
Léto s Českou televizí



Česká televize přináší letní televizní program plný po-
hody a oblíbených pořadů a seriálů pro celou rodinu. 
Kromě toho nabídnou programy ČT mnoho cestopisů, 
dokumentárních cyklů a vzdělávacích pořadů. Na své 
si přijdou i sportovní fanoušci, a to hlavně v období 
Letních olympijských her v Londýně. „ČT1 v letním 
schématu posiluje rodinný charakter, bude cílit v ma-
ximální míře jak na rodiče a prarodiče, tak na nejmen-
ší diváky, kteří mají prázdniny. Léto na Jedničce bude 
pohádkové, seriálové, cestovatelské a romantické,“ říká 
ředitel programu ČT Milan Fridrich a doplňuje: „Celé 
tři měsíce bude v pátek v prime time filmová pohádka, 
každý den odpoledne zase televizní pohádka, vpodve-
čer a večer bude ČT1 vysílat rodinné seriály a oblíbe-
né publicistické a zábavné cykly, které patří ke zlatému 
programovému fondu ČT. Všechny pořady byly vybírá-
ny tak, aby ČT dobře a kvalitně plnila veřejnou službu 
a s ohledem na fakt, že třetinu léta bude ČT2 a ČT4 
vysílat nepřetržitě přenosy z letní olympiády v Londý-
ně. I proto se na danou dobu na ČT1 přesune tradiční 
Večerníček.“



Každou sobotu a neděli se mohou děti těšit na velkou 
filmovou nebo televizní pohádku na  ČT1. A  nejen to, 
každý všední den odpoledne, je do vysílání zařazena 
minimálně jedna další pohádka. Na své si ale přijdou 
i ostatní diváci ČT. Během léta se každá středa pone-
se v  duchu velkých romantických filmů, diváci se tak 
mohou těšit nejen na všechny díly Angeliky ale i na Cí-
sařovnu Sissi nebo velkofilm Cartouche. Sobotní večer 
bude patřit zábavě, kde diváci uvidí Miroslava Donu-
tila v Lucerně nebo třeba koncert k 70. narozeninám 
Karla Gotta. Pro milovníky rodinných seriálů připravila 
ČT1 každý večer v  týdnu, s výjimkou středy a soboty, 
od  20. hodin reprízy seriálů. Páteční večery jsou vy-
hrazeny pohádkám a po 21. hodině Třinácté komnatě.  

LéTo paTří cesTováNí 

Léto znamená především prázdniny a cestování, neji-
nak tomu bude i  ve  vysílání České televize, její divá-
ci se mohou těšit na nepřeberné množství domácích 
i  zahraničních cestopisných dokumentů, například 
na  Toulavou kameru, která vychutnává Česko, nebo 
na Kameru na cestách.

LéTo paTří ČesKýM FiLMůM 

Málokdo si zřejmě dokáže představit vysílání České te-
levize bez původních českých filmů a nezáleží na tom, 
jestli jsou to filmy nejnovější, nebo ty, jejichž kvalitu 
prověřily již desítky let divácké přízně. Diváci se tak 
mohou těšit například na  Indiánské léto, Divoké včely, 
Grandhotel, Výchovu dívek v Čechách, Rebely a z těch 
starších například na  Duhovou kuličku, Jestli jednou 
odejdu, Utopím si ho sám či na Třetího tátu.

Léto na 
Letní programová nabídka na  ČT1 stojí na  pěti zá-
kladních pilířích: 

LéTo paTří děTeM

Toto léto se děti mohou ve vysílání České televize tě-
šit, na opravdu velkou porci pohádek a pohádkových 
seriálů. Připraveny jsou pohádkové klasiky: O šípkové 
Růžence, Sedmero krkavců, ale i nové pohádky, jakými 
jsou Příběh staré bambitky nebo Láska rohatá.

LéTo paTří rodiNě

V tomto bloku jsou pro rodiny, a nejen ty s dětmi, při-
praveny rodinné seriály, například Křeček v noční košili, 
Rumburak, Létající Čestmír, Hraběnky či Chalupáři.

LéTo paTří roMaNTice a zábavě

Romantičtěji zaměřená populace diváků si určitě vybe-
re ze široké nabídky romantických filmů, ČT například 
uvede všechny části ságy Angelika. Zkrátka nepřijdou 
ani diváci, kteří dávají přednost spíše zábavě, mohou 
se těšit ne reprízy silvestrovských pořadů Všechnopár-
ty, koncert Karla Gotta k jeho 70. narozeninám, nebo 
na Miroslava Donutila ve Spirále. Všechny tyto pořady 
a mnoho dalších ČT odvysílá ve svém bloku Velká so-
botní zábava.



V průběhu celého léta vysílá Český televize každý den 
minimálně jednu pohádku nebo rodinný seriál. Děti se 
tak mohou v  týdnu těšit třeba na Létajícího Čestmíra, 
Křečka v noční košili či Rumburaka. V sobotu a v neděli 
je pro ně vždy po obědě připravena pohádka. Navíc 
v sobotu od 20. hodiny mohou zhlédnout jednu velkou 
filmovou či televizní pohádku, připraveny pro ně jsou 
například O šípkové Růžence, Tajemství staré bambitky 
nebo O víle Arnoštce.

TajeMsTví sTaré baMbiTKy

Co se stane, když jediný spravedlivý loupežník pověsí 
řemeslo na  hřebík? Výpravná pohádka České televi-
ze s písničkami o zamilovaném princi Tomáši Klusovi, 
který si lásku prosté dívky musí zasloužit a dokázat, že 
může vládnout království i bez chamtivých rádců. Scé-
nář Evžena Gogely nabídnul atraktivní postavy řadě 
populárních herců. Mezi jinými především Ondřeji 
Vetchému, Miroslavu Vladykovi, Jiřímu Lábusovi, Vil-
mě Cibulkové, Petru Štěpánkovi, Janu Čenskému, Te-
reze Kostkové, Zuzaně Fialové, Janu Musilovi aj. Hlavní 
role prince Jakuba připadla Tomáši Klusovi. Jeho vy-
volenou se stala Anička z podhradí. V této roli uvidíme 
Kamilu Janovičovou, jednu z gymnaziálních studentek 
ze seriálu 4teens. Režie byla v rukou Iva Macharáčka.



V  tomto letním balíčku ČT1 připravila mix rodinných 
seriálů, které na obrazovkách poběží 5krát týdně, vždy 
od  20.00 hodin. Mezi oblíbenými televizními díly ne-
bude chybět Zdivočelá země, Hraběnky, Proč bychom 
se netopili, Vlak dětství a naděje a Chalupáři.

chaLupáři

Jiří Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová a mnoho dal-
ších hereckých hvězd v oblíbeném komediálním seriálu.

Seriál komediálních příběhů F. Vlčka a V. P. Borovičky, 
který již od své premiéry v roce 1975 potěšil řadu divá-
ků mnoha generací, čerpá svůj humor ze symbiózy člo-
věka městského a člověka vesnického. Popularitu zís-
kal nejen pro své hvězdné obsazení, ale i pro základní 
tón, jímž je tolerance, lidská vzájemnost a porozumění. 
Evžen Huml, bývalý kontrolor obchodních inventur, se 
vrací z  lázní, nastupuje do  invalidního důchodu. Je 
vdovec, bydlí v Praze ve společné domácnosti s dce-
rou Jarčou, jejím mužem (taxíkářem Krbcem) a dospí-
vajícím vnukem Slávkem. Profesionální deformace jej 
vede k neustálým konfliktním situacím. Řešení se nabí-
zí v koupi volné chalupy ve vesnici Třešňová.



V  sobotu odpoledne začíná Léto s  Belmondem  – fa-
noušci tohoto populárního francouzského herce 
budou mít možnost si opět vychutnat nejlepší kous-
ky  jeho filmové kariéry, večer pak bude patřit tomu 
nejlepšímu z  české zábavy. V  bloku Velká sobotní zá-
bava diváci opět zhlédnou reprízy silvestrovských po-
řadů Všechnopárty, Zázraky přírody nebo sestřih toho 
nejlepšího z  trapasů. Ve  všední dny jsou připraveny 
reprízy nejúspěšnějších zábavných cyklů. Ve  středu 
bude mít svou premiéru pořad Pošta pro tebe – Ná-
vraty. V  těchto premiérových dílech se diváci dozvě-
dí, co se dělo poté, kdy aktéři odešli ze studia. Zdali 
se podařilo znovu navázat vztahy, mnohdy přerušené 
na několik desítek let, jestli spolu opět začali rodinní 
příslušníci, kamarádi či bývalí kolegové ze zaměstnání 
opět komunikovat, či bylo-li odloučení již příliš dlouhé 
a přátelství již nebylo možné opět navázat.

pošTa pro Tebe – NávraTy

Zábavný pořad určený nejširšímu rodinnému publiku, 
spojující talk show s  atraktivními prvky žánru reality. 
Ve svém vyznění je co možná nejvíc pozitivní; přináší 
příběhy, ve kterých jde především o usmíření, pocho-
pení, radost a  lásku. Základem pořadu jsou emoce 
skryté v  neopakovatelných lidských osudech, vyvo-
lávající slzy dojetí nejen u  diváků ve  studiu a  u  obra-
zovek, ale i  u  samotných účastníků. Nabízí nečekaná 
setkání po  letech, vyřešení dávných nedorozumění, 
hledání lásky, splnění tajných přání a snů apod. To vše 
před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových 
a nefalšovaných projevů emocí lidí, jako jsou oni sami. 



Každou neděli vpodvečer je připraven premiérový cy-
klus Toulavá kamera vychutnává Česko. Velký český do-
kument o slavné osobnosti Neobyčejné životy si diváci 
mohou pustit vždy v úterý večer. Tento cyklus o dosud 
žijících osobnostech pojednává o  životních a  profes-
ních příbězích významných českých herců současnosti. 
Ve  čtvrtek na  tento cyklus navazuje další série doku-
mentů Příběhy slavných. Diváci se mohou těšit na život-
ní osudy například Miloše Kopeckého, Dany Medřické 
či Waldemara Matušky. V pondělí vpodvečer ČT uvede 
cestopis ze své původní tvorby Na cestě po Česku.

TouLavá KaMera vychuTNává ČesKo

Toulavá kamera se tentokrát vydá v rámci letního spe-
ciálu za  tradiční výrobou, lidovými řemesly a  technic-
kými památkami. Do jednotlivých regionu Česka a po-
prvé i  Slovenska. Moderátoři Iveta Toušlová a  Josef 
Maršál budou až do konce září tentokrát vychutnávat 
místní zajímavosti, které vás mohou inspirovat k jejich 
letní návštěvě. V  prvním díle nejprve společně zaví-
táme na Teplicko. Budeme pátrat po  tom, kde a kdy 
vznikl oblíbený cibulák a  jak přišel ke  svému jménu. 
Pak nám mistr houslař prozradí, jaké dřevo je nejlepší 
na výrobu houslí a také třeba to, kde má tenhle nástroj 
duši. A při prohlídce štoly Starý Martin si připomene-
me časy, kdy v Krupce hornici hluboko pod zemi dobý-
vali cín. Na Královehradecku se vypravíme do rodinné 
firmy Petrof. Dozvíme se, kdy spatřily světlo světa první 
klavíry této značky a kde všude na ně rádi hráli tehdy 
a kde jsou nejoblíbenější dnes.



Kdo se doposud nerozhodnul, má na  výběr z  nabíd-
ky českých filmů, na kterých se koprodukčně podílela 
Česká televize. Filmy jako Indiánské léto, Divoké včely, 
Grandhotel, Výchova dívek v Čechách či Rebelové se již 
stačily stát českou filmovou klasikou. Cyklus českých 
filmů Letní kino s Českou televizí začíná vždy ve čtvrtek 
před 23. hodinou.

iNdiáNsKé LéTo

Film o dívčím poznání, proměně a zasvěcení, vyzname-
naný řadou českých i mezinárodních cen (1995). Hrají: 
K. Issová, T. Vilhelmová, R. Štěpánek, J. Ployhar, O. Ka-
rásková a další. Kamera M. Kabyl. Scénář a režie S. Ge-
deon.

Ve  vlaku, na  zpáteční cestě domů, vzpomíná Klára 
na pobyt v babiččině venkovském domku, kde prožila 
se sestřenicí Marií několik posledních prázdninových 
dnů. Návštěvy místní diskotéky i  noční procházky le-
sem v  doprovodu zkušeně se tvářících mladíků jsou 
pro nejistou a přecitlivělou dívku trochu hořkými život-
ními zážitky. Bude to asi ještě nějakou dobu trvat, než 
se s nimi vyrovná... 

Smutně úsměvný příběh o  mladých lidech poloviny 
devadesátých let je prvním celovečerním filmem talen-
tovaného režiséra Saši Gedeona, který ihned po  pre-
miéře v roce 1995 získal řadu významných ocenění: Zla-
tého ledňáčka na Finále Plzeň, Zlatý hrozen a Zlatý de-
but na festivalech v Polsku, na MFF Karlovy Vary cenu 
Fipresci, ceny na festivalech v Káhiře, Chotěbuzi a další.



ČT2 nabídne speciální programové menu, jehož hlav-
ními lákadly budou filmy, dokumenty a divadlo. Diváci 
mezi nimi najdou premiérové lahůdky, jako je již tra-
diční Americké nezávislé léto, cyklus BBC Neobyčejné 
ženy nebo projekt EBU Rodinné příběhy. Vybírat bu-
dou moci také z řady dalších delikates, mezi něž beze 
sporu patří divadelní večery různých žánrů s názvem 
Rozmarné léto i cykly původních českých dokumentů 
a distribučních filmů. V neposlední řadě nabídne ČT2 
snímky zahraničních filmových velikánů, mezi něž patří 
kupříkladu režisér Claude Chabrol. 

„Dvojka bude letos v létě patřit především exkluzivním 
dokumentárním a filmovým cyklům – například britské-
mu třnáctidílnému dokumentárnímu seriálu Neobyčej-
né ženy, Americkému nezávislému létu, českému Letní 
kinu nebo dokumentární trilogii k roku 1968. Dvojka 
uvede rovněž unikátní divadelní představení v pásmu 
Rozmarné divadelní léto. Nedělní večery budou patřit 
francouzskému klasikovi Claudeu Chabrolovi. Letošek 
přinese ještě jednu zvláštnost: ČT2 bude 16 dnů bě-
hem Olympiády v Londýně sportovat, aby český divák 
dostal maximum přímých přenosů a záznamů atraktiv-
ních odvětví s českými zástupci. Dvojka tak nabídne jak 
umělecké, tak sportovní zážitky,“ říká ředitel programu 
ČT Milan Fridrich.

Léto na 



Americké 
nezávislé 
léto
Každé úTerý

Cyklus premiérových snímků vysílá ČT každé léto už 
do roku 2000. Letos vždy v úterý uvede snímky Grace 
už není, Duše Paula Giamattiho, Spálené životy, Malý 
New York nebo Bláznovství – příběh zvláštního vztahu 
mezi problémovým teenagerem a  excentrickým psy-
chiatrem. Z dalších filmů se mohou diváci těšit na dra-
ma svobodných matek, zapletených do  pašování 
na kanadsko-americké hranici s názvem Zamrzlá řeka, 
nebo komedii Děcka jsou v pohodě o lesbickém páru, 
do jehož života začne zasahovat biologický otec jejich 
potomků.

Filmoví 
velikáni
Každé poNděLí a páTeK

Lynch, Truffaut, Kusturica, Takeshi, Coppola, Wong, 
De Sica – s  tvorbou těchto filmových velikánů bu-
dou mít diváci ČT2 možnost se setkat vždy v pondělí 
a  pátek. Snímky Laně, Nevěrná žena, Bestie musí ze-
mřít, Řezník, Roztržka a Než přijde noc, které odvysílá 
ČT2 v  nedělním Filmovém klubu, připomenou režijní 
umění klasika francouzských thrillerů a krimi Claudea 
Chabrola. Nedělní zahraniční filmové návraty proběh-
nou ve znamení snímků Klíč, Psáno ve větru, Nádherná 

posedlost a  Dědička. Jako jejich pomyslnou „třešnič-
kou na dortu“ se pak po olympiádě stane cyklus Hugo 
Haas v Hollywoodu, který uvede filmy Náklaďak, Podiv-
né okouzlení, Přiznání jedné dívky, Návnada, Zadržte 
ten úsvit a Jednou nohou v pekle.

Neobyčejné 
ženy
Každou sTředu a NeděLi

Cyklus dokumentů BBC atraktivním způsobem zpra-
covává příběhy významných žen, které se nesmaza-
telně zapsaly do  dějin 20. století: Paní Čankajšková 
(velmi vlivná žena čínského politika), Coco Chanel, 
Wallis Simpsonová (zdatná manipulátorka, kvůli níž se 
vzdal trůnu anglický král), Hedy Lamarrová (herečka, 
ale i  vynálezkyně principu mobilního telefonu), Aud-
rey Hepburnová, Grace Kellyová, Martha Gellhornová 
(spisovatelka, novinářka, 3. manželka Ernsta Heming-
waye), Josephine Bakerová, Indira Gándhíová, Amelia 
Earhartová (letkyně), Agatha Christie, Ruth Westhei-
merová (140 cm vysoká dáma, která byla nejdřív snaj-
perkou izraelské armády a skončila jako úspěšný sex 
kouč v  americké TV), Maria Montessori (zakladatelka 
Montessori systému ve školství).

Rodinné 
příběhy
Každý všedNí deN

Projekt EBU s českým dabingem, který přináší příbě-
hy ze současnosti, vysílané každý všední den. Evropa 
neumí dělat jen dluhy a bořit, Evropa umí i tvořit. Čes-
ká televize byla jednou ze sedmi evropských televizí, 
která se projektu zúčastnila. Jedinou podmínkou bylo, 
aby v příběhu byly přítomny všechny tři generace: 
prarodiče, rodiče a děti. V cyklu najdou diváci mystic-
ké drama z Norska, love story z Katalánska, tragický 
příběh z Walesu, farmářský příběh z Francie, sociální 
drama z Německa a rodinnou komedii z Česka. Na-
jdou zde autenticitu jednotlivých regionů Evropy a to, 
čemu lze bez nadsázky říct – evropská kultura. Rodin-
né příběhy udělají z každého diváka hrdého Evropana. 



České kino
Středeční filmový cyklus promítne kolekci kopro-
dukčních snímků České televize, jako jsou Ocas ješ-
těrky, Lištičky, El Paso, Cinka Panna atd., z nichž každý 
zujme originálním dramatickým příběhem. Chybět 
nebudou samozřejmě ani sobotní české filmy pro pa-
mětníky jako například Trápení, Malé letní blues, Pět 
holek na krku či Kočár do Vídně a Petrolejové lampy. 

Děti 50. let
V  letních měsících uvede Dvojka mimořádné doku-
mentární cykly. 

Cyklus Děti 50. let, který vznikl v  koprodukci České 
televize, Sunfilms a FAMU, pojednává o osudech dětí 
politických vězňů 50. let v dobách totality i normaliza-
ce, ale i o jejich současném životě v dnešní společnos-
ti. Čtrnáct půlhodinových snímků zachycuje 6 mužů 
(synů) a 8 žen (dcer), kteří vyrůstali v době, kdy jejich 
rodiče tvrdě pronásledoval v 50. letech komunistický 
režim. Cyklus je kromě samotného tématu cenný i tím, 
že se na něm autorsky podíleli studenti FAMU a je tedy 
jedinečným svědectvím setkání dvou různých genera-
cí, odlišujících se věkově, vzděláním, názorově i  hod-
notově.

Pohled do historie doplní cyklus Rok 68 – střihový do-
kumentární triptych (Naděje, Zrada, Bezčasí), který při-
pomene nadějný i tragický rok 1968.

Rozmarné 
léto 
a Divadlo 
s hvězdičkou
Každý ČTvrTeK

V rámci čtvrtečních divadelních večerů různých žánrů 
budou moci diváci zhlédnout představení Rozmarné 
léto, Lhář, Švestka, Brouk v  hlavě a  Charleyova teta. 
V srpnovém Divadle s hvězdičkou mohou diváci Dvoj-
ky navštívit hry Obrázkáři, Polaroidy a Sirup.



Hry XXX. Olympiády v Londýně završí období čtyř mě-
síců, během nichž Česká televize nabízí tři akce vníma-
né českým televizním publikem jako nejvýznamnější 
sportovní události roku 2012. 

Česká televize nabídne po  dobu 17 dnů her souvis-
lé vysílání na  programu ČT4 a  během olympijských 
soutěží také ČT2. Poprvé v historii se značka ČT zařa-
dí mezi ty televize, které uvádějí svůj program přímo 
z  dějiště her. Ve  spolupráci s  ČOV bude Olympijské 
studio z  českého olympijského domu předkládat ne-
jen přímé přenosy z  jednotlivých sportovišť, ale také 
exkluzivní rozhovory s českými reprezentanty, bývalý-
mi olympioniky a sportovními osobnostmi. 

Program ČT4, s  pracovním názvem ČT Londýn, se 
soustředí na účast českých olympioniků a medailové 
disciplíny konkrétního dne, tedy na  vrcholy Her. Pro-
gram ČT2 (ČT Olympic) bude vysílat převážně míčové 
hry, tedy zápasy basketbalu, házené, volejbalu, fotba-
lu, tenisu atd. Souběh disciplín „zvýšeného veřejného 
zájmu“ řeší kromě nabídky klasického vysílání na dvou 
programech také rozdělení příchozích obrazových 
tras do 6–8 linků na webových stránkách ČT.

Letní olympijské hry 
v ČT

Medailové závody českých sportovců, například finále 
v hodu oštěpem s Barborou Špotákovou, finálové zá-
vody skifařů s Mirkou Knapkovou a Ondřejem Synkem 
nebo tenisová utkání ve  Wimbledonu s  Petrou Kvito-
vou a  Tomášem Berdychem budou aspirovat na  nej-
sledovanější televizní program tohoto léta.

Česká televize má od  MOV k  dispozici 28 akreditací, 
s nimiž se pokusí zajistit program srovnatelný se stani-
cemi, které na podobnou operaci dostávají nejméně 
dvojnásobek. V dějišti her bude 14 komentátorů včet-
ně dvou expertů ČT a tři reportérské štáby. Ve spolu-
práci s kolegy v Praze budou zajišťovat cca 40 hodin 
televizního vysílání denně plus 8 internetových kanálů. 
Hostiteli v  olympijském studiu v  Londýně budou Ro-
bert Záruba a  Jaromír Bosák. Vedoucím týmu ČT je 
Vladimír Drbohlav, autorem olympijského projektu 
Londýn 2012 Robert Záruba.



Nová virTuáLNí hra ČT

Na  dětském webu TýYó bude po  celé prázdniny pro 
děti přichystána virtuální desková hra Prázdninové 
putování, ve  které si děti procvičí a  připomenou vě-
domosti z  vlastivědy, historie, zdravovědy, přírodo-
pisu, vztahu k přírodě a dalších prázdninových témat. 
Podobně jako v úspěšném adventním či velikonočním 
kalendáři i tentokrát budou mít děti možnost každý den 
soutěžit nejlepším výsledkem o  originální čokoládu. 
1. září pak vyhlásíme absolutního vítěze Prázdninového 
putování, pro kterého bude připravena zvláštní cena.

Prázdninové putování

www.tyyo.cz/putovani

http://www.tyyo.cz/putovani


vs po ČT1 [s] vs po ČT2 [s] vs úT ČT1 [s] vs úT ČT2 [s] vs sT ČT1 [s] vs sT ČT2 [s] vs ČT ČT1 [s] vs ČT ČT2 [s] vs pá ČT1 [s] vs pá ČT2 [s] vs so ČT1 [s] vs so ČT2 [s] vs Ne ČT1 [s] vs Ne ČT2 [s]
12:00 Z metropole (Praha)/
Týden v regionech (Brno, 
Ostrava) 

12:00 Filmy pro pamětníky  
 
Trápení, Malé letní 
blues, Pět holek na krku, 
OLYMPIÁDA, Staré pověsti 
české, Kočár do Vídně, 
Petrolejové lampy 

12:00 Otázky Václava 
Moravce 

12:00 Filmové návraty 
zahraniční: Klíč, Psáno 
ve větru, Nádherná posed-
lost, Dědička, OLYMPIÁDA, 
HUGO HAAS V HOLLY-
WOODU, Náklaďák /Hlídač 
č.47, Podivné okouzlení, 
Přiznání jedné dívky, 
Návnada, Zadržte ten úsvit, 
Jednou nohou v pekle

12:25 Auto moto pořad 

13:00 Zprávy ČT 13:00 Zprávy ČT 
13:05 Autopropagační 
pořad ČT: Svět ČT 
 

13:05 Nedělní pohádka 
 

13:25 Zahraniční doku-
menty, Paparazzi – lovci 
senzací, Lidé, kteří okrádají 
bohy, Neuromarketing, 
OLYMPIÁDA, Made 
in Cuba, Prezidentovi 
v patách, Doják

13:30 Sobotní pohádka 

13:50 Zapomenuté 
výpravy archivní dokum.
cyklus 
14:15 Dokument 
zahraniční Voda, moře, 
oceány

14:20 Laurel a Hardy 14:20 Zlatý fond ČT 
Dobrá voda, Manželská 
tonutí 4× 

14:30 Pro televizní 
pamětníky: Duhová 
kulička, Jestli jednou 
odejdu, Po rozvodu, 
Utopím si ho sám, 
Babička se zbláznila,Třetí 
táta, Než poznáš první 
úsměv, Až bude padat 
hvězda,Robinsonka 

Společenský dokument 
zahraniční cyklus Ob-
jevování Afriky

15:20 Cyklus kulturní 
portréty: Osud talentu 
v Čechách, Téma Franz 
Kafka, Motýlek – skutečný 
příběh, OLYMPIÁDA, 
Martin Frič –klasik českého 
filmu, Ladislav Smoček, 
Plácido Domingo: Mé 
největší role

Dokument zahraniční 
cestopis  
Kamera na cestách  

15:45 Návraty mistrů 
zábavy: Manéž B. Polívky 16:00 Zahr. detektivní 

seriál: Hercule Poirot  

16:15 Cesty víry 16:20 Dokument 
zahraniční – Zázračná 
planeta  

16:45 Talk show „Uchem 
jehly“ 16:55 Zahraniční film – 

Léto s Belmondem: 
Cartouche, Muž z Acapulca, 
Zvíře, Nenapravitelný, 
Mrchožrouti, Strach nad 
městem, Lělo mého 
nepřítele, Lovec hlav 
 
 

17:00 Film pro mladší 
pamětníky – Cesta 
do pravěku, Zločiny pro 
pamětníky: Mezi 
námi zloději, Zatykač 
na královnu, Smrt 
za oponou, Růžový Hubert, 
Odvážná slečna, Každá 
koruna dobrá, Případ ještě 
nekončí, Mravenci nesou 
smrt, Smrt v sedle  
R (plovoucí stopáž – 88:00) 

17:15 Rodinný seriál 17:15 malý společenský 
dokument

17:45 Dětský blok 
„Kavčí hnízdo“ 

17:45 Dětský blok 
„Kavčí hnízdo“ 

18:31 Life style 
Kluci v akci 

18:30 Cestopis původní 
tvorba ČT: Na cestě 
po Česku 

18:45 Večerníček 10:00 18:45 Večerníček 

18:56:50 Události 
za okamžik a počasí 3

18:56:50 Události 
za okamžik a počasí 19:00 archivni fantasy 

seriál Pochodeň  
Krátké dokumenty Jak 
se žije... 

19:00 Události 19:00 Události 19:15 Krátké dokumenty 
Handicap story 
19:25 Červený trpaslík 19:45 BBV 19:45 BBV 

 
 

20:00 Seriál: 
od 25.6.Hříšní lidé města  

20:00 Velký historický 
dokument 

20:00 Seriál rodinný: 
Hraběnky 

20:00 Zahraniční doku-
ment dobrodružství, napětí 
kritické okamžiky 

20:00 Český seriál: Proč 
bychom se netopili 

20:00 Původní český 
dokument: Večer Velehrad, 
Velké manévry, Afghánis-
tán bez obalu, Afghánistán, 
země mé krve, Národ 
mystifikace, O slušnosti, 
Na hranicích impéria, 
Po dlouhé noci den 

20:00 Seriál rodinný: 
Hraběnky 

20:00 Zahraniční dokum. 
cyklus Kamera na cestách: 
Zakouma, park slonů, Af-
rika z balónu, OLYMPIÁDA, 
Kyklady, Sicílie, Maroko

20:00 Pohádka: Jak si 
zasloužit princeznu, Čert ví 
proč, O Šípkové Růžence, 
Sedmero krkavců, O víle 
Arnoštce, Tajemství 
lesní země, O uloupené 
divožence, Láska rohatá, 
Tajemství staré bambitky

 20:00 Dokument 
zahraniční Zázračná 
planeta 

20:00 Velká sobotní 
zábava: Miroslav Donutil 
ve Spirále, MFF Karlovy 
Vary – PP, Karel Gott 70 
(2. část), Zázraky přírody, 
Když jdou na mužskýho 
léta, Všechnopárty – 
Silvestr, Zázraky 
přírody – Silvestr, 11.8. 
Trumfy M. Donutila, Já 
a moji synové (S. Zázvor.), 
Zázraky přírody,To nejlepší 
z Trapasů, Trapasy 

20:00 Dokument 
historický – Fakta, mýty, 
ztracené civilizace 

20:00 Chalupáři 20:00 Velký dokument 
zahraniční – Věda a tech-
nika Expedice Citroen 20:55 Velký český 

dokument o slavné 
osobnosti: Neobyčejné 
životy: J. Bednárik, K. Gott, 
M. Dejdar, T. Medvecká, 
F. Peterka, J. Přeučil, Z. 
Adamovská, E. Vašáryová, 
P. Zedníček

20:55 Pošta pro tebe 
Návraty 

20:55 Příběhy 
slavných: M. Kopecký, 
N. Gollová, K. Zich, M. 
Myslíková, W. Matuška 
, D. Medřická,O. Nový, 
V. Galatíková, J. Zahajský 

20:55 Postřehy odjinud

21:00 Seriál: do 16.7. 
Zdivočelá země III. 

21:00 FILMOVÍ VELIKÁNI 
zahraniční film plovoucí 
stopáž 90:00 - 120:00 P/R 
CPP CS: 15+ 
 
2.7. LYNCH 22:00 Sloní 
muž 123´ 
9.7. TRUFFAUT - 451 
stupńů Fahrenheita 110´ 
16.7. KUSTURICA – Arizona 
Dream 135´ 
23.7. TAKESHI – Zatóiči 
(Samuraj) 
Olympiáda, COPPOLA 
Apokalypsa, WONG Kar-wai 
Moje borůvkové noci, 
DE SICA ´

21:00 Historické doku-
menty: Historie – Soko-
lové, Historie – Havlíček 
Borovský, Historie – téma 
olympiáda Rok 68 doku-
mentární trilogie, Naděje, 
Zrada, Bezčasí

21:00  
Neobyčejné ženy – doku-
mentární cyklus 

Divadelní večer různých 
žánrů  
 
ROZMARNÉ LÉTO: Roz-
marné léto, Lhář, Concerto 
Bohemia, Švestka, Brouk 
v hlavě, Charleyova teta,  
 
OLYMPIÁDA, DIVADLO 
S HVĚZDIČKOU, Obrázkáři, 
Polaroidy, Sirup

21:00 Malá zábavná 
publicistika Třináctá 
komnata 

21:00 FILMOVÍ VELIKÁNI: 
LYNCH – Zběsilost v srdci, 
TRUFFAUT – Americká noc, 
KUSTURICA, TAKESHI – 
Takeshis, OLYMPIÁDA, 
COPPOLA Dracula, WONG 
Kar-wai Na východě ďábel, 
na západě jed, DE SICA 
Poslední soud 

21:00 Koncert /kulturní 
dokument Otevřené 
město, Misha Maisky 
v Českém Krumlově, Včely 
letěly krásně, OLYMPIÁDA, 
Celebration jazz CDHT 57´ 
Koncert ze Schönbrunnu 
CDHT, Sen o Paříži v Praze

21:00:00 Toulavá kamera 
vychutnává Česko  

21:00  
Neobyčejné ženy 

21:30 Talk Show  
Všechnopárty 

21:30 Velký romantický 
film: Nezapomeň na mě – 
premiérový americký 
romantický film, Angelika 
markýza andělů, Báječná 
Angelika, Angelika a král, 
Nezkrotná Angelika, 
Angelika a sultán, Černý 
tulipán, Císařovna Sissi 
1/2, Císařovna Sissi 2/2  
 
  
 

21:30 Archivní česká 
dramatika v retro stylu: 
Konto Separato, Početí 
mého mladšího bratra, He-
limadoe, Na zámku, Brouk 
v hlavě, Dobrodružství pod 
postelí, Doktor Munory 
a jiní lidé, Ceremoniář, 
Chlípník.

21:40 Slavné olympijské 
osmičky, Hry šermířů 
a sokolů, Podruhé 
v Londýně, Mexická 
rapsodie, Londýnský 
autobus APF

21:50 Den D  
 

21:50 České distribuční 
filmy: Ocas ještěrky, 
Lištičky, El Paso, Cinka 
panna, OLYMPIÁDA, Hořký 
sníh, Sestra, Proměny 

21:50 Letní kino: Výchova 
dívek v Čechách, Pusinky, 
Indiánské léto, Šeptej, 
Divoké včely, Grandhotel, 
Cesta z města, Rebelové, 
Největší z Čechů 

21:50 Na plovárně 22:00 Publicistika 
Reportéři ČT 

21:50 Pořad s osobností 
z velkého českého doku-
mentu – Dracula, K. Gott 
70, Amerika, Vše pro syna, 
Vražedný týden, Území 
strachu, Den dobrých 
skutků, Archiv, Každý den 
karneval

22:00 Dokumentární klub 

22:10 AMERICKÉ NE-
ZÁVISLÉ LÉTO: Grace už 
není, Duše Paula Giamat-
tiho, Spálené životy, Malý 
New York, Olympiáda, 
Bláznovství, Zamrzlá řeka, 
Děcka jsou v pohodě 

22:15 To nejlepší z české 
zábavy: Hitparáda 
televizní zábavy – Martin 
Dejdar uvádí přehlídku 
nejúspěšnějších vys-
toupení opravdových 
mistrů zábavy 

22:15 Filmový klub – 
Claude CHABROL: Laně, 
Nevěrná žena, Bestie 
musí zemřít, OLYMPIÁDA, 
Řezník, Roztržka, Než 
přijde noc 

22:40 Na stopě 22:40 Zahraniční seriál: 
Podfukáři 22:45 Zahraniční kri-

miseriál: Komisař Moulin 22:50 Útěk do Budína 
23:00 Noční filmový klub 23:00 Kultovní seriál: 

Mighty Boosh II23:05 Zahraniční seriál: 
Spooks  

23:15 Zahraniční kri-
miseriál: Kriminálka Paříž  
 

23:10 Filmový klub – Ani-
mace na Dvojce, Metropo-
lis, Sita zpívá blues, Mary 
a Max, OLYMPIÁDA, Panika 
v městečku, Distrikt!, Pán 
prstenů

23:15 Euromiliony
23:20 Dokumentární klub 23:20 do 2.8.  

Profily zločinu, Profe-
sionálové 

23:30 Losování 23:30 ČT Live, Etienne 
Daho, Věra Špinarová, 
Tata Boys, bratři Ebenové, 
OLYMPIÁDA, Tokyo Ska 
Paradise Orchestra, No 
Name, Tři sestry 

23:35 Zahraniční seriál 
vztahový Bratři a sestry  

23:35 Evropa jedna báseň 23:40 Evropa jedna báseň 
23:45 Zahraniční 
seriál:Californication 

Tabulka programového schématu ČT1
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