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Premiérové léto s Českou televizí 

výběr z programu 
 

ČT2 
 
 

Jeden den v…  

čtvrtek od 20:00 
 

Cyklus cestopisně-společenských dokumentů o současné podobě několika evropských zemí 

a o životě v nich. Velká Británie, Itálie, Francie a Německo pod drobnohledem.  

 

Objevování pravdy 

pátek od 21:00 

 

Americký dokumentární cyklus, který pátrá po historických záhadách. První díl vede do 

Egypta za jedním z kontroverzních tajemství archeologie: kdo vybudoval pyramidy? Byli to 

opravdu staří Egypťané, nebo jde o dědictví ztracené civilizace? Vypravme hledat pravdu… 

 

Případ Kettering 

pátek od 21:45 

 

Osmidílný dramatický seriál z pera Victorie Maddenové a Vincenta Sheehana v sobě 

spojuje klasický kriminální thriller s prvky mysteriózního dramatu. Jeho protagonistkou je 

třicetiletá doktorka Anna Macyová, která se po patnácti letech vrací do rodného městečka 

Kettering nacházejícího se uprostřed tasmánské divočiny. Před oněmi patnácti lety zde za 

záhadných okolností zmizela v místním neprostupném lese mladá dívka a Annu, která byla 

při tom, od té doby pronásledují výpadky paměti a živé noční můry plné fantastických vizí. 

Seriál, který získal hned několik cen Australské filmové a televizní akademie, atmosférou a 

celkovým pojetím nevtíravě odkazuje ke kultovnímu Lynchovu počinu Městečko Twin 

Peaks. Hlavní roli ztvárnila vycházející filmová hvězda Elizabeth Debicky.  

 

Madiba 

sobota 20:00 

 

Snímek ukazuje zrod hnutí, v němž se Nelson Mandela, bojovník proti apartheidu a později 

jihoafrický prezident, angažoval, stejně jako formulaci hlavních tezí, o něž hnutí usilovalo. 

Tvůrci neopomíjejí ani to, jak na své politické aktivity doplácel nejen sám Mandela, ale jak 

se promítaly také do životů jeho manželky a potomků. Snímek uvádí Česká televize u 

příležitosti 100. výročí Mandelova narození. 

 

To byl můj život?  

 

Premiérový projekt k příležitosti devadesátých narozenin Pavla Kohouta. Čtyřdílná 

dokumentární zpověď významného spisovatele.  

 

Křižáček 

sobota 20:00 

 

Snímek je inspirovaný méně známou básní Jaroslava Vrchlického „Svojanovský křižáček“, 

která režiséra Václava Kadrnku zaujala svojí nadčasovostí a prací s archetypy. Křižáček 

vznikal jako intimní zpověď, osobní modlitba. Mapuje něco z hloubi člověka, něco na výsost 

pravdivého. Snímek získal na festivalu v Karlových Varech v roce 2017 hlavní cenu 

Křišťálový glóbus.  
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ČT art 
 

Americké nezávislé léto 

sobotu od 22:00 

 

V rámci amerického filmového okna se na obrazovky dostane drama Sex, lži a video, 

animovaný film pro dospělé Anomalisa, komedii Nebraska či Paní Parkerová a začarovaný 

kruh a další.  

 

Kolekce Woody Allen 

pátek od 21:20 

 

ČT art uvede snímky světoznámého režiséra jako Půlnoc v Paříži, Do Říma s láskou, Mocná 

Afrodité či Výstřely na Broadwayi.  

 

Kolekce Jim Jarmusch 

pondělí od 22:30 

 

Režisér, scenárista a herec Jim Jarmusch se připomene snímky Podivnější než ráj, Mimo 

zákon, Tajuplný vlak, Noc na Zemi, Mrtvý muž, Přežijí jen milenci či Kafe a cigára. 

 

Světové hvězdy v Československu 

středa od 22:55 

 

Archivní záznamy návštěv světových hvězd. Na obrazovkách se objeví mimo jiné Suzi 

Quatro, Tina Turner, Dalida, Deep Purple, Johnny Cash nebo Louis Armstrong.  

 

Folk a country 

neděle od 20:20 

 

V tematickém folk a country okně se připomenou kultovní písničkáři a kapely v pořadech 

jako Stodola Michala Tučného, Pivní džíp, Wabi Daněk, Hana a Karel Ulrychovi nebo Karel 

Plíhal.  

 

Píseň pro Rudolfa III.  

čtvrtek od 21:30 

 

Muzikálový seriál o životě a snění řezníka Rudolfa a jeho rodiny z roku 1967 s hvězdami 

českého hereckého a hudebního nebe připomene atmosféru doby kolem roku 1968. Seriál 

rázně ukončily události spojené se vstupem sovětských vojsk, které rovněž výrazně 

ovlivnily další kariéru jeho tvůrců, hvězd i hvězdiček. 

 

 

ČT :D 
 

Lesnílci 

každý všední den od 17:55 

 

Britský animovaný seriál pro nejmenší.  

 


