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Dva olympijské kanály ČT4 a ČT2

468 sportovních přenosů

448 hodin živého vysílání

Unikátní projekt olympijského studia ČT 
přímo v Českém domě

Nejlepší sportovní komentátoři

HD vysílání přinese jedinečný
sportovní zážitek

Česká televize během 
Letních olympijských her v Londýně 
nabídne 48 hodin vysílání denně
Česká televize jako jediná v Evropě 
nabídne celé olympijské hry na dvou 
televizních programech, které jsou volně 
šiřitelné a vysílají současně. Během 
konání XXX. letních olympijských her 
v Londýně bude Česká televize vysílat 
nonstop na programech ČT4 a ČT2 
48 hodin vysílání denně. Vysílací plán 
předpokládá 468 přenosů a celkem 
768 hodin olympijského vysílání, ale 
pochopitelně počítá i s nezbytnými 
modifikacemi v závislosti na konkrétním 
vývoji soutěží OH a startech českých 
olympioniků. Vůbec poprvé v historii 
bude mít ČT své Olympijské studio 
přímo v dějišti olympijských her. Díky 

spolupráci s Českým olympijským 
výborem bude mít své vysílací studio 
přímo v Českém olympijském domě 
a zajistí tak divákům atraktivní program 
včetně rozhovorů se zajímavými hosty 
a možné interakce přímo s návštěvníky 
Českého domu.

Československá televize vysílala poprvé 
letní olympijské hry z Říma v roce 
1960 – tehdy to bylo v rozsahu 35 hodin. 
Od her v Mexiku v roce 1968 se staly 
pravidlem rozsáhlé bloky živých přenosů. 
Dosud zprostředkovala ČT divákům 
12 letních olympijských her.  

Barbora Špotáková, hod oštěpem



Cílem celého projektu Studia ČT 
v Českém olympijském domě bylo 
i z hlediska architektonického návrhu 
maximálně propojit vysílání studia 
a aktuálního dění přímo v Českém 
domě. „Snažili jsme se studio s okolním 
děním propojit, nikoli oddělit,“ říká 
autor projektu Jaroslav Holota, s nímž 
spolupracovali i architekti Jaroslav 
Šugár a Peter Masár.

Už v srpnu loňského roku, kdy vznikal 
první koncept studia, se autoři projektu 
dohodli na zásadní myšlence celé akce – 
studio bude umístěno přímo uprostřed 
Českého olympijského domu. Díky 
otevřenosti celého architektonického 
ztvárnění pak budou mít diváci možnost 
přímo vidět dění v českém domě, kdykoli 
bude ČT živě vysílat ze studia v Londýně.

Základem studia je pak moderátorský 
pult a sezení pro hosty. Byly použity 
lehké materiály jako hliník, 
sendvičové pláty a akryláty, které 

Olympijské studio České televize 
v Londýně

umožnily dosáhnout navržený tvar 
a požadovanou hmotnost pro lepší 
manipulaci a transport. Jednoduché, 
čisté, křivkové znázornění bude 
doplňovat vizuální grafika. Snahou 
autorů bylo navázat grafiku studia 
na design celého Českého olympijského 
domu a celý prostor učinit více českým 
než londýnským.

Výroba studia trvala 6 týdnů. Jeho 
stavba na místě zabere tři a půl dne.

Kapacita studia je 14 lidí, přičemž 
u komentátorského stolu se počítá 
maximálně se 4 lidmi, 10 míst je pak 
v hledišti. Kromě pozvaných hostů tam 
budou moci zasednout i návštěvníci 
Českého olympijského domu a přímo se 
zapojit do vysílání České televize.



Olympijské studio



Hlavní Olympijské studio bude vysílat 
na programu ČT4 přímo z Českého 
olympijského domu v Londýně 
a jeho moderátoři budou ve spojení 
s kolegy, kteří budou komentovat 
soutěže z jednotlivých sportovišť nebo 
z mezinárodního vysílacího centra 
v londýnském Olympic Parku.

Moderátoři studia

Robert Záruba
Robert Záruba pracuje pro Českou /Čs. 
televizi externě od roku 1984, stálým 
zaměstnancem je s krátkou přestávkou 
od roku 1990. Pracuje v Redakci 
sportu na pozici šéfkomentátora 
a komentátora. 
V Londýně 
bude pošesté 
uvádět 
Olympijské 
studio, poprvé 
z dějiště 
her. Při hrách 
v Barceloně 
v roce 1992 
uváděl v Praze 
první Olympijské 
studio ČST, stejně 
tak jako při dalších letních hrách. Během 
Olympijských her 2000 v Sydney 
uváděl 19 hodin nepřetržitě Olympijské 
studio v Praze. Je autorem dvou velkých 
projektů Redakce sportu v roce 2012, 
MS v hokeji a OH v Londýně. Rekreačně 
hraje hokej, florbal a jiné míčové sporty.

Myslíte si, že letošní olympiáda 
bude v něčem jiná než ostatní?
Určitě bude jiná než předchozí letní 
olympijské hry. Všechny dosavadní 
letní hry, kromě Athén v roce 2004, 
byly vysílány s obrovským časovým 
posunem, vlastně se dá říci, že hry 

lukostřelba, šerm nebo zápas řecko-
římský. Tohle je věc, která může pomoci 
přivést ke sportování například děti 
jako inspirace třeba i pro ty, které ještě 
hledají ten správný sport.

Dokážete už nyní říci 
významného hosta Olympijského 
studia ČT v Londýně?
Nejedná se vlastně o hosta v tom 
pravém smyslu slova, protože je členem 
komentátorského týmu. Václav Chalupa, 
olympijský medailista ve veslování, 
bývalý vynikající skifař. Veslování 
bude jedním z hlavních sportů těchto 
her, i s ohledem na tradici, kterou má 
v Británii, i proto jsme moc rádi, že tam 
Vašek bude s námi.

Vaše přání české výpravě?
Já mám olympiádu hodně spojenou 
s televizním vysíláním, takže bych si 
přál, aby se náš program líbil divákům, 
protože tu možnost bavit se sportem 
v jeho nejrůznějších podobách mají 
jednou za čtyři roky. Podle mne skutečně 
není důležité, jestli získáme deset nebo 
jedenáct medailí, byť samozřejmě 
že budeme rádi za každou získanou, 
a velmi rádi v našem studiu uvítáme 
každého sportovce, který se nějak 
zaslouží o to, že česká olympijská 
výprava bude úspěšná.

Jaromír Bosák
Jaromír Bosák pracuje pro Českou 
televizi s přestávkami od roku 1992. 
V letech 2000–2002 pracoval jako 
šéfredaktor redakce sportu. Od srpna 
2002 zastává v České televize pozici 
redaktor – komentátor. Své první 
olympijské studio moderoval v roce 1994, 
poté následovaly, s výjimkou Nagana 
1998, všechny další olympijské hry. 
Za svůj osobní televizní rekord považuje 

v Pekingu, Sydney, nebo třeba v Atlantě 
měly z našeho pohledu převrácený den. 
Londýn je také daleko lépe dostupný 
a časový posun je zde zanedbatelný. 
Z pohledu České televize je letošní 
olympiáda unikátní v tom, že poprvé 
ve své historii má Česká televize hlavní 
studio přímo v dějišti her.

Lze očekávat skutečně silnou 
fanouškovskou základnu 
vzhledem k dostupnosti 
Londýna?
Olympijské hry jsou odlišné například 
od Mistrovství Evropy ve fotbale. Londýn 
je sice relativně snadno dostupný, ale při 
pestré nabídce sportů si fanoušci budou 
daleko více vybírat, na který z nich by se 

chtěli podívat. Myslím 
si, že Češi tam pojedou 
za úspěchem našich 
sportovců. Například 
u nás není mnoho 
fanoušků veslování, ale 
vzhledem k tomu, že 
v tomto sportu může 
česká výprava získat 
dvě medaile, je velmi 
pravděpodobné 
že se do Londýna 

vypraví opravdu hodně 
českých fandů.

Tipnete si počet medailí naší 
výpravy?
Tipuju nerad, tohle se taky velmi těžko 
odhaduje, může to být šest, nebo taky 
deset medailí. Dvouciferné číslo by 
bylo nádherné. Ale na druhou stranu, 
hromadit medaile ani není smyslem 
olympiády. Důležité je, aby se lidé dobře 
bavili, uviděli své oblíbené sportovce 
přímo v akci a zase po čtyřech letech 
dostali možnost sledovat i ty sporty, 
které jinak nemají takovou možnost 
se ukázat. Olympiáda je zajímavá 
i v tom, že otevírá lidem nové obzory 
a přináší jim sporty, jako jsou například 



Komentátoři 
v Londýně
Petr Vichnar 
Jakub Bažant 
Pavel Čapek 
Marek Svačina 
Michal Dusík 
Miroslav Langer 
Jiří Rajman 
Tomáš Jílek 
Radek Bauer 
David Lukšů 
Ondřej Zamazal 
Ondřej Lípa
Jiří Novák – expert tenis
Václav Chalupa – expert veslování 

Živé vysílání na ČT4 by mělo být 
v rozmezí od 10.00 do 24.00. Během 
noci a rána následujícího dne se 
budou vysílat vybrané reprízy. Přenosy 
a studiové rozhovory doplní dalšími 
původními materiály reportéři Jiří Hölzel, 
Petr Kubásek a Žaneta Peřinová. 
 
Jedinečnost studia v Londýně spočívá 
v jeho přímém kontaktu se sportovním 
prostředím a ojedinělou možností 
zpovídat sportovce přímo na místě. 
K atraktivitě přenosů přispějí i výjimečná 
místa, kde se budou jednotlivé sporty 
odehrávat. Například turnaj v plážovém 
volejbalu se bude pořádat v těsné 
blízkosti sídla britského ministerského 
předsedy v Downing street, tenis se bude 
hrát v nádherné atmosféře All England 
Clubu. 

Moderát
oři

Studio na Kavčích 
horách
Na programu ČT2 bude zpravodajství 
z míčových her pokrývat studio vysílané 
z pražského centra ČT na Kavčích 
horách. Živé sportovní přenosy 
bude ČT2 nabízet od 10.00 přes 
půlnoc – v návaznosti na závěr utkání 
olympijských soutěží. Během nočních 
a ranních hodin se také na ČT2 budou 
vysílat vybrané záznamy a reprízy.

Komentátoři v Praze
Stanislav Bartůšek
Tomáš Budka
Barbora Černošková 
Michal Dimitrov 
Zuzana Kalátová 
Jiří Kalemba 
Tomáš Klement
Jakub Stařík
Marek Šimák

devatenáctihodinové šichty během LOH 
2000 v Sydney, střídané fotbalovými 
zápasy Ligy mistrů. Jeho nejoblíbenější 
televizní sport je fotbal. Sám se aktivně 
věnuje fotbalu, golfu a dříve i basketbalu 
a badmintonu.

Myslíte si, že letošní olympiáda 
bude v něčem jiná než ostatní?
Každá olympiáda je jiná, srovnávat jde 
těžko. Letošní proběhne ve městě sportu 
velmi nakloněném, o to by to mělo být 
příjemnější.

Lze očekávat skutečně silnou 
fanouškovskou základnu, 
vzhledem k dostupnosti 
Londýna?
Rozhodně ano, v Londýně jste za pár 
korun a za dvě hodiny. Takovou 
příležitost český fanoušek mít dlouho 
nebude. 

Tipnete si počet medailí naší 
výpravy?
Vůbec, od přírody jsem špatný tipér. 
Ale pět snad holky a kluci zvládnou.

Vaše přání české výpravě?
Ať se vracejí s dobrou náladou.

Dokážete už nyní říci 
významného hosta OS ČT 
v Londýně?
Významní budou úplně všichni, jinak 
bychom je přece nezvali…



Petr Vichnar
V České televizi pracuje od roku 1978. 
Má za sebou komentování více než 
2000 přímých přenosů, Londýn bude 
jeho čtrnáctou olympiádou, na které 
bude pracovat. Od Calgary 1988 byl 
akreditován na všech OH s výjimkou 
Pekingu 2008, kterou moderoval 
z  pražského Olympijského studia. 
Ze sportů má nejraději hokej, tenis, 
házenou a basketbal. Ten hrál závodně, 
momentálně se nejraději věnuje pohybu 
na tenisových kurtech nebo v sedle kola. 

Tomáš Jílek
V České televizi pracuje externě 
od roku 2000, interně pak od roku 
2006 jako komentátor cyklistických 
závodů. Poprvé komentoval cyklistiku 
na Olympiádě v Pekingu 2008. Pokud 
jde o letní olympiádu, nejraději má 
cyklistiku, především silniční, nejvíce se 
těší na úvodní den a hromadný závod 
mužů. Sám aktivně provozuje stolní tenis, 
squash a kolo.

Vladimír Drbohlav
V České televizi pracuje externě 
od roku 1971, interně od roku 1977. 
Letní olympijské hry komentuje od roku 
1992, navíc vždy jako vedoucí 
olympijské operace ČT-teamleader. 
Celkově pracoval už na 14 olympiádách. 
Je členem pléna Českého olympijského 
výboru, exekutivy České olympijské 
akademie a Českého klubu Fair-
play. Nejraději má atletiku, sám hrál 
aktivně fotbal.

Jiří Rejman
V České televizi pracuje od roku 
1993, má rád všechny olympijské 
sporty nejen ty, které komentuje. Letní 
olympijské hry souvisle komentuje 
od roku 2000. Nejvíce se těší na české 
zápasy v plážovém volejbalu, vystoupení  
trojice  českých judistů či finálová klání 
ve volejbalu mužů a žen. Vrcholově 
hrál  volejbal, kterému se na nižší úrovni 
věnuje stále. Také má rád sporty pod 
širým nebem, divokou vodu, lezení, 
skialpinismus, plážový volejbal a fotbal.
 

Pavel Čapek
V České televizi pracuje od roku 1984. 
Londýn bude jeho celkově desátá 
komentátorská olympiáda. Premiéru 
měl v Lillehammeru v roce 1994, 
moderoval například i Olympijské studio 
v Barceloně 1992. Do Londýna se těší 
na veslařské závody. Věří, že Ondra 
Synek a Mirka Knapková a možná 
i někdo další z českých reprezentantů 
zajedou velké závody a udělají 
fanouškům a divákům radost. Jezdí 
na horském kole a na lyžích, hraje tenis, 
volejbal, míčový sedmiboj a občas hokej.

Miroslav Langer
V České televizi začal interně pracovat 
od roku 2001, těsně poté, co byl jako 
komentátor poprvé na olympijských 
hrách. Londýn 2012 je jeho celkově 
sedmá olympiáda, kterou bude 
komentovat. Ze sportů má nejraději 
krasobruslení, protože se v něm nejvíce 
slučuje estetika s náročným pohybovým 
výkonem. Pokud jde o letní olympijské 
sporty, jsou jeho favorité sportovní 
a moderní gymnastika a jezdecká 
drezura. Obdivuje jezdce ale i koně 
za jezdeckou vytrvalost a vlastně 
i statečnost. 

Michal Dusík
V České televizi pracuje od roku 1993. 
První olympiádu komentoval v roce 1996 
v Atlantě, od té doby pro ČT komentoval 
všechny následující. Komentuje hlavně 
hokej, atletiku, sportovní střelbu, 
snowboard a lyžařskou akrobacii. Sám 
aktivně hraje hokej, golf, baseball a také 
se věnuje sportovní střelbě.

Marek Svačina
V České televizi pracuje od roku 1991. 
Londýn 2012 bude jeho celkově devátá 
olympiáda, svou premiéru měl v Atlantě 
1996, od té doby komentuje všechny hry. 
Na letošních olympijských hrách bude 
komentovat tenis, jezdectví a moderní 
pětiboj. Pracovně se věnuje i cyklokrosu, 
dostihům, atletice a klasickému 
lyžování. Mezi jeho největší zážitky 
patří Wimbledon, MS v lyžování, MS 
v cyklokrosu, Velká pardubická, finále 
Davis cupu 2009 a Fed cupu 2011. 
Závodně hrál tenis, dnes jen rekreačně, 
stejně jako squash, lyže a nohejbal.

Žaneta Peřinová
V České televizi pracuje externě od roku 
2001. Na Olympijských hrách v Londýně 
bude pracovat jako reportérka, bude 
připravovat aktuality a rozhovory se 
sportovci. Jedná se o její první olympijské 
hry. Nejraději má královnu všech 
sportů, atletiku, sama se jí aktivně 10 let 
věnovala. Ráda rekreačně běhá, zajde si 
do posilovny a v zimě lyžuje.



Radek Bauer
V České televizi pracuje od roku 1993. 
Zúčastnil se všech olympijských her 
od roku 1998, takže OH v Londýně 
budou již jeho osmé hry. Jeho 
nejoblíbenějším sportem je již od mládí 
fotbal a také stolní tenis, který sám 
aktivně provozuje a věnuje se mu 
i na funkcionářské úrovni. Díky synovi 
se k jeho oblíbeným sportům zařadil 
i florbal.

David Lukšů
V České televizi pracuje externě 
od dubna 2000, členem Redakce sportu 
ČT je od ledna 2006. Londýn 2012 je 
jeho druhá olympiáda. Na OH 2008 
v Pekingu komentoval atletiku, vzpírání 
a taekwondo. Nejraději má lední hokej, 
protože byl v moderní české historii víc 
než jen sportem a atletiku, protože je 
nejpestřejší ze všech sportovních odvětví. 

Ondřej Zamazal
V České televizi pracuje externě 
od roku 2000 interně je zaměstnán 
od roku 2006. Specializuje se 
na hokej, florbal, plavání, moderní 
pětiboj a lukostřelbu. Londýn 2012 je 
jeho druhá komentátorská olympiáda. 
V komentování nerozlišuje oblíbené 
sporty, ke všem má vřelý a zvláštní vztah. 
Sám aktivně provozuje florbal, fotbal, 
beachvolejbal a lyžování.

komentátorů české televizní výpravyMedailonky

Ondřej Lípa 
V České televizi pracuje od roku 2000 
jako reportér, moderátor a komentátor. 
Poprvé komentoval Olympijské hry 2008 
v Pekingu. K jeho oblíbeným sportům 
patří fotbal, hokej, futsal, alpské lyžování, 
vodní slalom, házená a beachvolejbal. 
Všem těmto sportům se také aktivně 
věnuje.

Petr Kubásek
V České televizi externě pracuje od roku 
2004, stálým zaměstnancem je od února 
2006. Na OH 2012 v Londýně bude 
pracovat jako reportér. Je to jeho 
první účast přímo na místě konání her. 
V roce 2008 během OH v Pekingu 
komentoval z pražského studia zápas 
řeckořímský a zápas ve volném stylu. 
V roce 2010 během OH ve Vancouveru 
moderoval v Praze Olympijské studio – 
akrobacii, snowboard a skikros. Hrál 
1. dorosteneckou ligu ve fotbale. Aktivně 
se věnuje tenisu, squashi a plavání. 
 

Jiří Hölzl
V České televizi externě pracuje 
od února 1998, trvale je zaměstnán 
od roku 2002. Pravidelně se účastní 
všech olympijských her od roku 2000. 
Londýnské hry jsou jeho sedmou 
olympiádou, bude na nich pracovat 
jako reportér. Mezi jeho nejoblíbenější 
televizní sporty patří lední hokej, letecká 
akrobacie, divoká voda a ragby. Sám 
aktivně provozuje lední hokej, lyžování 
a horské kolo.

Jakub Bažant            
V České televizi pracuje od listopadu 
1982. Olympijské hry komentoval poprvé 
v roce 1992. Byl na osmi olympijských 
hrách, na těch letních komentoval 
především basketbalové soutěže 
a při posledních dvou olympiádách 
v Pekingu a ve Vancouveru se podílel 
i na autorství knížek o jejich průběhu. 
Jeho nejoblíbenějším sportem je druhý 
nejrozšířenější a nejdynamičtější sport 
na světě – basketbal. Líbí se mu také 
plážový i šestkový volejbal, házená, 
atletika, tenis a sjezdové lyžování. 
Závodně stále hraje basketbal v týmu 
Sokol Michle, kromě toho je členem 
veteránského celku Sodoma tým. 



LOH s ČT on-line: 
www.loh.cz, 
vychytávky 
na sociálních sítích, 
HbbTV

Sportovní fanoušci si Letní olympijské hry 
Londýn 2012 užijí s Českou televizí také 
on-line. „Připravili jsme celou plejádu 
projektů pro internet, sociální sítě či 
hybridní vysílání HbbTV,“ podotýká 
výkonná ředitelka ČT Nová média 
Pavlína Kvapilová.

Hlavní český olympijský web – to 
je speciál ČT na www.loh.cz. Vedle 
spolehlivého, komplexního zpravodajství 
a výsledkového servisu podpořeného 
video sestřihy, nejzajímavějšími momenty 
a reportážemi nabídne strukturovaný 
program her, pohledy do zákulisí 
vrcholného sportovního svátku, soutěže 
a obsáhlou sekci Video. Ta umožní 
návštěvníkům z území ČR sledovat on-
line nejen živé vysílání ČT4 a ČT2, ale 
navíc ještě dalších osm exkluzivních 
video kanálů z jednotlivých 
olympijských sportovišť. 

Živou součástí webu se stane komunitní 
sekce Žijeme olympiádou. V reálném 
čase bude agregovat diskuze uživatelů 
o sportovcích na Facebooku a Twitteru. 
Zapojí se opět také komentátoři 
a reportéři ČT4, kteří budou na Twitteru 
glosovat a zprostředkovávat dění 
v Londýně. Tato sekce nově přinese 
wordcloudy (slovní vyjádření témat, 
o kterých se daný den diváci nejvíce 
bavili) a social index sportovce 
(zachytí míru zmínek sportovcova jména 
v prostředí sociálních sítí v reálném čase).

LOH on-line

Na sociálních sítích budeme 
standardně divákům poskytovat 
rychlý informační servis, obohacený 
o postřehy týmu ČT4 přímo na místě. 
Veškerá komunikace bude probíhat 
na Facebooku a Twitteru ČT4. 
Diváci se také budou moci zapojit svými 
vlastními videi. Do Studia Londýn budou 
moci posílat krátké video dotazy, vzkazy, 
blahopřání, podporu sportovcům.

Na úspěch HbbTV projektů 
podporujících vysílání České televize 
z letošního MS v ledním hokeji 
a z ME ve fotbalu naváže hybridní 
aplikace LOH 2012. Ta využije 
rozhraní osvědčené právě během dvou 
zmíněných velkých sportovních událostí 
v aplikacích MS Hokej a Euro 2012, 
poskytne však ještě více obsahu. 
Diváci vybavení televizemi s HbbTV 
funkcionalitou budou mít na obrazovkách 
kdykoliv k dispozici momentální i celkový 
program olympiády, výsledky a statistiky 
všech individuálních a kolektivních 
sportů, vizitky našich sportovců, přehled 
medailového pořadí zúčastněných 
zemí a novinkou bude Rychlý přehled 
s kontinuálním proudem krátkých zpráv 
o olympijském dění. Diváci, kteří ve svých 
přijímačích ještě nemají k dispozici 
funkčnost HbbTV, budou samozřejmě 
moci využít rozsáhlý sportovní servis 
ve všech čtyřech standardních 
teletextech ČT (od strany 250). 



Letní olympijské 
hry v HD na obou 
programech

LOH v HD

Česká televize nabídne divákům 
a vyznavačům sportu prvotřídní 
kvalitu i v oblasti technologií, přenosy 
z olympijských her bude přenášet v HD 
kvalitě. 

Satelitní HDTV šíření
Ze satelitu ASTRA 3B na pozici 23,5° E 
v rámci programu ČT4 HD Sport 
a programu ČT2 HD, který od půlnoci 
28. 7. nahradí současně šířený program 
ČT1 HD. Příjem těchto programů je 
umožněn pouze divákům na území 
České republiky pomocí registrovaných 
přístupových karet.

Pozemní HDTV šíření
V zemské digitální síti DVB-T 
na kmitočtech a v dosahu vysílačů sítí 
Multiplexu 3 a Multiplexu 4. Stejně jako 
u satelitního šíření dojde po dobu her 
ke změně kanálu ČT1 HD na ČT2 HD. 
Mapky pokrytí území jsou k dispozici 
na webových stránkách Českého 
telekomunikačního úřadu. Pro příjem 
zemského vysílání je nutný přijímač (set 
top box) pracující v normě MPEG-4.

Kabelové a IPTV 
šíření
V sítích kabelových operátorů, kteří 
s ČT uzavřeli smlouvu na retransmisi HD 
programů ČT. Zákazníci IPTV vysílání 
společnosti TO2.



Koncerty extraligových skupin 
jako jsou Charlie Straight, Monkey 
Business nebo Support Lesbiens, 
návštěvy sportovních hvězd v čele 
se světovým rekordmanem na 100 m 
Usainem Boltem, ale také digitální 
obrazárna Národní galerie nebo 
olympijská edice Otázek Václava 
Moravce. To vše nabídne 
Český olympijský dům 
na olympiádě v Londýně.

Koncerty
Charlie Straight
26. 7. 2012
Koncert populární  indie rockové/ 
britpopové kapely. Vystoupení pod širým 
nebem, místo bude upřesněno.

Charlie Straight + Toxique
27. 7. 2012
Společné vystoupení známých skupin.

Charlie Straight + Support 
Lesbiens
28. 7. 2012
Společné vystoupení známých skupin.

DJ Martin Mikuláš
29. 7., 1., 5., 8. a 11. 8. 2012
Set DJ, který se hudebně nadchnul pro 
jihoamerický, zejména brazilský styl.

Monkey Business + P.S.H.
30. 7. 2012
Neobvyklá fůze dvou legendárních 
kapel.

Monkey Business + Tereza 
Černochová
31. 7. 2012
Společné vystoupení známé kapely 
a bývalé zpěvačky skupiny Black Milk.

Republic of Two
2. a 3. 8. 2012
Vystoupení netradičního indie folk 
uskupení.

Sunflower Caravan
4. 8. 2012
Progresivní rock’n’rollová trojka působí 
na české scéně už od roku 2001.

Please The Trees
6. a 7. 8. 2012
Vystoupení indie rockové kapely.

Lanugo
9. a 10. 8. 2012
Pop-jazz s doteky elektroniky.

Program
Českého domu v Londýně

Společenské akce
Otevření Českého domu
27. 7. 2012
Slavnostní zahájení provozu Českého 
domu s řadou zajímavých hostů v čele 
s prezidentem ČR Václavem Klausem.

Den Karlovarského kraje
5. 8. 2012

Den Ústeckého kraje
9. 8. 2012

Velkoplošné 
projekce
Slavnostní zahájení Her 
XXX. olympiády
27. 7. 2012
Přenos začne v 19.30.

Katka Emmons o medaili
28. 7. 2012
Po celý den probíhají v Royal Artillery 
Barracks závody ve střelbě ze 
vzduchové pistole a vzduchové pušky. 
Získá Katka Emmons znovu zlato?

Tenis
29., 30. 7. a 5. 8. 2012
Ve Wimbledonu se hraje tenisový turnaj, 
vybrané zápasy budou přenášeny mezi 
12. a 20. hodinou.

Ondřej Synek o medaili
3. 8. 2012
České medailové naděje v akci! Podaří 
se Ondrovi získat vysněnou medaili? 
Projekce v případě, že Synek postoupí 
z kvalifikace. Přenos 9.30 až 12.50.

Mirka Knapková o medaili
4. 8. 2012
Další česká medailová naděje v akci! 
Podaří se Mirce získat vysněnou medaili? 
Projekce v případě, že Knapková 
postoupí z kvalifikace. Přenos 9.30 až 
12.50.

David Kostelecký o medaili
6. 8. 2012
V Pekingu získal David Kostelecký zlatou 
medaili. Bude mít Česko medaili v trapu 
z Londýna? Přenos od 10.00.

Atletická želízka
7., 8. a 11. 8. 2012
Nejpočetnější část české olympijské 
výpravy tvoří atleti a brousí si zuby 
na nejednu z medailí. Přenos 7. 8. 
Bude mezi 18.50 až 21.20, 8. 8. pak 
od 18.00 do 21.55.

Bára Špotáková o medaili
9. 8. 2012
Je největší českou favoritkou a tohle 
bude její večer! Bára Špotáková půjde 
za obhajobou pekingského zlata, přenos 
od 18.30 do 22.10.


