řich a režisér a výtvarník Zdeněk Smetana.

Pohádky ovčí babičky

Animovaný seriál, který vznikl již v roce 1966 s hlasem 
neopakovatelné Jiřiny Bohdalové. Laskavé pohádky, 
kde vše nakonec dobře dopadne, režíroval Václav 
Bedřich.

Slavné večerníčky – videoukázka

Slavné cykly

Vltava v obrazech
V rámci oblíbeného archivního pořadu filmového his-
torika Karla Čáslavského Hledání ztraceného času si 
připomeneme jeden z divácky vůbec nejúspěšnějších 
cyklů – Vltava v obrazech.
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Dvojka ve znamení 
nových projektů 

Nabitý program nabídne Dvojka v podobě řady nových 
projektů různých formátů. Pozornost upoutají doku-
mentární cykly v žánru docusoap, tedy dokumentů 
stříhaných jako seriál. Hned několik dokumentů se 
bude věnovat tématice nedávných událostí a soudo-
bých dějin českého národa. V hlavních časech nabídne 
ČT2 velké zahraniční dokumentární cykly. O pozornost 
diváků se budou hlásit také úspěšné filmové projekty 
a dramatický seriál. Bohatý program nabídne ČT2 také 
v oblasti umělecké tvorby – konkrétně hudby, divadel-
ních inscenací a architektury. 

Z Dvojky nezmizí ani zábava a zábavná publicistika. 
Druhý kanál nabídne pokračování úspěšných formátů 
Na stojáka, Stopy, fakta, tajemství nebo Pološero, či 
Na cestě. Od ledna nabídne Dvojka také nový zábavní 
formát Svět zázraků.
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Svobodu pro Smetanu
Režie: Vít Klusák a Filip Remunda, 52 min.

Politikům přikresloval tykadla. A pod to psal, že jsou 
to lháři, zloději a korupčníci. Nakonec ho udal jeden 
z kolegů, také řidič autobusu. Byl souzen manželkou 
počmáraného politika. Poškodil soukromý majetek! Za-
platil škodu 15 tisíc korun. Další trest odmítl. „Moje ná-
prava je naprosto vyloučena“, zvolal Roman Smetana 
u soudu. Vyfasoval sto dnů natvrdo. Prezident mu od-
mítl udělit milost. Autoři filmu už nedokázali jeho příběh 
jen dokumentárně zaznamenávat – nakoupili spreje 
a vyrazili do ulic. Film o souboji práva a spravedlnosti. 
Je svoboda projevu nadřazena poškození cizí věci? 
Existuje moment, kdy je potřeba se vzepřít společensky 
uznaným normám? Dokáže řidič autobusu diskutovat 
s premiérem?

Film byl v rámci předpremiéry uveden na MFDF Jihlava 
2012, kde vzbudil vášnivé diskuze, ta po projekci s tvůrci 
trvala déle jak hodinu.

Spříznění přímou 
volbou
Režie: Vít Klusák a Filip Remunda, 52 min.

Časosběrný dokument o první přímé volbě prezidenta: 
o hledání kandidátů, kampani i volbě samotné. Filmový 
portrét společnosti, která si poprvé sama vybírá svého 

„maskota i krále“. Předsedkyně Poslanecké sněmovny 
PČR Miroslava Němcová říká: „Prezidentská volba 
k uklidnění české politiky nepřispěje. Bude to velký me-
diální cirkus.“ – Má paní Němcová pravdu? Proč přivezla 
Jana Bobošíková na Pražský hrad živé slepice? Skutečně 
Miloš Zeman nezná hlavního sponzora své kampaně? 
Jak vysvětlí favorit Jan Fischer své angažmá v KSČ? Stál 
Vladimír Franz u zrodu skinheadského hnutí v Čechách? 
Co všechno musí kandidáti na prezidentský úřad pod-
stoupit, aby se jeden z nich dostal na Hrad? Potřebu-
jeme vůbec prezidenta? Pakliže ano, jaký by měl být?

V rámci natáčení filmu o prezidentské volbě jsme sledo-
vali i „poslední rok prezidentování Václava Klause“. Tyto 
scény se objeví v rozšířené kinoverzi na jaře 2013.

Český žurnál
Cyklus autorských dokumentů

Neděle 21.00 ČT2

Dokumentární série Český žurnál nabízí pohled na soudobé dějiny České republiky. Pět autorských dokumentárních 
filmů reflektuje osobitým stylem klíčové události letošního roku. V cyklu uvidíme tři snímky autorské dvojice Víta 
Klusáka a Filipa Remundy, mimo jiné také tvůrců tohoto konceptu, kteří nabídnou snímky Český prezident, Svobodu 
pro Smetanu a Život a smrt v Tanvaldu. Snímek o metylalkoholové aféře Pančovaná republika nabídnou režiséři Klára 
Tasovská a Lukáš Kokeš, snímek Rozezněné Lidice režiséra Martina Duška. 

Filmoví dokumentaristé se v tomto osobitém konceptu chápou témat a událostí, které jsou diváci spíš zvyklí vídat 
zpracovaná od zpravodajů či reportérů. V rámci Českého žurnálu jsou ale kauzy a události doby nedávné předsta-
veny skrze nepokrytě osobní pohled režisérů, polemicky, v překvapivých souvislostech, filmově vytříbeným jazykem 
na ploše 52 minut. Koncept cyklu vznikl v autorské dílně Víta Klusáka a Filipa Remundy, autorů dokumentární komedie 
Český sen (2004).

Vít Klusák a Filip Remunda ke konceptu Českého žurnálu říkají: „Říkáme té metodě dokumentární zásahová jed-
notka. V nadsázce je tím myšleno, že máme rádi, když režisér dokumentu nezakrývá, že kromě té role pozorova-
tele je i hybatelem. Takže autor ve filmu vystupuje, klade otázky, zasahuje do děje. A pak nás také zajímalo zkusit si 
točit dokument s rychlostí reakce zpravodajů. Když se něco stane, být tam. Ale nevyrobit z toho dvouminutový šot 
do večerních zpráv, ale sledovat ten příběh mnohem déle. Třeba o takovém Romanu Smetanovi, řidiči, co vynalezl 
ta proslulá billboardová tykadla, by si člověk vinou zpravodajské zkratky mohl myslet, že je to nějaký exhibicioni-
sta, co se rád promenáduje v televizi. My jsme ho ale poznali úplně jinak a snad to náš film ukáže.“

Témata si volili samotní autoři a pro rok 2012 to jsou:

Soudobé české dějiny na ČT2
Početně zastoupené budou dokumenty ohlížející se za nedávnou českou historií. Do této skupiny patří Český 
žurnál s pěti autorskými dokumenty o klíčových událostech roku 2012, cyklus Těžká léta československého 
filmu 1969–1989 nebo dokumentární cyklus Celnice o rozpadu Československa. Propojení mezi minulostí 
a současností budou hledat Návraty dokumentaristů, portréty významných českých osobností současnosti 
zase nabídne cyklus velké české dokumenty.
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Život a smrt v Tanvaldu
Režie: Vít Klusák a Filip Remunda, 52 min.

V Tanvaldu mají místo náměstí parkoviště a supermar-
kety. Zima je zmrzlejší než ve zbytku republiky. Rok 2012 
tu začal neštěstím. Hodinu a půl po půlnoci zastřelil ta-
nvaldský senior dvaadvacetiletého Ladislava. Šlo o nut-
nou obranu? Nebýt toho, že mladík byl Rom a střelec 
byl Gádžo, neprobudilo by to takové vášně. Vše se navíc 
odehrálo ve městě zavřených textilek, extrémní neza-
městnanosti a nízké tolerance. Natáčet jsme začali pár 
dnů po této nešťastné střelbě. Ukázalo se, že rodiče 
zemřelého Ládi žijí nadohled od pána, který střílel. Jak 
natočit film o neštěstí, aby nebyl bezvýchodný?

Pančovaná republika
Režie: Klára Tasovská a Lukáš Kokeš, 52 min.

Film pohlíží na několik souvislostí nedávné metanolové 
aféry, která se stala nejvýraznější událostí podzimu roku 
2012. Proč se nemluví o tom, že ročně zemře na otravu 
takzvaně bezpečným alkoholem více než tři sta lidí? Je 
za metanolovou aféru zodpovědný pouze stát, když 
jeho kontrolní funkce selhávají? Proč se politická gar-
nitura k problému pančování alkoholu, o kterém u nás 
prý vědí snad všichni, staví tak benevolentně? Je snad 
politika v Čechách pančovaná lhostejností, nezodpo-
vědností nebo pokrytectvím? Žijeme v pančovaném 
státě? A proč vůbec pijeme alkohol? Na otázky, které 
dokument pokládá, se snaží najít odpověď prostřed-
nictvím setkání s lidmi, jichž se příběh otráveného alko-
holu více či méně osobně dotknul.

Rozeznělé Lidice
Režie: Martin Dušek, 52 min.

Idealističtí umělci a konzervativní obyvatelé součas-
ných Lidic ve sporu o způsob uctívání válečné tragédie. 
Zkresluje fiktivní audiodrama „Rozeznění Lidic“ historii, 
nebo je pokusem o překonání komunisticky propa-
gandistického pojetí památky? Film kromě konfliktu 
kolem audiodramatu zaznamenává i další stěžejní udá-
losti 70. výročí: každoroční tryznu s politickými projevy 
i vystoupením Anety Langerové, návštěvu německého 
prezidenta Gaucka, která se změní v přehlídku ozbroje-
ných složek chránících především českého prezidenta, 
bizarní kulturní programy Památníku Lidice. Film se 
snaží zjistit, jakým způsobem se vzpomínka na lidickou 
tragedii podílí na konstruování identity národa i jednot-
livých postav. Klade otázku, co si vlastně se vzpomín-
kou počít, jak si ji připomínat a proč.

Český žurnál – videoukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810005/
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Těžká léta 
československého 
filmu 1969–1989
Dokumentární cyklus

Sobota 21.00 ČT2

Dvanáctidílný cyklus hodinových dokumentů zachy-
cuje vývoj naší filmové tvorby v období normalizace 
a následujících letech až do sametové revoluce v roce 
1989. Zabývá se tou částí filmové tvorby, která byla zcela 
programově spojena s nově nastoupenou ideologií 
a politikou, ale také tvorbou, která i v tomto těžkém ob-
dobí nesla nezpochybnitelné znaky kvality a umělecké 
výpovědi. Časově vyplňují Těžká léta československého 
filmu období mezi kinematografií šedesátých let (zpra-
cováno v projektu ČT Zlatá šedesátá) a obdobím 1989 

– 2009, které je obsahem cyklu Rozmarná léta českého 
filmu. Na rozdíl od cyklu Rozmarná léta, v němž dvaceti-
dílný projekt mapoval období chronologicky po jednot-
livých letech, Těžká léta československého filmu jsou 
rozdělena podle témat. Tento klíč dovoluje nezmiňovat 
veškeré filmy natočené v těchto letech a hlouběji si vy-
světlit, jak se tehdejší politická a společenská situace 
prosazovala do kultury, což je nejvýrazněji dochováno 
právě v celovečerních filmech. Po každém dokumentu 
vždy následuje jeden film z tohoto období související 
s tématem. Projekt a realizace VAC – Petr Vachler, režie 
Jan Stehlík.

Filmy k jednotlivým dílům:

Díl 1. „Od naděje k beznaději“
Ucho
režie: Karel Kachyňa, 1970

Díl 2. „Jiná dramata – jiní hrdinové“
Černý vlk
režie: Stanislav Černý, 1971

Díl 3. „Nová vlna v klatbě a kompromisu“

Panelstory aneb jak se rodí sídliště
režie: Věra Chytilová, 1979

Díl 4. „Principy cenzury“
Stíny horkého léta
režie: František Vláčil, 1977

Díl 5. „Prominenti a rebelanti“
Sokolovo
režie: Otakar Vávra, 1974 

Díl 6. „Netrapte se, bavte se!“
Hvězda padá vzhůru
režie: Ladislav Rychman, 1974

Díl 7. „Export – import“
Džusový román
režie: Fero Fenič, 1984

Díl 8. „Dokumentární film a propaganda“
Etuda o zkoušce
režie: Evald Schorm – 18 minut, 1976
Hledání
režie: Drahomíra Vihanová – 15 minut, 1979
Majčini kluci
režie: Vladislav Kvasnička – 21 minut, 1987
Atentát na kulturu
režie: Ladislav Chocholoušek – propagandistický TV do-
kument – 25 minut, 1977

Díl 9. „Animák a animáči“
Čarodějův učeň
režie: Karel Zeman, 1977

Díl 10. „Mládí vpřed a vzad!“
Evžen mezi námi
režie: Petr Nýdrle, 1980

Díl 11. „Emigranti, exulanti“
Přelet nad kukaččím hnízdem
režie: Miloš Forman, 1975

Díl 12. „Perestrojka a tání ledů“
Bony a klid
režie: Vít Olmer, 1987

Těžká léta československého filmu – videoukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/212251000810004/
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Celnice 
Dokumentární cyklus a talk show

K rozpadu Česloslovenska se vrací třináctidílný doku-
mentární cyklus Celnice. Vznikal v průběhu roku 2012 
ve spolupráci mezi Českou televizí a slovenskou, také 
veřejnoprávní RTVS a má podobu 13 komponovaných 
večerů spojených s talk show, na nichž se podílí třináct 
českých a třináct slovenských dokumentaristů.

Základní principem bude filmový duel (či duet) dvou 
krátkých dokumentů jednoho českého a jednoho slo-
venského autora. Oba filmy budou vždy rámovány pře-
mýšlivou talkshow v prostoru imaginární celnice, kde se 
budou dva osobití moderátoři společně s autory, hosty 
a publikem složeným z českých a slovenských vysoko-
školáků, zamýšlet nad tím, jestli i po dvaceti letech lze 
najít společnou řeč na témata, jako jsou např. víra, ho-
kej, EU, korupce, rodina nebo menšiny. V roli jednoho 
z moderátorů by se vedle Adély Banášové mohl objevit 
i Marek Eben (jeho účast na projektu je stále v jednání). 

Návraty 
dokumentaristů
Dokumentární cyklus

Neděle 17.15 ČT2

Česká televize oslovila dokumentaristy několika gene-
rací s výzvou, aby se vrátili k lidem a místům ze svých 
filmů a zjistili, kam je posunul čas. Vzniklo tak 23 malých 
dokumentů z cyklu Návraty dokumentaristů, předsta-
vujících širokou škálu autorských rukopisů i silných lid-
ských osudů. Karla Žaluda přilákaly turbulence v životě 
úspěšného architekta Marka Housky, který říká, že po-
tkal anděly. Dagmar Smržová se spřátelila s ženou, kte-
rou její muž polil benzínem a zapálil. Sochařka Markéta 
Škopková to přežila, ale strach z něj má i po patnácti 
letech. David Vondráček po devíti letech znovu navštívil 
pěveckou hvězdu Věru Bílou a zachytil její slávu i pád 
do dluhů. Andrea Majstorovičová před lety vystihla 
křehkou sílu a mravní pevnost Táni Fischerové – teď 
ji nachází uprostřed kampaně na českou prezidentku. 
Olga Sommerová byla v roce 1994 u počátku kariéry 
Petry Procházkové coby válečné zpravodajky. Po osm-
nácti letech se k ní vrací a obě „ženy za kamerou“ bi-
lancují. Vít Olmer se vrátil k filmu Lidé s erbem z roku 
1966 a přiblížil současný život potomků šlechtických 
rodin. Josef Císařovský otevřel diář z roku 1989 a s ním 
i otázku, nakolik byly naše předlistopadové naděje 
na společenskou změnu zmarněny. Jaroslav Hovorka 
natočil v roce 1988 Vojtu, nevidomého romského mu-
zikanta s velkými plány, a dnes našel muže v ústavní 
péči, zničeného domácím násilím. Viktor Polesný se-
zval po třiatřiceti letech ke zkoušce sboru členy libe-
reckého Severáčku, aby zjistil, kam tehdy třináctileté 
děti zavál čas. Jana Hádková testuje po deseti letech 

úspěšnost Knedlíkové terapie, neboli způsob Stanislava 
Sadilka, jak prací vytáhnout problémové kluky z ulice. 
A ke svým starším filmům i hrdinům se vracejí také re-
žiséři a režisérky Jiří Střecha, Jan Mudra, Alena Hynková, 
Libuše Rudinská, Karel Koula, Veronika Sobková, Ange-
lika Hanauerová, Martin Dostál, Miloslav Kučera, Svět-
lana Lazarová, Štěpán Kačírek a Daniela Gébová.

Velké české dokumenty
Neděle 20.00 ČT2

Dokumenty zachycují životy osobností, jako jsou 
světově známý dirigent Jiří Bělohlávek či česká te-
nistka Petra Kvitová, významných institucí, jakou je 
například Člověk v tísni, nebo také ojedinělé osudy 
a příběhy českých křesťanů v Biesczadech či dětí, 
které prožily válku.

Výběr z dokumentů:

Jiří Bělohlávek 
V úvodu nového mezinárodního koprodukčního do-
kumentu charakterizuje našeho dnes ve světě nejzná-
mějšího dirigenta jeho anglický kolega Simon Rattle pří-
značně a přesně: „Jiří je prostě pan muzikant!“. Režisér 
Reiner E. Moritz sleduje Bělohlávkův život a uměleckou 
cestu v šesti základních životních kapitolách, a to v sou-
ladu s šesti větami interpretované Smetanovy Mé vlasti. 
Potkáváme ho již v době jeho studií a později pak při 
jeho působení v Symfonickém orchestru FOK, v České 
filharmonii, „jeho“ Pražské komorní filharmonii a sledu-
jeme ho až po vyzrálou spolupráci se Symfonickým or-
chestrem BBC a jeho úspěšný a naprosto logický návrat 
do čela České filharmonie. Bělohlávka – jako člověka 
i jako umělce – charakterizuje řada jeho spolupracov-
níků z domova i ze světa, připomínají ho i jako skvělého 
a uznávaného operního dirigenta a vstřícného a pozor-
ného kantora.

Mezičas Darii 
Klimentové
Největší česká primabalerína současnosti, sólistka Ang-
lického národního baletu, oslavila letos čtyřicítku a zís-
kala prestižní ocenění britských tanečních kritiků. Je 
srovnávána s největšími ženskými baletními postavami 
světa a stojí na svém profesionálním vrcholu. Po pět let 
sledoval její životní i profesní pouť kameraman a režisér 
Martin Kubala.
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Vlaky 
do nenávratna 
Dokument související s projektem mezinárodního festi-
valu česko-německo-židovské kultury Devět bran spojil 
pátrání po skutečném příběhu, který se stal předlohou 
k novele A. Lustiga „Modlitba pro Kateřinu Horovitzo-
vou”, s realizací projektu Vlak Lustig. 

Doktor Bohdan 
Pomahač
Koprodukční dokument o MUDr. Bohdanu Pomaha-
čovi – světově uznávané kapacitě v oboru transplantací. 
Ten, jako jeden z prvních na světě, provedl v nemocnici 
v Bostonu úspěšnou transplantaci obličeje. Dokument 
mohl vznikat v nemocnici v Bostonu i v soukromí lékaře 
i proto, že režisér Theodor Mojžíš je Pomahačův příbuzný. 
Dostal se proto i k unikátním záběrům, které z operací 
pořídila sama nemocnice a povolila mu jejich užití. 

Biesczady
Dokument vypráví málo známý a na svou dobu kuri-
ózní příběh z 60. let minulého století, kdy skupina více 
než 500 křesťanů opustila komunistické Českosloven-
sko a přestěhovala se do opuštěných vesnic v Besky-
dech (Bieszczadech) na vzdáleném polsko-ukrajin-
ském pomezí. Se svými potomky tam žijí dodnes.

20 let Člověka 
v tísni 
Dvacet let existence je jistě důvod k tomu, abychom se 
zastavili a zamysleli nad mechanismy fungování dnes 
bez pochyb nejvýznamnější humanitární organizace 
v bývalém východním bloku i celosvětově. Z jedné 
malé přeplněné kanceláře v redakci Lidových novin 
na Národní třídě vyrostl Člověk v tísni, organizace, jejíž 
stopy najdeme prakticky na všech kontinentech země-
koule. Dokument zpracoval režisér ČT Martin Řezníček. 

Petra Kvitová
Petra Kvitová je ve svých 22 letech jednou z neúspěš-
nějších českých tenistek v historii. Dokument se snaží 
ukázat její kariéru v plné šíři. Jaký je život na cestách? 
Jak ovlivňuje tlak okolí její výkony na turnajích? Je vů-
bec čas i na soukromý život? Dokument v režii Milana 
Šími vznikal během roku 2012 a mimo jiné zachytil i vý-
jmečné vítězství českého týmu ve Fed Cupu. 

Hledá se prezident
V roce 2013 zřejmě zažijeme unikátní moment v naší 
novodobé historii. Češi si poprvé v přímé volbě zvolí 
svého prezidenta. Budeme schopni zvolit lépe, než by 
to učinili politici? Jací jsou lidé, kteří se o prezidentský 
úřad ucházejí? Jaké očekávání a naděje jsou do nich 
vkládány? Zákulisí předvolebního boje sleduje režisér 
Tomáš Kudrna.

Válka očima dětí
Válka má mnoho podob. Jinak vypadá očima vojáka 
na frontě a úplně jinak se zapíše do dětské duše. Dítě si 
své prožitky nese celý život, dětské oči zvětšují a umoc-
ňují pocit bezmoci a marnosti válečné hrůzy – lhostejno, 
zda to bylo ve Vietnamu, Čečně, Drážďanech, Sarajevu, 
Somálsku či Řecku. O absurditě novodobých válek vy-
povídá dokument režiséra Aleše Koudely.
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Čtyři v tom
Čtyři těhotenství, čtyři porody a devět měsíců, které 
změnily život čtyř mladých žen. Nový dokumentární se-
riál sleduje zblízka a intenzivně události kolem narození 
dítěte v sociálně kontrastních rodinách. Režisérka Linda 
Kallistová Jablonská a scenáristka Irena Hejdová si hr-
dinky svého „docusoapu“ vytipovaly v konkurzu, který 
ČT vyhlásila na počátku roku. Čtyři mladé ženy spojuje 
termín porodu v roce 2012, ale jejich postoj k mateřství 
a k dítěti i postavení ve společnosti nemůže být odliš-
nější. Něžně i syrově zachycuje filmový štáb okamžiky 
radosti i strachu „čtyř v tom“ a klíčové události kolem 
narození jejich dětí. 

Docusoap neboli dokumentární seriál zobrazuje sku-
tečné postavy, ale je koncipován jako hraný v tom smy-
slu, že situace, zápletky a vývoj vztahů mezi postavami 
se dopředu promýšlejí. Štáb Čtyř v tom natáčí hrdinky 
a jejich bezprostřední okolí v rozmezí šesti měsíců 
a nepropásl ani jeden porod. K zachycení intimnějších 
okamžiků ze soukromí rodiny využívají hrdinky a jejich 
partneři malé kamery, na které natáčí své videodeníky. 
Seriál přináší empatický a střízlivý pohled na současné 
mateřství, prostý voyerismu, ale autentický.

Během natáčení otěhotněly a postupně porodily i au-
torky seriálu – Lindě K. Jablonské se v září narodila Jo-
hanka, Ireně Hejdové dvojčata Max a Mia, proto režii 
seriálu v polovině převzala režisérka Zuzana Špidlová.

Navždy svoji
Tři velmi rozdílné mladé české páry, které se v průběhu 
léta 2012 rozhodly uzavřít sňatek, jsou protagonisty 
šestidílné dokumentární série nazvané “Navždy svoji”. 
Seriál zachycuje nejen jejich předsvatební přípravy, 
ale zejména při nich nahlíží do intimity jejich životních 
osudů. Každý sledovaný pár přistupuje k blížícímu se 
manželství s jinými motivacemi, ale i zcela odlišnými vý-
chodisky. 

Vedle v partnerské čistotě žijícího mladého křesťan-
ského páru, tak sledujeme předmanželské soužití 
protřelé fotomodelky s jejím motorkářským přítelem, 
anebo spokojenou vesnickou dvojici, která veselku 
chystá především pátráním po slevách v supermar-
ketech a řešením problematického soužití s budoucí 
tchýní.

Názorová i sociální vyhraněnost všech tří partner-

ských dvojic vyvolává celou řadu situací, při nichž mů-
žeme spolu s protagonisty přemýšlet o smyslu našich 
partnerských vztahů, o významu svatebního obřadu 
i o manželství jako takovém.

Natáčení této vtipné, ale leckdy i mrazivé sondy do nitra 
moderní české společnosti vrcholí na konci roku 2012. 
Režisérka dokumentárního seriálu Erika Hníková (Ženy 
pro měny, Nesvatbov) a scénáristka Irena Hejdová (Děti 
noci) zvolily observační metodu natáčení, kdy tvůrci 
jen minimálně manipulují s natočeným materiálem 
a nechávají svým hrdinům co nejvíce prostoru a přiro-
zenosti.

Když v tom jedou 
ženy 
Terapeutická skupina závislých žen léčících se v Boh-
nické léčebně v proslulém pavilónu číslo sedm drobno-
hledem režisérky Theodory Remundové, která skupinu 
sledovala po dobu tří let se svojí spolupracovnicí Klárou 
Formanovou. 

Dlouhodobá spolupráce divákovi poskytuje detailní 
vhled do příčin závislosti, do jejího průběhu i toho, jak 
ovlivňuje život jejich hrdinek. Ženy se neutápí v depre-
sívních líčeních nejobtížnějších stavů, ale naopak se 
snaží soustředit na cestu z nemoci ven. Jednotlivé epi-
zody ukazují závislé ženy jako hrdinky, které bojují se 
svojí (ne)schopností nahlédnout svůj problém zvenčí 
a postavit se mu.

Dva díly se věnují vývoji samotné skupiny a na výpově-
dích jejích účastnic si ujasňujeme, co vlastně závislost, 
ať už na alkoholu či jiných látkách, znamená. V dalších 
dílech uvidíme příběhy čtyř žen: Ely, Jitky, Helenky a Zu-
zany. Jelikož se tvůrkyním podařilo zachytit ženy nejen 
ve skupině, ale i ve vztazích s jejich rodinami a jejich 
nejbližšími, stáváme se často svědky situací, které svou 
hloubkou a pravdivostí berou dech. Dynamická kamera 
i aktivní režijní pojetí celé dění umocňuje. 

Theodora Remundová je nejen režisérka (Ničeho neli-
tuji), ale i herečka, která se při své dokumentární tvorbě 

Docusoap aneb dokumentární seriály
Dokumentární seriál Čtyři v tom bude sledovat těhotenství a narození dítěte ve čtyřech velmi odlišných rodi-
nách. Dokumentární seriál Navždy svoji nabídne okénko do života tří rozdílně žijících mladých párů, které se 
v průběhu léta 2012 rozhodly uzavřít sňatek.

Neděle 20.00 ČT2
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soustředí na sociální témata a jejich hlubší analýzu.

Historický dokument
Pondělí 20.00 ČT2

Cyklus historických dokumentů se v roce 70. výročí 
nástupu Adolfa Hitlera k moci v několika nových doku-
mentech vrátí k této tragické postavě světových dějin 
a jejího nejbližšího okolí, např. v pozoruhodném dvoj-
dílném dokumentu Nezadržitelný vzestup – zdařilém 
pokusu francouzských dokumentaristů o nový pohled 
na počátky kariéry Adolfa Hitlera a to dokonce v barvě.

Další třídílný německý dokumentární cyklus Kariéra 
Hermanna Göringa zachycuje životní příběh žoviálního 
válečného zločince a navazující dvojdílný německý do-
kument Goebbelsův pokus přinese unikátní zápisky 
z deníku pohlavára Třetí říše, který na počátku fašismus 
nadšeně plánoval, později demagogicky obhajoval, 
a když přišlo zúčtování, vzal s sebou ze světa i své děti...

Dokument válečný
Úterý 20.00 ČT2

V úterý na nás čeká na ČT2 velkolepý desetidílný ka-
nadský cyklus dokumentárních rekonstrukcí nejvý-
znamnějších světových válečných střetů Největší tan-
kové bitvy, či o něco později americký dokumentární 
cyklus Generál George S. Patton, v němž se se slavný 
americký generál Patton představí jako brilantní stratég 
během operací za druhé sv. války.

Kamera na cestách
Středa 20.00 ČT2

V Kameře na cestách zahájíme francouzským cestopis-
ným cyklem Země a města světa, v němž se podíváme 
od Izraele, přes Omán, New York až do Japonska, obje-
víme málo známé krajiny, ale i netradiční pohledy na re-
lativně známější destinace. V dalším, britském cyklu Ži-
vot v extrémních podmínkách se pak vydáme do ještě 
odlehlejších koutů světa, jako Nová Guinea, Borneo, 
Bolívie, Omán.

Svět živlů
Čtvrtek 20.00 ČT2

Ve čtvrtečním přírodním dokumentu na vás čeká něko-
lik lahůdek jako francouzský dokument Zásnuby v hlu-
binách oceánu, německé dokumenty o národních par-
cích Aljaška a Arizona, Modrý zázrak v souostroví Raja 
Ampat, Muž mezi kosatkami, Tanec s velrybami apod.

Zázračná planeta
Pátek 20.00 ČT2

Zázračná planeta přinese tradičně to nejlepší z přírody 
Planety země, převážně z produkce britské BBC. Vy-
dáme se na výpravu za podivuhodným tvorem pralesa 
v dokumentu Amazonské příšerky, vrátíme se k pří-
běhu dětských let v dokumentu Elsa – lvice, která změ-
nila svět, zejména se však můžeme těšit na exkluzivní 
cyklus Na křídlech ptáků kolem světa, v němž si bu-
deme díky britským filmařům skutečně moci prohléd-
nout svět doslova z ptačí perspektivy. Tyto záběry pro 
nás totiž natočili – sami ptáci.

Mýty a fakta 
historie
Sobota 20.00 ČT2

V sobotním večeru se projdeme historií od Zlatého věku 
Anglie v dokumentu National Geographic Panenská krá-
lovna Alžběta I., navštívíme Apollův chrám, centrum sta-
rověkého Řecka v dokumentu Delfská věštírna, v dvoj-
dílném americkém dokumentu si položíme otázku: Kdo 
opravdu objevil Ameriku? a pak se budeme pár týdnů 
věnovat oblasti, v níž češští vědci dosáhli světově vý-
znamných úspěchů v dokumentech 10 vrcholných 
egyptologických objevů a v šestidílném cyklu Egypt...

Věda a technika
Pondělí 21.00 ČT2

Na jaře se můžeme vydat za nejúžasnějšími divy tech-
niky po celém světě s populárním britským moderáto-
rem Richardem Hammondem v desetidílném seriálu pro-
dukce National Geographic Cesty za technikou, či o něco 
později za technickými úskalími přepravy velkých zvířat 
v dalším britském cyklu Zvířata na cestách. 

Velké zahraniční dokumentární cykly 
Podobně jako dosud je vysílání na ČT2 v hlavních časech koncipováno jako prostor pro kvalitní poznávání pro-
střednictvím nejlepších zahraničních dokumentárních cyklů v již tradičních vysílacích oknech.
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Přežít!
Čtvrtek 21.00 ČT2

Dobrodružnou britskou docu-reality Přežít vystřídá 
americký cyklus dokumentárních rekonstrukcí případů, 
které po celém světě vyšetřoval Interpol.

Vesmír
Pátek 21.00 ČT2

Úspěšný americký cyklus Vesmír pokračuje ve stejném 
čase ve výpravách do hlubin mrazivého nekonečna, 
na jehož dějinách se dozvídáme víc i o sobě a o své 
malé, nicotné planetě, na níž přesto vznikl život. Jsme 
však opravdu ve vesmíru sami?

Letecké katastrofy
Neděle 20.00 ČT2

Příznivci kanadského cyklu dokumentárních rekon-
strukcí o vyšetřování největších leteckých nehod na-
jdou svůj oblíbený pořad od nového roku nově v neděli 
ve 20.00.
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Kultura na Dvojce – divadlo, hudba, architektura

Divadlo

Legendární 
inscenace
Dokumentární cyklus

Neděle 13.50 ČT2

Dokumentární cyklus o divadelních inscenacích, které se 
staly legendami. Některé z nich se hrají desítky let před 
vyprodaným hledištěm a lámou rekordy v počtu repríz 
a diváků, jiné už jsou součástí slavné divadelní historie, 
ale všechny mají shodné označení: NEZAPOMENUTELNÉ! 
V první osmidílné sérii se představí komedie Sluha dvou 
pánů s Miroslavem Donutil v titulní roli, jež v Národním di-
vadle překonala rekordních 500 repríz, Hospoda na mý-
tince, kterou Divadlo Járy Cimrmana hraje nepřetržitě 
od premiéry v dubnu 1969 (!), Kouzelný cirkus, jenž La-
terna magika uvádí přes 35 let a má na svém kontě přes 
6 100 repríz v šestnácti zemích. Dále se v cyklu objeví mu-
zikály Balada pro banditu z Divadla Husa na provázku, 
Kytice ze Semaforu či představení Kdyby prase mělo 
křídla Jana Borny a Petra Skoumala v Divadle v Dlouhé, 
legendární Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 
Ladislava Smočka z Činoherního klubu anebo Zločin 
a trest v Divadle v Řeznické v režii Viktora Polesného.

Hudba populární 
– ČT Live
Pátek 23.15 ČT2

Michal Pavlíček
Záznam mimořádného koncertu legendárního kyta-
risty a skladatele Michala Pavlíčka se Symfonickým or-
chestrem Pražské konzervatoře a Kühnovým dětským 
sborem z Kongresového centra Praha.

30 let Precedens
Záznam koncertu legendární skupiny Precedens ka-
pelníka Martina Němce s kmenovou zpěvačkou Bárou 
Basikovou u příležitosti 30ti let koncertní činnosti spo-
lečně s hosty bývalými členy kapely – Petrem Kolářem 
a Janem Saharou Hedlem. Největší hity jako Souměrná, 
Doba ledová, Soumrak bohů či Bossa Nova zazněly 
na koncertu v Malostranské besedě v Praze.

Ondřej Havelka 
a Melody Makers: 
Perly swingu
Záznam koncertu z pražské Lucerny, ve kterém Ondřej 
Havelka a jeho Melody Makers nabídli ty nejkrásnější 
hudební šlágry, které zanech ve 30tých a 40tých letech 
světový i český swing. Show plná rytmu tance stepu 
potěší kvalitní hudbou, hudební realizací a jemným, in-
teligentním humorem.

Hudba klasická
Kulturní sobota 21.00 ČT2

Kromě tradičních stálic ve vysílání ČT2 jako je předávání 
Ceny akademie klasické hudby (Cena Antonína Dvo-
řáka) s přímým přenosem koncertu přední světové kla-
víristky Helene Grimaud ze Španělského sálu na Praž-
ském hradě nebo Mezinárodní hudební festival Pražské 
jaro 2013 nabídneme i další mimořádné lahůdky.
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Evropský 
koncert 2013 
1. 5. 2013 ČT2

Přímý přenos koncertu Berlínské filharmonie, tento-
kráte z Prahy s vynikající českou sólistkou Magdale-
nou Koženou a šéfdirigentem sirem Simonem Rattlem. 
V programu zazní Fantasie na téma Thomase Tallise 
od Ralpha Vaughana Williamse, Symfonie č. 6, F dur, Op. 
68 Ludwiga van Beethovena a Biblické písně, op. 60 An-
tonína Dvořáka v režii Heininga Kastena.

BBC Last Night 
Of The Proms 2012
Záznam koncertu prestižního letního festivalu z Royall 
Albert Hall. Koncert, kterým uzavřel své působení šéf-
dirigent Jiří Bělohlávek v čele Symfonického orchestru 
BBC. Ve večeru plném krásné hudby, rituálů, emocí 
i humoru zazněly i mimo jiné Dvořákův Karneval nebo 
Sukův Sokolský pochod. Dále účinkují Joseph Calleja 
a Nicola Benedittiová.

Architektura

Šumné stopy
Dokumentární cyklus

Nové díly dokumentárního cyklu, ve kterém autorská 
dvojice Radovan Lipus a David Vávra objevuje neprávem 
opomíjený a zapomínaný odkaz českých architektů, 
kteří se svými stavbami proslavili ve světě. Po předchá-
zejících sériích věnovaných Japonsku a Bosně a Herce-
govině Šumné stopy představí architektonické skvosty 
českých rodáků postavené v Bulharsku, Slovinsku a Iz-
raeli. 
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Pokračování úspěšných formátů 
Na obrazovkách Dvojky se budou diváci setkávat s úspěšnými filmovými projekty zahraničního původu. I na-
dále budou moci sledovat cyklus Velikáni filmu a portréty světově známých osobností Chodníky slávy. Cyklus 
Světové filmové perly nabídne další výběr nejlepších současných světových filmů. Na své si přijdou i milovníci 
velkých dramatických seriálů zahraniční tvorby. Milovníkům černého humoru nabídneme pokračování kanad-
ského cyklu skečů Kanadská soda. Pokračovat budou ovšem také úspěšné české formáty Na stojáka a doku-
menty Stopy, fakta svědectví a Pološero a na Dvojce nově i zábavný cestopisný cyklus Na cestě.

Filmové projekty 
zahraničního původu

Velikáni filmu
Pondělí a Pátek 22.00 ČT2

V pondělí a v pátek se i nadále budeme setkávat se 
jmény osobností, jejichž díla se zapsala do zlatého 
fondu světového filmu.

Letos to budou např. legendární česko-slovenská 
režisérská dvojice Kadár-Kloss (Obchod na korze, 
Touha zvaná Anada), Federico Fellini (8 ½, Amarcord), 
Martin Scorsese (Špinavé ulice, Poslední pokušení 
Ježíše Krista), David Lynch, Carlos Saura (Krvavá svatba, 
Čarodějná láska), Luis Buňuel (Tajemný předmět touhy, 
Tristana), Elia Kazan (Na východ od ráje, Tichá dohoda), 
Luchino Visconti (Gepard, Nevinný), F. F. Coppola 
(Ztracenci, Cotton Club) a mnoho dalších.

Chodníky slávy
Úterý 22.00 ČT2

Po Chodnících slávy se na jaře na ČT2 projdou např. Eli-
zabeth Taylorová a Richard Burton v nesmrtelném du-
etu v Shakespearově Zkrocení zlé ženy, Nicolas Cage 
(Birdy, Švindlíři), Genne Hackman (Strašák, Nebezpečný 
útěk) nebo Jack Nicholson (Malé životní etudy, Přelet 
nad kukaččím hnízdem) a další.

Světové filmové 
perly
Středa 22.30 ČT2

Z výběru nejlepších současných světových filmů 
z jarní nabídky se můžeme těšit například na okouz-
lující herecký duet Scarlett Johanssonové s Colinem 
Firthem v hlavních rolích britského koprodukčního 
filmu o vzniku slavného obrazu holandského malíře 
Johannese Vermeera Dívka s perlou. Mimořádným fil-
movým zážitkem je i rekonstrukce poválečného pro-
cesu s jedním z nejvlivnějších Hitlerových mužů Adolf 
Eichmann britského režiséra Roberta Younga, lahůd-
kou jiného žánru je pak černá komedie proslulého dán-
ského mystifikátora Larse von Triera Kdo je tady ředitel? 
a mnoho dalších.

Dramatický seriál
Po seriálu Řím, jehož druhá řada pokračuje ještě počát-
kem roku, nabídneme ve čtvrtek 22.00 další velké histo-
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rické seriály, jako např. pokračování výpravného kopro-
dukčního seriálu o neblaze proslulé vladařské rodině 
v Itálii 15. století Borgiové II, či strhující historické drama 
s prvky fantasy na motivy mimořádné ságy G. R. R. Mar-
tina Hra o trůny...

V neděli ve 22.00 se na ČT2 nově setkáme s netradič-
ním krimi seriálem z dánské produkce, ověnčeným 
cenou BAFTA a nominovaným na cenu Emmy, Zločin. 
Vyšetřování postupně rozkrývá síť vztahů mezi lidmi 
různorodých sociálních skupin v Kodani a staví přede-
vším na hutné atmosféře, neafektovaně působivých 
emocích a skvěle profilovaných postavách.

Nový premiérový 
formát

Svět zázraků
Čtvrtek 21.00 ČT2

Magazín plný úžasných přírodních jevů, fascinujících 
záběrů z živočišné říše, velkolepých vizí a jedinečných 
vědeckých výzkumů. Režie J. Varvařovský 

Týdeník plný zajímavostí ze světa kolem nás. V maga-
zínu plném zajímavostí najdete města rostoucí před 
očima, vesmír jako na dlani – a to vše v podání uni-
kátních záběrů kameramanů z pořadu Welt der Wun-
der. Ty přinesou divákům výjimečný zážitek. Náročné 
grafické zpracování odhalí nečekané detaily a insce-
nované scény oživí dávno zapomenutou historii. Ma-
gazín zkoumá nejnovější fenomény vědy, výzkumu 
a techniky, a představuje je divákům živou a zábavnou 
formou. Vydává se s vědci na jejich mise a prezentuje 
jejich objevy těsně po zrození. S využitím nejnovějších 
kamer zachycuje neopakovatelné okamžiky ze zvířecí 
říše. Testuje kontroverzní nápady a vynálezy. Odkud 
pocházíme? Kam jdeme? Magazín fascinujícím způso-
bem zodpoví nejzásadnější otázky.

Nové díly české tvorby

Stopy, fakta, 
tajemství 
Úterý 21.00 ČT2

Autorský projekt publicisty a spisovatele Stanislava Mo-
tla. Cyklus odhaluje neznámé epizody z našich nověj-
ších dějin i ze zcela nedávné minulosti. Jedná se o te-
levizní pátrání po senzačních událostech, šokujících 
souvislostech a dramatických lidských osudech. Silné 
a vzrušující téma vytváří ve spojení s prvkem detektiv-

ního pátrání atraktivní televizní formu. Cyklus vychází 
ze stejnojmenné rozhlasové podoby pořadu. Český 
rozhlas ji pravidelně vysílá od roku 2010.

Na cestě 
Úterý 21.30 ČT2

Pořad Na cestě je zábavným průvodcem po zajímavých 
místech planety Země s originálními postřehy Miroslava 
Donutila a Jiřího Bartošky, který Česká televize vysílá 
už od roku 2006. Za tu dobu vzniklo více než 200 dílů 
ze všech pěti kontinentů a to včetně cesty na severní 
pól. Tvůrci se zaměřují především na atraktivní a často 
nepříliš známé lokality. V nich samozřejmě popisují 
všechny typické aspekty – přírodní, historické, kulturní 
i sociální. Hlavní důraz však kladou na způsob života 
a tradice obyvatel, neboť především a právě místní lidé 
utvářejí prostředí, ve kterém žijí. V prvním půlroce roku 
2013 představí Česká televize exotické lokality, jakými 
jsou třeba Filipíny a Tahiti, ale i destinace méně vzdá-
lené, například polský poloostrov Hel či španělský Ma-
drid.

Pološero
Úterý 22.00 ČT2

Tým producentky Jany Škopkové pojmenovává pro-
blémy, které trápí naši společnost, mapuje a objevuje 
skrytá tajemství okolo nás a ukazuje, že život je mno-
hem rozmanitější a barevnější, než se na první pohled 
může zdát. Pokračující cyklus s novou znělkou a v nové 
grafice. 

Na stojáka
Středa 22.00 ČT2

Hvězdy žánru stand up comedy opět padají před televizní 
kamery. Jako meteority noční oblohou křižují televizní 
obrazovkou slovní gagy, hříčky a vtipy. To nejlepší ze 
sólových výstupů populárních bavičů i zcela nových ob-
jevů v oboru stand-up comedy pokračuje i na jaře 2013.





39

Zpravodajský kanál ČT24
Zpravodajský kanál ČT24 se bude v roce 2013 věnovat hned několika velkým historickým událostem. V průběhu ledna 
2013 bude věnovat velkou pozornost historicky první přímé volbě hlavy státu a odchodu Václava Klause z postu prezi-
denta. V průběhu celého roku nabídne retrospektivní záběry k připomenutí šedesátého výročí vysílání České televize. 
Diváky čekají kromě jiného i úplně nově zpracované archivní materiály.

Prezidentské volby
Zpravodajství, debaty a superdebaty

Česká televize věnuje a bude věnovat první přímé volbě prezidenta zvláštní pozornost ve svých pravidelných zpravo-
dajských a publicistických pořadech, zejména v Událostech a Událostech, komentářích. Každého z kandidátů Česká 
televize vyzpovídá v pořadech Interview 24 a Hyde Park a o každém odvysílá reportáž v hlavní zpravodajské relaci. 

Vedle toho odvysílá několik specializovaných vydání zaběhlých pořadů i nových formátů. V období od 3. do 9. ledna 
tu bude série Prezidentských debat tří až čtyř kandidátů, které se budou konat za účasti publika v Ostravě, Brně 
a Praze. Prezidentské debaty Česká televize odvysílá vždy ve 20 hodin na ČT24. Kombinaci účastníků debat určí vylo-
sovaná čísla Státní volební komisí. Moderátorem bude Václav Moravec.

Předvolební vysílání k prvnímu kolu prezidentských voleb vyvrcholí ve čtvrtek 10. ledna ve 20 hodin, kdy Česká te-
levize odvysílá na ČT1 i ČT24 dvouhodinový přímý přenos prezidentské Superdebaty v Kongresovém sále v Praze se 
všemi kanditáty najednou. Debatu bude opět moderovat Václav Moravec. 

V případě, že se o finálním vítězi prezidentské volby bude rozhodovat ve druhém kole, uspořádá Česká televize dva 
duely. Prezidentský duel se bude konat 17. ledna v Brně a Prezidentské finále pak 24. ledna v Praze. Oba tyto duely se 
budou vysílat od 20 hodin na ČT1 i ČT24, budou trvat 90 minut a moderovat je bude opět Václav Moravec.

Výroční zahájení televizního vysílání
Publicistický pořad s moderátorem

Základ pořadu tvoří archivní televizní reportáže, dotáčky prostředí a osobností, rozhovory a jiné archivní materiály. 
Cyklus k 60. výročí zahájení vysílaní Československé (České) televize je postavený na kombinaci dosud nevyužitých 
archivních reportážích televizního zpravodajství a publicistiky z padesátých až osmdesátých let a novějším zpravodaj-
ském archivu. Reportáže jsou doplněné dalšími materiály ze zdrojů ČT, např. z Filmového týdeníku. Televizní zpravo-
dajství a publicistika jsou zasazené do širšího televizního i společenského kontextu, jednotlivé díly jsou koncipované 
tematicky. 

Cyklus využívá zejména unikátního archivního fondu ČT, který byl dosud zcela mimo pozornost tvůrců. Někdejší 
Československá televize rozhodla o archivování zpravodajských relací jako celku až od ledna 1980. Mnoho starších 
reportáží se ale dochovalo na filmovém nosiči. Komplikovaná dostupnost tohoto materiálu pro tvorbu i výše zmíněný 
fakt o archivaci vedl k mylnému dojmu, že starší zpravodajství je nenávratně ztracené. Díky úsilí pracovníků APF se 
teprve v poslední době začalo s náročnou rekonstrukcí starých filmových pásů. Právě teď se tak na světlo světa znovu 
dostává unikátní soubor zpravodajských reportáží z let 1959–1986. Jde o jedinečné materiály dokumentující vývoj te-
levizního zpravodajství, které od jejich odvysílání už nikdo nikdy neviděl. Celkem se zachovalo asi 39 tisíc jednotlivých 
reportáží. Většina z nich je sice bez zvukové stopy, zachovalé původní texty ji ale umožňují rekonstruovat. K reportá-
žím jsou k dispozici i údaje o datu a čase vysílání. 

Celý soubor tak nabízí jedinečnou možnost dokumentovat proměnu televizního zpravodajství od jeho počátků. Pří-
klady jednotlivých témat: „Naši nezapomenutelní i zapomenutí státníci“, „Jaro, léto, podzim zima – nepřátelé nejen 
socialismu“, „Lístek z vojny“, „Škodovka – národní vozidlo“, „Dvě Německa“ atd.

Pořad bude mít 20 dílů a poběží od března do června.
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ČT sport
ČT sport sleduje od svých počátků především českou stopu ve sportovním dění, tedy úspěchy českých reprezentantů 
na prestižních mezinárodních soutěžích. Podrobně a pravidelně informuje o nejvýznamnějších sportovních událos-
tech doma i v zahraničí (MS, ME, OH) a disponuje početným týmem sportovních reportérů a komentátorů. Na rozdíl 
od komerčních stanic věnuje značný prostor menšinovým a rekreačním sportům. V roce 2013 bude tento sportovní 
kanál veřejnoprávní televize věnovat zvýšenou pozornost zejména následujícím akcím:

LEDEN DUBEN

MS do 20 let v ledním hokeji DavisCup – čtvrtfinále

Turné čtyř můstků Hervis 1/2 maraton – ČR

SP v biatlonu Golf – The Masters

Dakar FedCup – semifinále

SP v cyklokrosu Euro Hockey Tour – ČR

ME v rychlobruslení Finále hokejové extraligy

SP v klasickém lyžování – ČR  

Jizerská 50 – ČR  

SP v alpském lyžování  

ME v krasobruslení  

ÚNOR KVĚTEN

SP lety na lyžích – ČR MS v ledním hokeji

MS v cyklokrosu Giro d'Italia

Davis Cup – 1. kolo Volkswagen Maraton – ČR

MS v alpském lyžování SP horských kol – ČR

MS v klasickém lyžování French Open

MS v biatlonu – ČR Finále EL a LM UEFA

Euro Hockey Tour – Švédsko  

FedCup – 1. kolo  

MS v rychlobruslení (víceboje)  

SP ve skicrossu – ČR  

SP v biatlonu  

BŘEZEN ČERVEN

Halové ME v atletice Kvalifikace na MS ve fotbale 2014

SP v biatlonu ME v basketbalu žen

MS v rychlobruslení Pohár konfederace

SP ve snowboardingu Zlatá tretra – ČR

MS v rychlobruslení (jednotlivé tratě)  

Kvalifikace na MS ve fotbale 2014
(jedno utkání doma a jedno venku)

 

Začátek play-off hokejové extraligy – ČR  
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