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Mezi pilíře podzimního schématu patří druhá řada výrazného cyklu Pop story II, dvě 
hudební talk show Linka a Doupě. Premiéru bude mít několik portrétních dokumentů 
významných osobností (Jiří Černý, Luboš Pospíšil, Pavel Černoch, Michal Prokop, Ladislav 
Lábus, Tereza Podařilová…), živě se podíváme např. na zahájení sezóny opery milánské La 
Scaly či zahájení koncertní sezóny České filharmonie, za pozornost stojí i návrat úspěšného 
seriálu v původním znění s českými titulky Tohle jsme my premiérovou 4. řadou. 

 
STRUKTURA TÝDNE VE SCHÉMATU: 

 
Podzimní vysílání ČT art odstartuje tradičně každý večer ve 20:00 zpravodajskou relací 

Události v kultuře. 
 
PONDĚLÍ: Vysílací okno (VO) Z první řady je zaměřené především na divadelní 

představení všech žánrů a na koncerty. Nabídne např. domácí inscenace Lenora, Pan Halpern 
a Pan Johnson, Smíření a Vitka, vítězný pořad z letošního ročníku MTF Zlatá Praha, operní 
recitál Diana Damrau v Mnichově nebo Beethovenovy klavírní koncerty. VO Podzim s ARTE 
představí kolekci dokumentů a dokumentárních cyklů stejnojmenné francouzsko-německé 
televize (mj. snímky Raymond Loewy, designer amerického snu, Mýtus jménem 
Frankenstein, Villa Medici nebo šestidílnou sérii Tančíme). Následuje VO věnované slovenské 
filmové a televizní tvorbě, které jednou do měsíce střídá magazín Průvan věnovaný produkci 
studentů filmových škol a krátkometrážní nezávislé tvorbě. 

 
ÚTERÝ: V tomto večeru získal pevné postavení týdeník o kultuře a jejích souvislostech 

ArtZóna, moderovaný Sašou Michailidisem. Po něm následuje VO, kde se představí čtvrtá řada 
amerického seriálu Tohle jsme my vyznamenaného Zlatým glóbem i Cenou Emmy. Filmové VO 
Kino Art je věnované evropské i světové kinematografii a VO Britcom uvádí komediální seriály 
a minisérie z britské produkce (na podzim to bude Peep Show). 

 
STŘEDA: Dokumentární VO Klobouk dolů je vyhrazeno portrétům významných umělců 

napříč žánry, teritorii i dobou. (Nabídne mj. snímky Červená, Ladislav Lábus – Architekt 
empatie, Leoš Janáček, Architekt Adolf Loos a Neobyčejný život Josefa Spejbla.) Po něm má 
své stabilní místo VO s talk show Marka Ebena Na plovárně, kterou Česká televize vysílá již 
přes dvacet let. Do VO Příběhy filmových legend jsou zařazovány dokumentární portréty 
osobností světové kinematografie (např. Barbry Streisandové, Ingrid Bergmanové, Charlie 
Chaplina, Gena Kellyho, Rogera Vadima nebo Johna Wayna). Ve VO vyhrazeném kulturním 
magazínům se střídá měsíčník Artmix o výtvarném umění, fotografii, architektuře a designu s 
literární revue Třistatřicettři a vybranými solitérními dokumenty. Předpůlnoční čas pak náleží 
VO Hudební klub zaměřenému na world music, jazz, blues, etno a další nemainstreamové 
hudební proudy.   

 
ČTVRTEK: Po filmovém okně Životy slavných (mj. Agatha, Goyovy přízraky, Dívka 

s perlou, Mr. Turner nebo Poutník – Nejlepší příběh Paula Coelha) následují dokumentární 
VO Kulturní fenomény (např. Kapitoly z dějin komiksu, Joao Gilberto, Ucho van Gogha, 
Historie souboru La Fura dels Baus a pětidílná minisérie Příběhy umění). A Dokumentární klub, 
v němž mají výrazné zastoupení i vybrané snímky ze zlatého fondu České televize.  



 
PÁTEK: VO Pop-rockové pódium prezentuje výjimečné koncerty z tuzemské i zahraniční 

hudební scény (např. Radůza a osud Anity Garibaldi, Slash: Made In Stoke a Robert Plant 
v Londýně). Linka patří čtvrté sérii talk show jazzového kytaristy Rudyho Linky a VO Příběhy 
světové hudby uvádí dokumentární cykly mapující historii pop-rocku (Brian Johnson: Rock na 
cestě II, Punk a Classic Albums). A v pátečním VO Britcomu pak diváci naleznou jeden z 
nejpopulárnějších britských komediálních seriálů posledních let Miranda. 

 
SOBOTA: volný cyklus Je nám ctí, komponovaný večer jako pocta osobám, výročím či 

událostem – na podzim mj. připomene 100. výročí narození dirigenta Václava Neumanna, 
250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, 70. narozeniny zpěváka Luboše Pospíšila nebo 
čtyřicet let od vraždy Johna Lennona. Prostor pro díla klasické i současné světové artové 
kinematografie pak po úterním VO Kino Art rozšiřuje i stejnojmenné VO v sobotním večeru.  

 
NEDĚLE: Na VO PopStory II, kde se představí druhá řada dokumentárního cyklu 

mapujícího vývoj československé pop music, navážou další hudební VO: Doupě Mekyho Žbirky 
s (rovněž) druhou sérií hudební talk show, Country Music – americký cyklus o historii tohoto 
žánru a Koncerty českých hvězd, kde se představí výběr z tohoto nejzajímavějšího z domácí 
popové a rockové scény. VO Příběhy filmových legend II pak připomene další osobnosti a 
fenomény světové kinematografie (např. Rita Hayworthová, Ava Gardnerová, Legenda 
jménem Dracula a minisérie Kapitoly z dějin hororu). 


