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Krotitelé dluhů se vracejí na obrazovku České televize 

Čtvrtou sérií se vracejí na televizní obrazovky Krotitelé dluhů, cyklus o lidech, kteří se 
zadlužili a jsou finančně na dně, a také o radách odborníků zda a kudy vede cesta 
z mnohdy svízelných ekonomických problémů ven. Pořad brněnského studia České 
televize vysílá ČT1 od 18. ledna 2012 každou středu ve 21:45. 

Hned první série Krotitelů dluhů se setkala s velkým diváckým zájmem. A není divu, vždyť finanční rady se 
hodí téměř každému, a nemusí být doslova na mizině. Příběhy, na základě kterých poradci ukazují, kde 
člověk udělal chybu, a jak situaci vyřešit, zpočátku vypadají bezvýchodně. Lidé se takříkajíc topí v dluzích, 
které nejsou schopni splácet. Poradci pak nejenže hledají řešení, jak z těchto situací ven, ale odhalují i jejich 
příčiny a poukazují na chyby, kterých se lidé dopustili. Formát Krotitelů dluhů kombinuje klasickou 
publicistiku s prvky reality show. Zvyšuje se tak atraktivnost pořadu, který zdaleka není jen o číslech, grafech 
či tabulkách, ale o konkrétních osudech lidí. 

V prvním letošním příběhu se tvůrci vracejí k třetímu cyklu Krotitelů dluhů vysílanému v roce 2010. Zjistí, zda 
se paní Tesařová konečně chová jako dospělý a zodpovědný člověk a odolává tlaku konzumní společnosti. 
Podívají se, jak se manželům Vokurkovým daří v podnikání a zda nemuseli prodat svůj milovaný domek. 
Znovu také navštíví milionáře pana Klabana a zeptají se, jestli se už naučil hospodařit se svým majetkem 
tak, aby měl co jíst. A zastaví se u vážně nemocného pana Ďuračky, aby zjistili, jak mu pomoc naší 
poradkyně zlepšila kvalitu jeho už tak těžkého života. V dalších dílech se diváci setkají s tvářemi novými. 
Například s maminkou dvou malých dětí, která žije jen ze sociálních dávek, alimentů a noční můrou jí je 
polorozpadlý dům zatížený hypotékou, ale také s mužem, který přišel o práci a hrozí mu, že přijde o byt. 

„Do čtvrté série Krotitelů dluhů se nám přihlásilo 320 zájemců,“ říká dramaturgyně Květa Strnadová 
a dodává: „Z nich jsme vybírali 13 příběhů, další dva jsou speciály, v nichž se ohlédneme za protagonisty 
předcházející řady a budeme řešit insolvenci.“ 
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