` FILM
`
DOKUMENTÁRNÍ

^

z tvar

JEDNA

ČESKÉ TELEVIZE
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VELKÝ DOKUMENT
Český fenomén: Taneční
Bernard Šafařík sleduje v časosběrném
dokumentu několik mladých lidí, kteří procházejí
tanečními kurzy - od zápisu k absolutoriu.
Chačipe
Citlivý sběrný dokument Miroslava Janka
o psychologii a dětském světě, Francii a zdraví.

Události Pavla Štechy
Minimalistický ﬁlm Heleny Třeštíkové s výrazným
českým fotografem, který svým dílem mapoval
českou společnost během posledních třiceti let.
Sedláci (pracovní název)
Film Aleny Činčerové, která se vrací k tématu,
jenž zpracovávala před dvanácti lety. Jak se
proměnila situace českých sedláků?
Všichni jste moje děti
Dokumentární ﬁlm Petra Lokaje o kontroverzní
postavě období budování socialismu
a normalizace Gustáva Husáka.
Zločin jménem Katyň
Nová, dosud nepublikovaná fakta a nové
souvislosti hrůzných událostí, které až do dnešní
doby poznamenávají polsko-ruské vztahy.

Česká televize je největším českým producentem
původní dokumentární tvorby. Jen v první polovině
roku 2006 v Centru publicistiky, dokumentaristiky
a vzdělávání vznikla díla širokého spektra:
od kronikářských sběrných ﬁlmů, děl natočených
observační metodou, vzdělávacích a informačních
sumářů, až k intuitivním a cíleně emotivním dokumentům, či vyloženým experimentům. Centrum
spolupracuje jak s osvědčenými tvůrci a klasiky
oboru (V. Chytilová, O. Sommerová, H. Třeštíková, M. Janek), tak s absolventy ﬁlmových škol
(K. Mikulcová, L. Králová…). Filmy vznikají obvykle
ve vlastní výrobě, často ale také spolupracujeme
s nezávislými ﬁrmami a institucemi.

www.ceskatelevize.cz

Zenta
Ojedinělý dokumentární ﬁlm Petra Jančárka
mapující příběh potopené lodi Zenta z první
světové války.

Inside Passage s Bráchou na Aljašce
Poslední díl tetralogie o dobrodružstvích českých
kluků v nedotčené přírodě Aljašky.

Rozpomínání
Sonda do myšlení české společnosti na začátku
nového tisíciletí. Klasik českého dokumentu, Ivan
Vojnár, oživuje metodu ﬁlmu-ankety.
Cesta k moci
Průrazný ﬁlmař Robert Sedláček sleduje
volební dění ze zákulisí a snaží se přijít na to, oč
kandidátům skutečně jde.
Přežili jsme svoje dítě
Nový dokumentární ﬁlm režisérky Olgy
Sommerové na citlivé téma ztráty nejbližších.

Kurt Gebauer (pracovní název)
Dokumentární portrét předního českého sochaře
Kurta Gebauera postavený z velké části na jeho
osobní výpovědi.

Kauza Uherské Hradiště
Sběrný dokument Kristiny Vlachové o případu
„Grebeníček“.

Fenomén Štreit
V roce životního jubilea předního českého
fotografa vzniká jeho portrét, který jej představí

jako výraznou osobnost podílející se na
posunu dokumentární fotograﬁe od popisu
zachycovaných situací k samostatné výtvarné
tvorbě.

VEČERY NA TÉMA…

Egyptské Pompeje
Závěrečný díl jedinečného projektu Nové objevy
ve starém Egyptě, který po léta natáčel Jan
Boněk.

Jak se oprašují velikáni
Zapomenutý velikán (pracovní název)

Jak se hledají poklady
Hon na Svatého Maura

Prostopášníci
Příběh červených střevíčků
Hana Hegerová
Dokument a koncert
Muzea
Den, kdy spadlo Národní muzeum
Sto neklidných roků
Globalizace
Vybydlená planeta

Kauza Cermanová
Kolik obětí vlastně měla Kauza Cermanová,
zjišťuje ve svém dokumentárním projektu režisér
Robert Kirchhoff.
Kamel
Dokument Petra Hajna o významném botanikovi,
jezuitovi Jiřím Josefu Camelovi (Kamel), který
má trvalé místo v dějinách světové farmacie jako
objevitel nových léčiv i jako lékárník.
Měsíc v tobě
Netradiční pohled mladé režisérky Diany
Fabiánové na problém vnímání menstruace
překračuje tabu a odhaluje nečekané souvislosti
mezi naší přirozeností a civilizací.
Eutanazie
Dokument Tomáše Škrdlanta o etických, ale
i právních a zcela praktických aspektech
eutanazie.

Česko-německé vztahy
Kde domov můj
W. A. Mozart

Vandrovali hudci
Střihový pořad s dotáčkami ke 30. výročí
hudebního souboru Musica Bohemica.
Život v peří
Dokument M. Řezníčka o společném životě
a práci divadla Continuo.
Kouzelná ﬂétna II.
Slavná opera a její druhý díl z pera J. W. Goetha
a V. Zouhara v režii Rudolfa Chudoby.
Jurkovič
Dokument režiséra Jaroslava Bařinky přináší
dosud nejkomplexnější pohled na dílo i život
československého architekta.
Evropské hudební kořeny
Série pěti dokumentů koprodukční série EBU
o kořenech evropské etnické hudby.
Benek
Dokument režiséra Petra Šíchy je televizní
vzpomínkou na letošní nedožité 90. narozeniny
legendární pěvce Beno Blachuta.

KULTURNÍ DOKUMENT
Ceny Františka Filipovského aneb Tucet
receptů z dabingové kuchyně
Ohlédnutí za dalším ročníkem dabingových cen.
Imprese po česku
Dokument J. Soukupa o českých
impresionistech.
Ohlédnutí za Mozartem
Dokument o tom, co přinesl mozartovský rok
nového na pódiích českých koncertních sálů
a jevištích divadel.

Informace o vysílání dokumentárních ﬁlmů
v České televizi na www. ceskatelevize.cz

