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Televizní týden je nudnější než kdy předtím. Jednu skutečnou událost ale přece jen nabídne. V pondělí
startuje ČT2 s uváděním unikátního cyklu Lukáše Přibyla Zapomenuté transporty - kdo ho ještě
neviděl na festivalech, rozhodně by si tuto příležitost neměl nechat ujít.

Přibyl čtyřdílný cyklus Zapomenutých transportů připravoval deset let. Během nich nashromáždil 400 hodin
filmového záznamu výpovědí pamětníků někdejších židovských transportů do lokalit v Lotyšsku, Estonsku,
Bělorusku či Polsku. Šlo o místa značně odlehlá a kvůli strašlivým podmínkám a tuhému podnebí na přežití
snad ještě náročnější, než byla Osvětim.

Přeživších tak bylo málo, Přibyl je hledal po celém světě. Výsledkem jsou čtyři celovečerní dokumenty, které
stále jsou vyhledávaným programem světových festivalů a Přibylovi už vynesly i řadu cen. V televizi bude
cyklus k vidění vůbec poprvé, startuje v pondělí ve 20 hodin na ČT2 s dílem o Lotyšsku.

Zbytek televizního týdne zahrnuje sestavu repríz různých více či méně
provařených filmů. V úterý jsou na programu hned dva snímky
Sidneyho Pollacka - nejdříve ve 20 hodin na ČT2 Takoví jsme byli
s Robertem Redfordem a Barbrou Streisandovou, poté ve 22.30 na ČT1
Koně se také střílejí s Jane Fondovou.

Zbytek dnů už je zcela zapomenutelný - pokud se nenajdou mezi diváky
uchazeči třeba o středečního Terminátora ve 22.50 na Nově či o páteční

Zapomenuté transporty konečně k vidění v České televizi! | Týden.cz http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/televize/zapomenute-transporty-kone...

1 of 2 28.5.2011 15:42



strašlivý Román pro ženy tamtéž. Zážitek ze Zapomenutých transportů
ale jistě bude tak silný, že vydrží i přes celý týden - a další pondělí tak
bude možné znovu zasednout k dalšímu dílu, tentokrát z Běloruska.
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Změny v televizi Prima Cool mění program, ten současný se neosvědčil
Kuchařská show Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich měl s grilováním úspěch
Souboj sledovanosti Finále SuperStar porazilo Donutila i Janžurovou

Tisk Poslat Sdílet Nahoru

Diskuze

Vstupte do diskuze

Diskutujte s fanoušky Týden.cz na Facebooku
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