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ZLATÍ HOŠI
ŽIVOT NA VLÁSKU

ZVÌØINEC

Tvùrèí tým
Kreativní producent: Tomáš Feøtek

Výkonný producent: Kateøina Hrochová
Režisér: Jiøí Fedurco (Život na vlásku)

Jan Reinisch (Zlatí hoši, Zvìøinec)

ZLATÍ HOŠI
Poèet dílù: 4

Stopáž: 26 min

ŽIVOT NA VLÁSKU
Poèet dílù: 8

Stopáž: 26 min

ZVÌØINEC
Poèet dílù: 5

Stopáž: 26 min



Nový originální projekt TV Nova pøináší jedineèný 
pohled do vybraných prostøedí se silnými lidskými 
pøíbìhy, jež se vám vryjí do pamìti

Zlatí hoši se øíkalo našim hokejistùm po vítìzství na mistrovství svìta v ledním 
hokeji v Naganu. Náš docusoap zachycuje jednu hokejovou sezónu budoucích 
„zlatých hochù“, kterým bylo v dobì natáèení 5 až 7 let.

Pan Borek hrál jako mladý hokej. Jeho jediný syn pokraèuje v jeho šlépìjích. Trenér øve, maminka 
synka utìšuje. Co zmùže, když se táta rozhodl, že z kluka bude hokejista?
Zlatí hoši popisují malé hokejisty s nadáním i bez nìj. Nìkteré dìti hokej skuteènì baví, mají v sobì 

od narození touhu vyhrávat. To je pøíklad syna a dcery Tomascových, kteøí sní o kariéøe 
v NHL. Hokej je pro nì vším. Po škole píší úkoly v hospodì nad ledem 
a pøitom se pooèku dívají na trénink svých idolù. 
Zlatí hoši jsou také o nesplnìných  snech a ambicích tatínkù, kteøí se 
realizují pøes své dìti. Jako pan Beneš. Fanaticky miluje Slávii a výchovu 
svých tøí dìtí, školáka a malých dvojèat, která dìlají na ledì teprve 
první krùèky, vede k nejlepším sportovním výkonùm, nekritické lásce 
k milovanému klubu a nenávisti ke Spartì. Jeho snem je, aby syn jednou 
hrál za Slávii a natøel to Spartì.

Série hlubokých lidských pøíbìhù pacientù, kteøí èekají na transplantace 
životnì dùležitých orgánù. Kromì pacientù jsou proto hrdiny pøíbìhù 
špièkoví lékaøi pražského Institutu klinické a experimentální medicíny, kde 
se docusoap natáèel.

Èekání na náhradní orgán mùže být krátké a se šťastným koncem. Slovenský motocyklový 
závodník z Dakaru Jaroslav Katriòák èekal na svá nová játra pouhý týden. Nìkdy se ale 
protáhne na rok i déle a prognóza nezní pøíliš optimisticky. Jako pøípad pana Mìøínského, který 
se „tahal“ s mechanickým srdcem po IKEM skoro rok, zatímco pro jiné pacienty se nové srdíèko 
našlo mnohem rychleji. Jeho optimismus však byl doslova nakažlivý. 
Nìkdy nepomùže èekací listina, ale nìkdo blízký, jako napø. Romana Kovalèíková, která 
darovala svou ledvinu bratrovi. Šťastnì dopadl start do života i pro malého Fandu Senze. 
Narodil se s vadou jater a na poslední chvíli se pro nìj našla játra nová. Pøed naší kamerou 
oslavil první rok života.

Návštìvník kterékoliv ZOO sleduje zvíøata. Nevnímá lidi v zelených obleècích, 
kteøí pøenášejí kýble se žrádlem, uklízejí výbìhy, mìøí teplotu terárií nebo 
obvazují zranìní. Docusoap Zvìøinec vznikal v plzeòské ZOO déle než jeden 
rok a jeho tvùrci se snažili zachytit úsek života lidí a zvíøat v jedné ZOO tak, 
jak ho mìli možnost vidìt a zažít.

Bezmezná láska ke zvíøatùm a snaha vytvoøit pro nì ty nejlepší možné podmínky pro život 
v zajetí, to je hnací motor vìtšiny protagonistù docusoap Zvìøinec. 
Série ze zoologické zahrady pøináší jedineèný pohled do života 
zvíøecích záchranáøù, do duše veterináøe, který øeší každý den 
otázku života a smrti, a v neposlední øadì i do øad managementu, 
který chod a rozvoj kolosu, zvaného ZOO, musí zajistit. Štáb 
dokázal natoèit situace, které se normálnì v ZOO nevidí a nezažijí, 
napø. pokus o umìlé oplodnìní tygøice, trhání zubu medvìdovi, 
záchrana dvou vlèkù, kteøí se narodili invalidní, èi komplikované 
uspání temperamentních cizokrajných oslù kvùli stìhování 
do vìtšího výbìhu.

Další informace o docusoapech naleznete na USB flash disku

CO JE TO DOCUSOAP

Docusoap je televizní žánr, který využívá zároveò postupù 

dokumentárního filmu i divácky oblíbených vztahových seriálù. Natáèí se 

jako dokument a støíhá jako seriál – po pøíbìhových liniích.

•  docusoap je na západoevropském televizním trhu zavedený, èasto využívaný 

a úspìšný formát, který dokáže pøiblížit reálné prostøedí moderní a atraktivní formou

•  formát docusoap do dìjù pøed kamerou nijak nezasahuje, nemá prùvodce, který 

na kameru vypráví divákùm svùj pøíbìh, ani odborníka v køesle, který komentuje dìj

•  jako bìžný seriál sleduje pøíbìh nìkolika postav, které spojuje urèité prostøedí (èasto 

to bývá atraktivní pracovištì, napø. letištì, nemocnice, vìzení, zoologická zahrada, 

apod.) 
•  klíè k úspìšné docusoap tkví v tom, jak blízko si protagonisté pustí filmaøe k tìlu, 

tzn. nakolik mùže divák nahlédnout pod poklièku a kolik prostoru je vìnováno 

i nepracovnímu soukromí postav a jejich osobním pøíbìhùm

•  docusoap je obvykle vícedílnou sérií pùlhodinových epizod


