
 

První společný česko-polský pořad startuje! 
 
Na konci září začnou Česká televize, Televizní studio Ostrava a TVP Wroclaw vysílat 
společný česko-polský pořad, který vzniká spoluprací obou studií. Cyklus „Hranice dokořán – 
Rozmówki polsko-czeskie“ bude mít 78 dílů a bude se zabývat tématy ekonomickými, 
kulturními, spoluprací regionů i všedním životem sousedů, kteří žijí podél česko-polské 
hranice. Diváci se s ním budou setkávat až do roku 2012.  
 
Pořad vzniká v rámci projektu česko-polské spolupráce, který uspěl v dotačním řízení 
Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 
2013. Program je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt je zaměřen na 
prohloubení spolupráce dvou veřejnoprávních médií – České televize, Televizního studia 
Ostrava a TVP S.A., Oddział ve Wroclawi. Pracovníci obou studií se spojili do jediného 
mezinárodního týmu, který plní zadání projektu –  a tím je vzájemné poznávání, 
prohlubování, předávání zkušeností a společná práce při výrobě pořadu. 
 
Česká televize, televizní studio Ostrava již dříve spolupracovala, v rámci operačního 
programu INTERREG III A, se studiem TVP v Katovicích. Výsledkem byl úspěšný pořad 
„Poznejme se“. Díky podpoře Evropské unie mohlo nyní studio Ostrava navázat na pozitivní 
zkušenosti z minulého programovacího období a pokračovat v přeshraniční spolupráci, 
tentokrát se studiem ve Wroclawi. Oproti prvnímu projektu je však nový cíl spolupráce studií 
v Ostravě a  ve Wroclawi mnohem ambicióznější – vytvořit identický pořad, který se bude 
lišit pouze v národních jazykových verzích. 
 
Rozvíjí se tak unikátní spolupráce, při které tvůrci ostravského studia i wroclavské televize 
zpracovávají řadu témat viděných jakoby z dvou úhlů pohledu, přičemž postoj a názor 
sousedův není o nic méně důležitý nežli přístup zvolený v domácím prostředí. Jdeme společně 
cestou bližšího poznání a vzájemného obohacování. Hovoříme o tom, co nás rozděluje i 
spojuje, o společné i rozdílné historii, vzájemných vazbách, jazykových podobnostech i 
zvláštnostech, každodenním životě na hranici a v příhraničí. O tom všem bude pořad „Hranice 
dokořán – Rozmówki polsko-czeskie“.  
 
Jeho tvůrci jsou přesvědčeni, že cyklus bude mít nezanedbatelný dosah: Může ovlivnit 
přeshraniční kontakty obcí, ale i institucí, firem, škol, kulturních zařízení, státní správy a 
samosprávy. Bude se totiž zabývat ekonomickými tématy, což zajisté přivítají firmy i 
instituce z dané oblasti. Subjektům, které se uplatňují v cestovním ruchu, vyjdou vstříc 
s tématy turistickými. Stranou nezůstane ani větší informovanost o kulturní scéně na obou 
stranách hranice. 
 
Pořad „Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie“ bude vysílat Česká televize, studio 
Ostrava každou neděli v 11.00 na programu ČT 24 a TVP Wroclaw rovněž v neděli od 17.00 
hodin s reprízou ve středu v 18.00 hodin. Pořad budou na polské straně vysílat také studia 
v Opole a Krakově. 


