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Hranice dokořán . Rozmówki polsko.czeskie
tuto neděli naposledy

V tomto týdnu se uzavře seri-á| pořadů o česko.po|ském příhraničí ktery vyrábě|a spo|ečně dvě
te|evizní studia . Ceská te|evlze, Te|evizní studio Ostrava a WP Wroc|aw.

"Vítáme vás u s|edoánÍ nového po|skoteského pořadu." -Hnnic€
dokořán - Rozmówki polsko.czeskie to je pďad, |dený připravuie Čes-
ká te|evize, Te|evimí studio ostnva a wP Wroc|aw.... těmito s|ow
wed|i 26. září 20}0 modenitoň Pawel GoQbski a Nata|ia Grosiak
pťvní díl společného pořadu, K€ný Íněti češtÍ a po|štÍ diváci moŽnost
s|edovat na svýci obrazovkách úctyhodnýci }8 měsícŮ.

Po 78 týdnů' každru nedě|i přináš€l pořad Hranic€ dokořán - Roz-
móWki po|sko.czeskie pozn.íní, poričenÍ' zábavu i zamyŠení. Autďi
pořadu ďipťavi|i 4ó8 report.iží o řodičných tématech. Věnova|i 5e
ško|ství' zdřavďnictví, motorismu, závisostem, historii, Í{idě, Dnáci'
technickým pamiitlón Ženim. spoÉu, výřočím' svátkům, představi|i
hraniční hory. výzmné mobnosti sousedících států' zamýš|e|i * nd
rozdily i podobností obou nárcdŮ.

Smíšené česko-po|ské dvojice mod€rátorú tvoři|i Gabrie|a |.rfen-
da s Paw|em Go|ebskÝm a Nata|ia Grosiak s PetÍem Šiškou. Dran|a.
turgyněrni pořadu by|-y Šárka Bednářová za Českou televizi' Televiz-

ní studio ostrava a Kinga Woloszyn - Swierk za wP' oddzia| we
WřocIawiu.

Pořad Hranic€ dokořán - Rozmówki po|ske{zeski€ vznik| iako
Výstup stejnojÍÍ€nneho proiektu, který byl podpořen dotací op€rač.
ního prcgřamu Př€shraniční spo|upřáce ceská řepub|ika - Po|ská
repub|ika 2007 - 2013. Rešite|ský tým, kteíý dohne| na to. aby byla
dodržena ť*chna stano,/ená kritéria, twň|y: lead mamžerka projek.
tu, XeIie Kaduchoví ekonomka projektu, ing. Mi|em s|adki asistent-
ka' ing. Martina Ve|€cká (c€ská te|evize. Televimí stt'dio ostravd,
manažerka proiektu - ekonoÍnka Katarzyna Koz}o}ťska-Doma|iska a
asistgltka projektu' sýwia (ucharska (TVP Wroc|aw).

Nedí|nou wčástí páce řešitelského týmu byta konrunikace s
administrujícímiorgány prognmu. Na tomto místě bplrcm nádivyjá.
dři|i své poděkování pracovntlům odboru regioná|ní přeshřaniční spo-
|upráce Ministeístva pío místní Íozvoj ČR, Jednotnému t€chnickélnu
s€křetářiátu v o|omuci' centru pÍo ťegionáh]í rozvoj ostrava a kont-

Ío|orovi polského partnerá, kteřým j€ Do|noš|aski Urzad Wojeilidzki
we Wroclawiu.

V tiíÍ}ci pmi€ktu vznik|o 78 díů pořadu. K€řý se |išil pouze přelda.
dem do českého a po|ského jazyka' zároveň byla vytvořena speciá|ní
dvoj.iazyčná Webová stránka httpy/WttýW.rozmowkiŤolsko.cŽeskie.
p|/. zde si diváci nDhou znow přoh|édnoilt vš€chny odvysÍlané dÍy
pořadu, fotoga|erii. seznámit s s tvť|řci přojeKu a pďadu. V|astní
stra|rky má pořad také na !^,Ebeď obdj te|evizí a to http/^ťww.
ceskatelevize.cy'poradyngnTEas?sl a htQ//www.tvp.puwroc-
|avlub|icystycme/h ranicedokm.mzmowki{o|skoczeskie. speciá|ní
dvo.iia4/čná w€bová stniÍ*a blde k dispozici po dobu následljÍcích 5
|et od ukolření prciektu. rebové stnínky te|eviá jsou videoaÍchiwm s
neom€zenou časovou působností

Pos|ďtí78drpřaůttajc€dok*lin-nonóiť|dpuslo.cdoe
odvysxáces|d tc|eviE' T€|€ťimístttloostrava na |anáhr ťÍ 24tuto
nedět' 25 břeaa v lU)0 hodi| a tvPl'l,ÍodatY Y 18'00 toůL
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BEící g tgÍnh odwElání
podeďf,p d|ht poř"d! J{ra''i.
e do|6řin - funfu*i po|dc
@skie. je rynk*í 9řncňtoďJ po
bibwá{. Předo'l!Ín * obé sůa

a diJdd|oďí pÍáe Přípraa 4ó8
nportáž,v e|gn 78 díeó poř*
Ú Yys.aťch rai'*Ě iv če
róŮ|a9óó. wárbvr*
lou Gcif,iu a |oedivfur & poÉ
fujri É aÉ|erý d|a"rb pÚa'
- předstaadaně oňm smsefi
- by| chwýÍ* !Í! ěddl'o' B
w !řo poddbo díd€" Je t.ld
dobře' že s€ fifon podďío Yt\,ďř
Et s. b|q á'se pďad h,án ido
tíšéBdý sldceíebo áy s. věnG
tB|ďEdffifipa[s&'!l když
ie p.a'dcr že ryhrcřgÍ frmdmÉ
3 rúrotné Í€ptrfiic kbrá se
váuda lÉrcfuéru Énabr bdo
často vút{ těaýn 'iro&m. Tato
eiÍoerá p'áe ',šak Ua og'ěm
sdn.&0in po|s|ďú noťťnářťr a b

za.vyd<ajíď úpad' v r&rcí lbr
ln býa $eeta'gE Fob|e'aťa
es*oŤ*|dl'o přfrffii&..

BďréíqJ' kbm'l FnE aočáĚol
podmi|i Ua zie'ÍÉ p0dobi'6t
obil i'4/|Ó Ptob& v pořa& F
č'e ďabg! př€pbová''a na 0Ďr&
rc ríitnhým textďír diuik
$adm ootwíÉ spáÍt61 z!t€ít{'
qÉo zaď€bí mjŘ z|*q' stHní
esfrj ta{eyq/| zadoÉn@'
azimreňaby b/a ffižgane*
nidé pra.,íďa A zde ie 6Úa řúci'
žeffi í'&ol zr|í|i ld9 tlmočnb.
navýtom

|Gyž pďot'nááít arc'úwír
s rári noBenl vidíme' Í'( lořad
poďlpé dográ/d. jak iiouFÚ'ď.
|i* díy !úáe |épe s|adáty. }d< *
'itň'í 'půs{ry pr&. túě|ú *
tdé mdereordtý sty| - pup!í
tA' 5e.tád uÍoh&ÉišÍtt hsnor.
!ÉšÉmaei seb€imijý[

b,i*se *ďpráceavÉiyre
pcmrneÍ poh|úoalo' ie dobŘ
pďné m od'ysraných díkÓ poře
ůaEb frllrcU býtóapamň
Fí€t'MI'

co dltbáď Je sanÉimé' b
n$d€íí pďad b' n$l by.t udÉ'
il|odoíÚflí přoď€ď(y a zdr;9ít€
sE iďt{ž4 potý*a|i s !eclÍ.*'ťai
pHdŽtari. tteré Y Fobku proca.
tfu mí mfué odsbanÉL T€pnp
po dokonča{ pocat og.tatae
hde řú|é ůáloťi í'ffin*
s&J ťigh&'e! a*íí rřbo
dďĚqlr pňqisu bói v obaE a
n€bobÚúpo n€dysícÍ

zá'Ěil W| cl'tÉa pode
ťon{ žep ryťpěmýšire md
tfu iar v naší zdánÉ se rczvíteií
spol'sráci gr|mčotd.
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J€ště !řed dt,ěma |ety ťíne a!-
wnpad|o že sl r'oůÍa.'ě|dy
moderoEt te|eviňí pďad. A rd
{&ěc.im Í|etušitr že si hú|
ím.i olvěžit rna|osl čecGlo
}uýa"v půběltu tdo apit| isem
ražÚý tr*íc mvštěrcnla Hď
štáb a c€|ou dobu součih' začina-
|a isam je {*ý a|enáč a teď.
|dyž náŤ| pocit. ře |gE{* Yí&
v čgn ta píáe spoč{É' m6&Ť še
s di$i&y poHu .Hmie ddo-
ňfu - Roanóvti po|s|di€.
rczbuiÍLzl{ahim ffié*'f
šgffiu pu'da js tepe ne
wsedx jeiiďt $ecificltý funw.
v:f2kďše|a's€'n česlou k!t''yíi a
6Éžila si m|osti čď(éE |azy-
ka A tat dokona|e jako ošúav!'
'sgn'*poa'ah žeÍ'é íné Hé
Ířsto.. BJde s€ mi m tořn yšeÍn
stýskať
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cúbÍida l.€Íerrda.
modďátďka rcřadu

PÍáre na sřiálu nlÉ obohati|a.
Únil]n neiar několik nwých po|-
s|ďch s|ovíč€k a ffizí Naučila jffi
se n€bát nrluvit polslry i s chybami.
PoZEh jgm pír |idÍ ktgýc]t si
budu už nruŽdycty Yiiž.t. Kolega
Pare| mně ďrcmil wou |askarcstÍ
smyslem prc hume a každé situ-
ace' coŽ ie odzbrc,iuiící konlbilKg
stejně jako Gošia' Robe{ Kinga a
Marek /i .ieiich afunlacď bý|i mojí
nli|il paÉou a bud€ 5e mi m nich
hodně stýď€t A v reposhdní řadě -
diky Mace|ko H|adl.cíže jsitak úžm-
ná! Málokdo totiž ví že * na place
un|ím pěkně vzte|qt E 9b€ 9n1u,
kdyŽ zkeÍn text a jÍlétrlu práci...
By| to úžďný rok!
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mo{isátď pořadu

78díú j.|kéhďo|iv pořadu
E ja|(ddiv t&na musí čloíěka
ov|ivrit a anedat m tĚn sÉ
stgpy. \a||€dgn k toil].ž€ iffi
r.šé E zóŽ''íp&ži|, wksg| smu
Polšt'n'|' pochopil s]/stěn boďt'
ď'adidé ráce našÓ pol*&h
|degů a {isu|' že t|e vždy iltsím
rs FavdÚ' lro(lnoťm tgnb í.& a
Él Fáe Y€|b€ FzitiYrĚ

Dě|a{i ra ďí|eátosl kt.řá mi
ďi'!es|a noé přább m &dÉ
sba|ě hanioe lde t.nto r€sedý
pliďt oc€ni| výmatrnou BBr i
sy''d{át pdskýď' ím,t'áňl Yhl
řP pto tyb c€ny s€ oa* přá.é
nédě|á d€ i td( mi to tdě|ato
řadosL

t !
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:ltpořaňr spobeÉ wh'ofrný týn se
v 78 díeó pďadÚ a v 4ó8 r€poí-
tiááďt '€íEži{ mn nabfimrt
z'klatdi př|'ra'iníď' rcgimů,
de záuÍdl se n€bá| otegdŽĚ ci&
ú Ennta -ďBsaftná' neboz
lti*ťi€.

9d rejÉ{štn
p! 'r'ě sanobnl by|o dišiění é
pomo*ý, *otetenstý €|G8midď
ž'wt i p.Úlány #€inýd| lidí po
ob.uslaíÉdttíilíc€ s. jgd' +lb
bEí t|aop* to co se nepobíďo
blda řda s&'tot!pí'.Í' pfudstil
ÉÍ' o ndsÓ sdts.d.dt de í o
Í6 sanobýďr hávě''aš paí!E.
ň Ém ffičastoE 5,ýd| '€!or.
tář'd' dddi le j$EF'ía ffiÉ.
ÍÉ i |eÉí 0ež jírP s. r't6|eÍ.

Tq co''r{ píŤmtÉ přdq'aps!,
ryi ryderytýn kbrýseí€báY
ráFil r.á'í|o slova& k|veloh#
et & p* Úsledný tonpnnls
bý pri* tún nel€ÉÍn fušgtil
l1áíě 1& - tedy vytwfuí spo
|Ědn týil b/'|o E'd'i.eůtějšón
my{em cdého pri*hr Ten rrás
ffi nÉ| |B|čit díyď se |&n
s€bé a m s€h Ínýn po}'*:l
pohhd€mEň@|a"

,T.VIPIEEEEE
Pare|Gol#d
nrcdeÍátoř pořadu

Když i*m s popfre *tka| s
Gabrielou. by| js|n tffi|iu wstía.
šený. Krásná žma' populámí ner
nářta. vzdě|áním filo|ožka Mlls|el
js€m si . určitě tď wmčí p€v.
né hranice které nebude nrcžné
překrďit. I ! nás ie to tak že 5i
te|wizní hvězdy zachryávají uÉi.
tý odstup. A|e jak še! týds 2a
týdrem, ziisti| 'ism, že přeléžkou
mohu být ien 'iá sm. By|o rubú
zbavit s zábnn a s|edovat' iak $
Giibi zachová. Te|€vin. p{ogramy.

kt€ďmi píováí dvoiice modeťáte
rú hovořících n]z|4'ai iazýy, jsou
spi-s síínkou rcž přavidl€m. Ťo ie
velké dobrodÍužstvi a, nebojín *
toho slova. exBiment!

o ČeŠíď| j$m tolro nevédě| mm
- smd jen to. jak s z wřoclawi
dostanu m kmcst do Pnhy. Ale
jď * dotkn@t gdcí a nryš|gli |idř
Natiiče|i jsnrc spolemě v šachtě,
mE|i ve stařých bunkÉll tiás|i *
strilhy v rcbczpečďch u|icich. co
si telrdy rrryslela? Že jw nmdpo
vědný smíš€k nebo nonili|ni k|uk,
kteÚ jgt chce ňcl ně@ vie? Ten
rok a pui oozrráúní Čeclrů mne
ďesYědčil' že t!m, co otevírá hř
ni@' i€ společTý píožitek. Emoce a
píob|éírry, ktgé je rutlé řešit, spe
|ečné obavy. ale také radcti - to
vše vede k p@nání a poÍozumění
Jak č|ověk vypadá, jak * ob|&á,
jakou muziku poslouchá a.ia|oým
jayken |rNoři' remá M Wájemné
poznánl Vliu My j$re s s Gabři.
elm poznali nejen díry práci a|e
př€devšínl proto, ž€ jffi spolu tná-
vi|i n!relE ča$.

Děkuji ce|slu týmu píojektu
.Hťanice dokořián - Romówki m|.
sko{eskie".
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Rab ddďá| - aolÚr'k'
poH{ř@dde 'sql i' dí'ftým
plieefur W n€ddag 4arc.
ÍkÝstít. T€e'íznílo slda osbara
<po& s pots*ý'ni patr'y pfu6Í
F.zďrÍortíítpdgry F('L*t
c€sl€Ťdcá ÍtdátrspolfáE
FEPimsqigt|e ryáěÍ respo
lp*t s H&r'patm Tl/P
xeúahíHťát 'm v'É''!ňr
spdeÚÚ tjm s T\,P riJmda{.. l.(rý
paltlr a|ďlEÍc i ÍÚYý pď{ed
m 6íil i dsď' přpřa'rcyď'dto
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