Podzimní vysílací schéma ČT1 2020

Podzimní vysílací schéma ČT1 bylo silně ovlivněno jarním několikaměsíčním výpadkem
výroby v oblasti dramatiky a bude tedy z hlediska premiér výrazně reprízové. Stejně jako jiné
sezóny se nicméně ponese v duchu programové pestrosti (dramatické původní či zahraniční
seriály a minisérie, koprodukční i zahraniční filmy, zábava, talk show, zpravodajství,
publicistika, dokumenty či magazíny různých žánrů). Mezi pilíře podzimního schématu bude
tradičně patřit velká sobotní zábava či nedělní dramatické minisérie a koprodukční filmy.
PONDĚLÍ – pondělní prime time se ponese tradičně v kriminální žánru. Na televizní
obrazovky se vrátí první dvě řady oblíbeného seriálu podle scénář P. Hudského a v režii J.
Stracha – Labyrint. Následovat bude premiéra aktuálního publicistického magazínu, který
přináší investigativní reportáže z domova i ze zahraniční, Reportéři ČT. V rámci pondělního
prime time se do vysílání vrací původní historický seriál o Heinrichu von Mattonim - Já,
Mattoni. Aktuální případy, reportáže a pátrání přinese premiéra pořadu Na stopě, který
pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz.
ÚTERÝ – v tomto večeru získal pevné postavení oblíbený retro seriálu Vyprávěj.Jelikož
je Česká televize významným producentem a koproducentem distribučních filmů, zařazuje je
často do vysílání. Diváci se tak mohou těšit okolo 21 hodiny na snímky Ganster Ka, Gangster
Ka: Afričan, Všiváci, Vrásky z lásky či Stůj, nebo se netrefím, Pramen života či Fair play,
Zemský ráj to napohled i Láska je láska, Fair play, Díra u Hanušovic, Nevinnost atd.
STŘEDA – v roce, kdy si připomínáme 90 let od narození známého českého režiséra a
scenáristy Antonína Moskalyka se do hlavního vysílacího času vrátil (již od poloviny léta)
oblíbený český televizní seriál z prostředí četnické pátrací stanice na brněnském venkově
Četnické humoresky. Na retrospektivního ducha Četnických humoresek naváže uvedení
celovečerních epizod legendárního britského detektivního seriálu Hercule Poirot. Poté Petr
Nárožný otevře dveře do Muzea komiků, aby společně se svými vzácnými hosty nahlédl do
kuchyně humoru, a to prostřednictvím zábavného cyklu Komici na jedničku.
ČTVRTEK – i ve čtvrtečním prime time Jedničky si pevné postavení získal retro seriál
Vyprávěj.. Následovat bude premiéra zábavně-publicistického pořadu autorky Ivety Toušlové,
která jej moderuje s oblíbeným sportovním komentátorem Jiřím Rejmanem – Gejzír. Na
pestrý, moderní magazín, který přináší vždy jednou týdně pětici reportáží s pozitivním
vyzněním již tradičně naváže premiéra diskusního pořadu Máte slovo s M. Jílkovou. Poté se
společně s L. Sobotou ohlédneme „zpátky“ do historie na nezapomenutelné scénky celé řady
dvojic komiků, které obohatily televizní zábavu v cyklu Zpátky se Sobotou.

PÁTEK – i v pátečním prime time budeme řešit zapeklité případy četnické pátrací
stanice na brněnském venkově v seriálu Četnické humoresky. Následovat bude stálice
pátečního večera, a to premiéra zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty. Páteční večer
bude dále patřit klasice kriminální televizní tvorby, zahraničnímu seriálu Profesionálové.
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SOBOTA – hlavními sobotními zábavnými pořady budou oblíbené Zázraky přírody
s moderátory Vladimírem Kořenem a Marošem Kramárem. Na obrazovky se také vrátí zábavně
vzdělávací pořad Tajemství těla s Petrem Vackem a Martinem Dejdarem. Diváci rovněž
uvidí dva díly velké zábavně-vzdělávací show Zdravotní test národa, jejíž hlavním cílem je
zvýšit povědomí o skutečném zdravotním stavu české populace. Moderuje Dalibor Gondík.
Následovat bude Zahraniční film, který pro nejširší diváckou skupinu nabídne populární herce
zejména z Francie - J.-P. Belmonda (Policajt nebo rošťák, Zvíře), Ph. Noireta (Prohnilí 1-3), L.
de Funese (Fantomas 1-3, Křidýlko nebo stehýnko, Oscar…) a historickou trilogii o slavné
císařovně Sissi.

NEDĚLE – v nedělním prime time uvedeme řadu titulů z oblasti původní dramatické
tvorby, a to jak solitéry, tak minisérie či koprodukční snímky – v premiéře třídílné drama z 50.
let o konformistovi a ceně, kterou musel zaplatit za touhu po lepším životě, když se rozhodl
postavit totalitnímu režimu – Herec. V hlavní roli J. Cina, režisér P. Bebjak. Úspěšný šestidílný
cyklus televizních adaptací věhlasné české detektivkářky Hany Proškové s oblíbenou dvojicí
vyšetřovatelů Vašátkem a Horácem a ve skvělém podání V. Preissem a D. Matáskem, v režii L.
Bělohradské – Případ pro rybáře, Případ pro malíře a Případ pro lyžaře, Případ dvou sester,
Případ dvou básníků a Případ dvou manželek. V premiéře odvysíláme koprodukční snímky
Chvilky, Staříci, Pražské orgie, Na střeše a v repríze např. Chatu na prodej. Poté má své
stabilní místo vysílacího okno publicistický pořad České televize, který rekapituluje a analyzuje
dění celého právě končícího týdne – 168 hodin. Dvaadvacátá hodina přivede na obrazovky
české herecké hvězdy, jejichž jubilea si budeme v tomto období připomínat: R. Hrušínského
(uplyne 100 od jeho narození) jako majora Kalaše (Strach, Vrah skrývá tvář, Po stopách krve,
Diagnóza smrti), J. Vinkláře (připomeneme si 90 let od narození) ve filmech o hříšných lidech
města pražského (Partie krásného dragouna, Vražda v hotelu Excelsior, Smrt černého krále,
Pěnička a Paraplíčko). Nezapomeneme ani na tvorbu spisovatele V. Erbena, od jehož narození
letos uplyne 90 let.

EVENTY:
V hlavním vysílacím čase se na podzim také odehraje v přímém přenosu 27. ročník
vyhlašování cen Herecké asociace za nejlepší interpretační výkony českého divadla v roce 2020
- Ceny Thálie. Ve druhém prime time uvidí diváci rovněž benefiční večer Světlo pro Světlušku.
Předávat se budou i ekologické ceny Energy Globe Award, které jsou nejvýznamnějším
celosvětovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Chybět nebude také pravidelný
event oceňující sportovce, kteří uspěli v anketě Atlet roku.
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