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Štědrý ve čer na obrazovce České televize 
 
 
 

V neděli 24. prosince od 19:00 hodin 

nabídla Česká televize na prvním programu 

premiéru filmové pohádky Anděl Páně režiséra 

Jiřího Stracha a scenáristky Lucie Konášové. 

A nabídka to byla atraktivní – přilákala 2 731 000 

divák ů; z toho 2 442 000 dosp ělých a 289 000 

dětí ve věku 4 – 14 let. Počínání hlavního hrdiny, 

anděla Petronela (Ivan Trojan), si tak nenechalo ujít 

28,5 % dosp ělých a 25,5 % d ětí (4–14 let), tedy 61,75 % dosp ělých a 59,34 % d ětí 

v danou dobu p řítomných u televizní obrazovky. And ěl Páně se tak stal 

nejsledovan ější premiérovou št ědrove černí pohádkou na ČT1 za posledních 5 let. 

Vánočně laděný příběh o snaze napravit alespoň 

jednoho hříšníka a vyhnout se tak peklu si našel své příznivce 

mezi všemi věkovými i vzdělanostními skupinami. 

Nejatraktivnější byl pro diváky ve věku 35–64 let, kteří vykázali 

více než 30procentní sledovanost a průměrně 60procentní 

podíl na publiku. Štědrovečerní pohádka zaujala vyrovnaně 

muže i ženy (sledovanost 27,1 % resp. 29,9 % při podílu 62,60 % resp. 61,05 %). 

 

 

Na následující po řad ur čený p ředevším dosp ělým divák ům, Veselé váno ční 

(pří)hody 2006, si u prvního programu České televize po čkalo 1 181 000 žen a muž ů 

starších 15 let. 

Štědrovečerní posezení s Miroslavem 

Donutilem a jeho hosty: herečkami J. Bouškovou, 

N. Konvalinkovou, M. Šplechtovou, herci F. Řehákem, 

S. Rašilovem, J. Budařem a prof. MUDr. 

J. Bartoníčkem za doprovodu písní v podání Pavla 

Žalmana Lohonky zhlédlo 13,0 % dosp ělých divák ů, 

tedy 28,53 % všech dosp ělých v danou dobu 

přítomných u televizní obrazovky . Sledovanost 

úsměvného vyprávění na téma Vánoce rostla s věkem a vzděláním diváků. 

 

Iva Höflerová 

analytik VPA ČT 


