Příloha č. 2: Mimořádné a speciální vysílání ČT24 v 1. pol. 2015 (iVysílání)

Leden
7. 1. - Studio ČT24 - Střelba v redakci francouzského listu
Větší množství telefonických vstupů s průběžnou aktualizací dění v Paříži, hosté ve studiu, přímý přenos TK L.
Zaorálka.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000001-rozhovor-spremierem-sobotkou

7. 1. - Horizont ČT24 - Teroristický útok ve Francii (56 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050107/

9. 1. - Studio ČT24 - Téma: Francie dva dny po teroristickém útoku (speciální vysílání) (120 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060109/

9. 1. - Horizont ČT24 - Speciál k teroristickým útokům v Paříži, Moderuje: Václav Černohorský (59 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050109/

10. 1. - Počasí trápí Česko (30 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000003-pocasi-trapicesko

11. 1. - Speciál ČT24 - Francie vzpomíná na oběti útoků (170 minut)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000004francie-vzpomina-na-obeti-utoku/

15. 1. - Mimořádný brífink k protiteroristickému zásahu v Belgii (7 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000008-mimoradnybrifink-k-protiteroristickemu-zasahu-v-belgii

Únor
4. 2. - Speciál ČT24 z Brna Vrchní soud Olomouc – methanol (20 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/315281381970204-special-ct24z-brna/

6. 2. - Speciál TS Ostrava - nový policejní protidrogový tým (15 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240003-special-ts-ostrava/

11. 2. - Brífink hnutí Úsvit a jeho poslaneckého klubu k aktuální situaci v hnutí (20 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000018-brifink-hnutiusvit-a-jeho-poslaneckeho-klubu-k-aktualni-situaci-v-hnuti

14. 2. - Situace na Ukrajině před uzavřením příměří (28 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000021-situace-naukrajine-pred-uzavrenim-primeri

15. 2. - Speciál ČT24 - Situace na Ukrajině (29 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000020-special-ct24situace-na-ukrajine/

24. 2. - Střelba v Uherském Brodě (180 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300224/

24. 2. - Speciál ČT24 - Střelba v Uherském Brodě (20 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000031-special-ct24ke-strelbe-v-uherskem-brode/

24. 2. - Hyde Park – Uherský Brod (54 minut)
Mimořádné vydání pořadu k masové vraždě v Uherském Brodě. Moderuje Bohumil Klepetko.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080224-hyde-park/

Březen
7. 3. - Speciál k událostem v Libyi, unesený Čech (30 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000041-special-kudalostem-v-libyi/

24. 3. - Speciál ČT24: Na jihu Francie se zřítil Airbus A320 (103 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058330324/

27. 3. - Brífink k průjezdu amerického konvoje Českem (10 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000048-brifinkpremiera-k-americkemu-konvoji

29. 3. - Americký konvoj přejíždí hranice (41 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000050-americkykonvoj-prejizdi-hranice

29. 3. - Americký konvoj v Česku (90 minut)
Konvoj vojsk Spojených států projíždí Českem. Akce připravují jeho podporovatelé i odpůrci. Proč se vlastně
Američané na cestu Evropou vydali? Jaká by mohla být reakce Ruska?
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000047-americkykonvoj-v-cesku

30. 3. - Události, komentáře speciál: Američtí vojáci v Česku (58 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370330/

31. 3. - Studio ČT24 - Speciál k podání ústavní stížnosti ve věci platů soudců (24 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058330331/

Duben
2. 4. - Studio ČT24 speciál - Nález druhé černé skříňky A320 (18 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058030402/

4. 4. - Speciál ke katastrofě letu Germanwings (29 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000053-special-kekatastrofe-letu-germanwings/

16. 4. - Studio ČT24 Témata: Zemřel Stanislav Gross (speciální vysílání)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060416/

19. 4. - Speciál ČT24 - Tragédie ve Středozemním moři (30 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000059-special-ct24tragedie-ve-stredozemnim-mori/

23. 4. - Vyšetřování střelby v Uherském Brodě - živě TK (55 minut)
Brífink zlínské policie k zásahu v Uherském Brodě. Následují komentáře odborníků
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/315281381930423/

25. 4. - Speciál "Zemětřesení v Nepálu" (27 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000064-specialzemetreseni-v-nepalu/

Květen
28. 5. - Ministr Chládek zřejmě končí (30 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000082-premiernavrhne-odvolani-ministra-skolstvi

Červen
9. 6. - Zprávy 20:00 - Kouč hokejové reprezentace rezignoval (7 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411020000609/

25. 6. - Řecká krize (56 minut)

Jednání EU s Řeckem krachují. Skončí to bankrotem? Odejdou Řekové z eurozóny?
Odpoví speciál po 21. hodině

26. 6. - Speciál ČT24 k teroristickým útokům v Tunisku, Francii a Kuvajtu (90 minut)
Mimořádné zpravodajství.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000096-special-ct24k-teroristickym-utokum-v-tunisku-francii-a-kuvajtu/

26. 6. - Horizont ČT24 (28 minut)
Speciál k teroristickým útokům v Tunisku, Kuvajtu, Francii a Sýrii. Moderuje Václav Černohorský.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050626/

Plánovaná tematická vysílání

Leden
1. 1. - Rozhovor s premiérem Sobotkou (28 minut)

17. 1. - Speciál ČT24 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 (30 minut)
Již tuto sobotu se Plzeň stane na celý rok Hlavním městem evropské kultury. Divadlo, koncerty, výstavy, akce ve
veřejném prostoru. Co všechno se během roku bude v Plzni odehrávat a jak se připravuje nové divadlo J. K. Tyla
- ve speciálu ČT 24 přímo ze západočeské metropole. Moderuje Petr Meškán.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000007-evropskehlavni-mesto-kultury-plzen-2015/

18. 1. - Bohuslav Sobotka rok premiérem (60 minut)
3. celostátní sněm hnutí ANO 2011 ve vysílání ČT24. Mimořádné vysílání ČT24 nabídne úvodní projev
současného předsedy hnutí Andreje Babiše, vystoupení hostů a ministrů za hnutí ANO, kandidátské projevy a
volbu nového předsedy a místopředsedů hnutí ANO. K průběhu sněmu se ve studiu ČT24 vyjádří komentátoři a
politologové
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000006-bohuslavsobotka-rok-premierem/

25. 1. - Brífink po sjezdu Strany zelených (8 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000012-brifink-posjezdu-strany-zelenych

25. 1. - Řecko na rozcestí (30 minut)
V neděli se v Řecku konají předčasné parlamentní volby. Favorit voleb - levicová formace SYRIZA - již předem
avizovala, že nechce pokračovat v tvrdé úsponé politice. Jak volební výsledek ovlivní vztahy země s EU a
zahraničními věřiteli? Odpoví speciál ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000010-recko-narozcesti/

26. 1. - Speciál TS Ostrava - V MS kraji začne osvětová kampaň na nábor pěstounů (18 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058310126/

27. 1. - Téma: Speciál ČT24 k 70. výročí osvobození Osvětimi (150 minut)
70 let od osvobození koncentračního tábora Osvětim. Oběti nacistické genocidy uctí celý svět. Přímé přenosy z
Osvětimi, Terezína a Prahy. Pietní akce, vzpomínky a mezinárodní fóra za účasti předních světových státníků.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000011-special-70vyroci-osvobozeni-osvetimi/

27. 1. - Projevy k 70. výročí osvobození Osvětimi (31 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000013-projevy-k-70vyroci-osvobozeni-osvetimi

30. 1. - Speciál TS Ostrava - OKD bude znovu propouštět (15 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058310130/

Únor
5. 2. - Horizont ČT24 speciál (28 minut)
Průlom v nejdůležitější krizi dneška? Nový mírový plán pro Ukrajinu. Německá kancléřka a francouzský
prezident dneska v Kyjevě, zítra v Moskvě. Ofenzíva diplomatických těžkých vah, motivace klíčových hráčů,
situace na bitevním poli. Speciál Horizontu, půl desáté večer.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050205/

6. 2. - Horizont ČT24 speciál (28 minut)
Klíčový den klíčové diplomatické iniciativy. Po Kyjevu jednají evropské těžké váhy v Kremlu. Bude dnešek
začátkem konce ukrajinské krize? Speciál Horizontu, v půl desáté večer.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050206/

7. 2. - Brífink prezidenta Petra Porošenka (28 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000016-brifinkprezidenta-petra-porosenka

7. 2. - Brífink amerického viceprezidenta Bidena (28 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000015-brifinkamerickeho-viceprezidenta-bidena

7. 2. - Brífink ČSSD a brífink Merkelové a Lavrova (59 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000014-brifink-cssda-brifink-merkelove-a-lavrova

9. 2. - TK kancléřky Merkelové a prezidenta Obamy (41 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000017-tk-kanclerkymerkelove-a-prezidenta-obamy

9. 2. - Speciál TS Ostrava k odchodům horníků do důchodu (15 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240005-special-ts-ostrava-kodchodum-horniku-do-duchodu/

10. 2. - Speciál ČT24 Ostrava (15 minut)
Polští pacienti míří do českých nemocnic v pohraničí. Soud rozhodne o sporu jednoho z nich s polskou
pojišťovnou o proplacení nákladů na léčbu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240006-special-ct24-ostrava/

11. 2. - Studio ČT24, Speciál TS Ostrava (15 minut)

Problémová ubytovna pro bezdomovce v Přerově
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240007/

12. 2. - Brífink Angely Merkelové (6 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000019-brifinkangely-merkelove

13.2. - Speciál TS Ostrava – Mosty na D1 (15 minut)
Speciál TS Ostrava - Ředitelství silnic a dálnic žádá MS kraj, aby na mostech v Ostravě vyhlásil havarijní stav. Kraj
to odmítá. Co bude s mosty dále?
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240009/

17. 2. - Ústavní činitelé u prezidenta republiky (14 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000022-ustavnicinitele-u-prezidenta-republiky

20. 2. - Horizont ČT24 speciál (28 minut)
Rok od krveprolití na Majdanu. Nové informace z vyšetřování. Kdo jsou pachatelé? Jak na masakr vzpomínají
oběti? Krize, která přerostla hranice Ukrajiny ve speciálním vysílání Horizontu od půl desáté.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050220/

22. 2. - Speciál ČT24 - Rok od Majdanu (88 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000030-special-ct24rok-od-majdanu/

26. 2. - Speciál ČT24 - 25. výročí odsunu sovětských vojsk / speciál z Ostravy / (20 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240012-special-ct24-ostrava/

27. 2. - 28. 2. Sněm hnutí ANO (493 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000023-snem-hnutiano/

Březen
8.3. - Speciál k výročí zmizení letu MH370 (25 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000042-special-kvyroci-zmizeni-letu-mh370/

9.3. - Speciál TS Ostrava k vracení ukradených církevních památek (15 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240013-special-ts-ostrava-kvraceni-ukradenych-cirkevnich-pamatek/

12. - 13. 3. - Sjezd ČSSD (485 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000029-sjezd-cssd/

15. 3. - Čtyři roky konfliktu v Sýrii (30 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000043-ctyri-rokykonfliktu-v-syrii

16. 3. - Horizont ČT24 speciál (28 minut)
Rok od připojení Krymu k Rusku; Moderuje: Michal Kubal
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411058050316/

22. 3. - Speciál k zahájení osvobozování na konci války (30 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000045-special-kzahajeni-osvobozovani-na-konci-valky/

30. 3. - Ekonomika ČT24 speciál (28 minut)
Končí termín pro podání daňového přiznání; Moderuje: Jan Černý
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/215411058020330/

Duben
5. 4. - Boží hod velikonoční (35 minut)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000052-velikonocninedele-a-urbi-et-orbi

6. 4. - Speciál k nově otevřeným stanicím metra (55 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000051-special-knove-otevrenym-stanicim-metra/

9. 4. - Studio ČT24 speciál (15 minut)
Odpůrci i zastánci připravovaného nového loterijního zákona se sešli v Ostravě. Podaří se omezit hazard ve
městech? A bude mít stát pod kontrolou patologické hráče? Odpovědi ve speciálním vysílání na ČT24 ve 13.15
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240016/

11. 4. - Jednání USA-Kuba (29 minut)
Speciální vysílání věnované jednání USA a Kuby v Panamě. K čemu může dospět tento celoamerický summit,
kterého se poprvé účastní Kuba. Jaká je její ekonomická situace a jaká je pozice opozice?
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000055-jednani-usakuba/

12. 4. - Hillary Clintonová v boji o Bílý dům (25 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000056-hillaryclintonova-v-boji-o-bily-dum

13. 4. - Studio ČT24 speciál (15 minut)
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier přijel na pracovní návštěvu do
Moravskoslezského kraje. Navštíví vyloučené lokality v Bruntále, Krnově a na Osoblažsku. Na východě republiky
je dnes na návštěvě i další člen vlády a to ministr životního prostředí Jan Mládek. Obnoví se těžba zlata ve
Zlatých Horách a vytvoří se tak nová pracovní místa? Více ve 14 hodin ve speciálním vysílání z Ostravy.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240017/

14. 4. - Studio ČT24 speciál - k situaci ve Vrběticích (30 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/315281381930414/

15. 4. - Speciál TS Brno k rozsudku v kauze metanol (20 minut)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/315281381930415-special-ts-brno-krozsudku-v-kauze-metanol/

18. 4. - Speciál ČT24 - Den proti jadernému úložišti (30 minut)
Na sedmi místech Česka, kde se mají uskutečnit průzkumy pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, se
bude v sobotu 18. dubna protestovat. Co obcím na plánech státu vadí? Bude úložiště, které má fungovat až od
roku 2065, bezpečné?
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000058-den-protijadernemu-ulozisti/

25. 4. - Speciál ČT24 - Řecko na rozcestí (40 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000063-recko-narozcesti/

27. 4. - TK k analýze projektu Opencard (40 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000066-brifinkmagistratu-hl-m-prahy-k-analyze-projektu-opencard

28. 4. - Tisková konference MFF Karlovy Vary 2015 (6 minut)
Brífink k MFF Karlovy Vary
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000057-tiskovakonference-mff-karlovy-vary

29. 4. - Studio ČT24 - MS v hokeji (20 minut)
Hodiny zbývají do zahájení mistrovství světa v ledním hokeji. Hrát se bude v Praze i Ostravě. Jak vypadají
poslední přípravy před zahájením šampionátu, kolik fanoušků a z jakých zemí přijede do Ostravy? Více ve
speciálu z ostravského studia a také z dějiště šampionátu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240022/

30. 4. - Hyde Park speciál - 70 let od konce 2. světové války (54 minut)
Téma: 70 let od smrti Adolfa Hitlera, Hosté: Lubor Václavů, vojenský historik, Vít Smetana, historik, Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, Jiří Padevět, spisovatel, ředitel nakladatelství Academia, autor Knihy roku 2014
Magnesia Litera - Průvodce protektorátní Prahou, Moderuje: Daniel Stach
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080430-hyde-park-special/

Květen
1. 5. - MS v ledním hokeji (60 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000060-ms-v-lednimhokeji

2. 5. - Speciál ČT24 - 10 let ČT24 (115 minut)
Přesně před deseti lety začalo vysílání zpravodajského programu České televize, ČT24. Jaké byly začátky? Jakým
vývojem stanice prošla? Které pořady a tvůrci se setkávají s největší odezvou? A proč je ČT24 jedinou
zpravodajskou televizí v ČR? Speciální vysílání k jubileu veřejnoprávního zpravodajského programu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000054-10-let-ct24/

3. 5. - Osvobození Plzně (75 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000061-osvobozeniplzne

7. 5. - Horizont speciál (22:59) - volby v Británii (76 minut)
Země jasných parlamentních většin, ráj bankéřů, jedna z určujících sil sjednocené Evropy. A volby, které tohle
všechno můžou změnit. Británie na křižovatce. První odhady, první ohlasy, první předpovědi. Speciál Horizontu,
minutu před jedenáctou. Oslavy konce druhé světové války, na místě, kde padly její první výstřely. Do Moskvy
Západ nejede, jubileum si připomene v polském Gdaňsku. Přímý přenos slavnostního ceremoniálu, Speciál
Horizontu, čtvrt hodiny před půlnocí
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/215411034000068-horizont-special/

8. 5. - Studio 6 speciál (180 minut)
Monotematické vysílání z budovy Vojenského historického ústavu v Praze. Od sedmi do desíti o konci 2.
světové války. Sledujte speciál Studio 6.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100508-studio-6-special/

8. 5. - Den vítězství (60 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000062-den-vitezstvi

8. 5. - Studio ČT24 speciál (27 minut)

Ostravsko-opavská operace - jeden z rozhodujících momentů osvobození Československa v roce 1945. Kolik
obětí si vyžádala, jak probíhala, jakými zbraněmi bojovala Rudá armáda a jakými nacisti? Odpovíme ve
speciálním vysílání na ČT24 přímo z Národního památníku 2. světové války v Hrabyni
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240023/

8. 5. - Události, komentáře speciál – 70. let od konce války a volby v Británii (56 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370508/

9. 5. - Význam pražského povstání (55 minut)
Na 400 „vojáků“ se střetne v boji o barikádu - v připomínce událostí Pražského povstání. Rozhovory ve studiu o
této významné události českých dějin a přenosy z akce Barikáda 2015 nabídne speciální vysílání ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000070-vyznamprazskeho-povstani/

9. 5. - Oslavy konce války (120 minut)
Připomínka 70. výročí konce 2. světové války v Moskvě - oslavy Putinova režimu, nebo hold padlým vojákům?
Odpoví speciální vysílání ČT24.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000067-oslavy-koncevalky/

10. 5. - Speciál ČT24 - volby v Polsku (30 minut)
Kdo má největší šance stát se příští hlavou státu Polska? Nastartují prezidentské volby změny? Odpoví speciální
vysílání ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000071-polskeprezidentske-volby/

17. 5. - Terezínská tryzna (90 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000072-terezinskatryzna

23. - 24. 5. - Volební sjezd KDU-ČSL (231 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000069-volebnisjezd-kdu-csl/

24. 5. - Polské prezidentské volby (55 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000079-polskeprezidentske-volby

24. 5. - Jan Hus 600 (46 minut)
Národní mučedník a státní světec. Jak rozumíme jeho dědictví?
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000074-jan-hus-600

25. 5. - Studio ČT24 - oprava mostů na D1 (20 minut)
Silničáři konečně začali opravovat mosty na D1 v Ostravě. Co to znamená pro řidiče, kudy povedou objízdné
trasy a jak dlouho zůstanou mosty uzavřené? Odpovíme ve speciálním vysílání na ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240024/

30. 5. - Kongres ODS (45 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000073-kongres-ods/

30. 5. - Speciál ČT 24 - Baník se po 56 letech loučí s Bazaly (30 minut)
Dnes naposledy přijdou věrní fanoušci Baníku Ostrava podpořit své hvězdy na Bazaly. Fotbalový klub musí po
více než půlstoletí opustit svůj svatostánek a přestěhovat se na modernější Městský stadion ve Vítkovicích.
Končí tak jedna velká fotbalová éra. S nedostatečně technicky vybavenými stadiony pro nejvyšší soutěž se ale
potýkají i jiné kluby. Více ve speciálu ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240025-banik-se-po-56-letechlouci-s-bazaly/

31. 5. - Lánská schůzka k euru (29 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000081-lanskaschuzka-k-euru

Červen
1. 6. - Studio ČT24 speciál (20 minut)

V pondělí jedná zastupitelstvo Bohumína o doplatcích na bydlení v ubytovnách – podle nového zákona o nich
teď rozhodují města. A ta nastolují pro žadatele tvrdé podmínky. Radní v Bohumíně nechtějí dávky vyplácet
vůbec. Přibudou Česku stovky nových bezdomovců? Více ve speciálním vysílání na ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240026/

5. 6. - Hyde Park Speciál (54 minut)
Hosté: Jaroslav Hrabák, mikrobiolog; Stanislav Hencl, matematik; Petr Koura, historik; Jan Macák, chemik a
Hynek Němec, fyzik; Moderuje: Daniel Stach
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080605-hyde-park-special/

9. 6. - Studio ČT24 (15 minut)
Po dvouletém vyjednávání mezi Českem a Čínou přijelo do Horských lázní v Karlově Studánce 80 dětí z Číny.
Léčba bude zaměřena hlavně na dýchací cesty. Budou čínské děti navštěvovat lázně v Česku pravidelně? Více ve
speciálu vysílaném z Ostravy ve 14:15. Hosty budou ministr zdravotnictví, ředitel lázní v Karlově Studánce a živě
se podíváme na to, jak léčba v lázních probíhá
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240028/

12. 6. - Hyde Park Speciál (54 minut)
Hosté: Serge a Beate Klarsfeldovi, aktivisté, "lovci nacistů", Moderuje: Daniel Stach
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080612-hyde-park-special/

13. 6. - Rozloučení s Ludvíkem Vaculíkem (26 minut)
Poslední rozloučení s Ludvíkem Vaculíkem v jeho rodném Brumově. Odchod spisovatele a disidenta, který psal
o sobě a měnil dějiny
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000084-louceni-sludvikem-vaculikem/

13. 6. - Předvolební boj v USA (30 minut)
Hillary Clintonová oficiálně spouští kampaň před prezidentskými volbami v USA. Pohled na předvolební boj v
mimořádném vysílání ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000083-predvolebniboj-v-usa/

18. 6. - Sněmovna k migrační krizi (210 minut)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000088-snemovna-kmigracni-krizi-v-eu

19. 6. - Hyde Park Speciál (56 minut)
Host: Peter Singer, filozof, efektivní altruista, Princeton University; University of Melbourne, Moderuje: Daniel
Stach
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/215411058080619/

20. 6. - Bahna 2015 (30 minut)
Přímý přenos z Dne pozemního vojska z Bahen u Strašic. Jedna z největších přehlídek současné a historické
bojové techniky v živém vysílání ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000085-bahna-2015/

20. 6. - Pražské Quadriennale 2015 (28 minut)
13. ročník unikátní živé přehlídky světového divadla v historickém centru Prahy
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000087-prazskequadriennale-2015/

26. 6. - Hyde Park Speciál (54 minut)
70 let: Charta Spojených národů umožnila vznik OSN, Edita Hrdá — velvyslankyně, Stálá představitelka ČR v
OSN — Pavel Šturma, vedoucí Katedry mezinárodního práva, Právnická fakulta UK a člen Komise OSN pro
mezinárodní právo — Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080626-hyde-park-special/

27. 6. - Memorial Air Show (25 minut)
Největší letecká přehlídka v Česku připomene konec války.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000095-memorial-airshow/

27. 6. - Jak jsme přišli o Podkarpatskou Rus (52 minut)

V pondělí 29. června uplyne 70 let od podpisu smlouvy, na jejímž základě podstoupilo Československo
Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu. Jaké okolnosti k podpisu vedly, jak se na Podkarpatské Rusi žije dnes a
proč tak láká české cestovatele?
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000089-jak-jsmeprisli-o-podkarpatskou-rus/

28.6. - Milada Horáková – výročí justiční vraždy (55 minut)
V roce 1950 odsoudil komunistický režim v politickém procesu jedinou ženu k trestu smrti.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/215411034000090-miladahorakova-vyroci-justicni-vrazdy/

