
PÁTEK 9.3.

 5.59 Studio 6                                  5.59 Studio 6                                 
 9.00 To je vražda, napsala   9.00 To je vražda, napsala                   
  Smrt jde na děkovačku  Smrt jde na děkovačku
  Americký seriál (1984-1996).   Americký seriál (1984-1996). 
 9.45 Doktor Martin                                    9.45 Doktor Martin                                   
  Britský seriál (2007).   Britský seriál (2007). 
 10.35 Revizoři                     čb  10.35 Revizoři                     čb 
  Povídka z cyklu Bakaláři 1976.   Povídka z cyklu Bakaláři 1976. 
 10.50 Vyprávěj                                 10.50 Vyprávěj                                
11.45 Černé ovce                                      11.45 Černé ovce                                      
 10.50 Vyprávěj                                
11.45 Černé ovce                                      
 10.50 Vyprávěj                                 10.50 Vyprávěj                                
11.45 Černé ovce                                      
 10.50 Vyprávěj                                

  Reportáže, testy, rady  Reportáže, testy, rady
12.00 Zprávy ve 12                                    12.00 Zprávy ve 12                                    
 12.20 Předpověď počasí,  12.20 Předpověď počasí, 
  sportovní zprávy   sportovní zprávy 
 12.30 Sama doma  12.30 Sama doma                         

14.00 Na stopě                                14.00 Na stopě                                
  Zločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se  
  mu však můžeme bránit.   mu však můžeme bránit. 
 14.25 Reportéři ČT                                     14.25 Reportéři ČT                                    
  Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem  Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem
 15.10 Cestománie                                       15.10 Cestománie                                      
  Německo - Frísko: Dunami a vlnami  Německo - Frísko: Dunami a vlnami
 15.40 Mít štěstí na rendez-vous                        15.40 Mít štěstí na rendez-vous                       
 16.35 Polopatě                                 16.35 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky.   Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
 16.35 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
 16.35 Polopatě                                 16.35 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
 16.35 Polopatě                                

 17.30 AZ-kvíz                                   17.30 AZ-kvíz                                  
  Soutěž pro každého  Soutěž pro každého
18.00 Události v regionech                            18.00 Události v regionech                            
 18.25 Kde domov můj?  18.25 Kde domov můj? 
18.00 Události v regionech                            
 18.25 Kde domov můj? 
18.00 Události v regionech                            18.00 Události v regionech                            
 18.25 Kde domov můj? 
18.00 Události v regionech                            

                         
18.55 Události za okamžik a   18.55 Události za okamžik a   
  počasí               počasí             
 19.00 Události                                  19.00 Události                                 
 19.50 Branky, body, vteřiny                     19.50 Branky, body, vteřiny                    
 20.00 Četnické humoresky (27/39)  20.00 Četnické humoresky (27/39) 
 19.50 Branky, body, vteřiny                    
 20.00 Četnické humoresky (27/39) 
 19.50 Branky, body, vteřiny                     19.50 Branky, body, vteřiny                    
 20.00 Četnické humoresky (27/39) 
 19.50 Branky, body, vteřiny                    

  Majlant  Majlant
        Všechny zaměstná pátrání po         Všechny zaměstná pátrání po 
        okolnostech tragické smrti údajně         okolnostech tragické smrti údajně 
        zámožné paní Květy. Arazím se pohádá          zámožné paní Květy. Arazím se pohádá  
  s Ludmilou, které se pak naskytne    s Ludmilou, které se pak naskytne  
  velmi zajímavá nabídka... (2007).   velmi zajímavá nabídka... (2007). 
 21.30 Všechnopárty                             21.30 Všechnopárty                            
  Zábavná talk show Karla Šípa.   Zábavná talk show Karla Šípa. 
 21.30 Všechnopárty                            
  Zábavná talk show Karla Šípa. 
 21.30 Všechnopárty                             21.30 Všechnopárty                            
  Zábavná talk show Karla Šípa. 
 21.30 Všechnopárty                            

 22.24 Výsledky losování  22.24 Výsledky losování 
  Šťastných 10             Šťastných 10           
 22.24 Výsledky losování 
  Šťastných 10           
 22.24 Výsledky losování  22.24 Výsledky losování 
  Šťastných 10           
 22.24 Výsledky losování 

22.25 Hercule Poirot                           
  Dvojitá stopa
  David Suchet v hlavní roli britského  
  seriálu (1991). 
 23.20 Případy detektiva Murdocha X              23.20 Případy detektiva Murdocha X             
  Mistr Lovecraft  Mistr Lovecraft
        Britsko-kanadský kriminální seriál o muži,          Britsko-kanadský kriminální seriál o muži,  
  který ví, že pokrok nezastavíš (2016).   který ví, že pokrok nezastavíš (2016). 
0.05 AZ-kvíz                                  0.05 AZ-kvíz                                  

 0.30 Manéž Bolka Polívky                              0.30 Manéž Bolka Polívky                             
 1.40 Smrt krásných králíků                     1.40 Smrt krásných králíků                    
 2.05 Dobré ráno                                2.05 Dobré ráno                               
 4.40 Chalupa je hra                                   4.40 Chalupa je hra                                  
 5.00 Hobby naší doby                           5.00 Hobby naší doby                          
 5.30 Události v regionech 5.30 Události v regionech

22.25
Hercule Poirot

detektivní fi lm

Víkendovou chatu Fallingwater navrhnul a postavil pro Edgara J. 
Kaufmana a jeho manželku Liliane jeden z nejoriginálnějších a nejv-
livnějších architektů 20. století Frank Lloyd Wright. Svou kariéru 
zahájil v Chicagu, kde pracoval jako projektant v kanceláři architekta 
Louise Sullivana. Jeho hlavní zásada „vnější podoba stavby se musí 
plně podřídit její funkci" silně ovlivnila Wrightovu další práci, pro 
kterou jsou typické jednoduché a zároveň působivé linie připomína-
jící japonské tisky, které tak rád sbíral.
Projektem vily Fallingwater byl Wright pověřen v době, kdy vlivem 
hospodářské krize firma skomírala a jeho mezinárodní věhlas, který si 
získal navržením slavných „prérijních domů", už dávno pominul. 
Vzdor těmto neblahým okolnostem se Fallingwater nakonec stal ne-
jobdivovanější ze všech 300 staveb, které kdy Wright projek-
toval"PRÉRIJNÍ DOMY"
Wrightovy „prérijní domy", které vyrostly v letech 1900-1910 na před-
městí Chicaga, představovaly revoluci v obytné 
architektuře. Jeho přístup byl kombinací naturalismu a kubismu: 
stavby dokonale splývaly s okolním prostředím a jejich dlouhé nízké 
linie kopírovaly typicky plochou krajinu amerického středozápadu 
(odtud název) a zároveň se v exteriérech i interiérech výrazně up-
latňovala asymetrie a pojetí prostoru bylo nadřazeno hmotě a ma-
teriálu. 
Hlavním záměrem bylo stvořit prostředí dokonale přizpůsobené 

životu obyvatel po všech stránkách. Ve svých zakázkách proto 
zohledňoval stejnou měrou okolní krajinu, vnitřní vybavení domu i 
jeho výzdobu.

DŮM NAD VODOU 
V červenci 1933 získal Kaufman pozemky Bear Run 
v Pensylvánii. Panenská nedotčenost místa ho uchvátila 
a zatoužil vybudovat zde víkendovou chatu. Wright ho však 
přesvědčil, aby mu dovolil použít nejnovější technologie 
a materiály beton a sklo a trochu experimentovat. Ačkoli dostal od 
zadavatele volnou ruku, strávil Wright nad plány Fallingwater dlouhý 
čas. V září 1935 konečně předložil projekt, který vznikl v návalu inspirace 
během pouhých 24 hodin  a který byl názorným odrazem 
Wrightových geniálních schop-ností vytvořit architektonický projekt 
dokonalý po organizační i analytické stránce a promyšlený do ne-
jmenších detailů. Sám říkal: „Tvůrčí nápad vzniká během dokonalého 
soustředění, a rodí se nečekaně a náhle, už hotový, funkční 
a dokonalý do nejmenších detailů jako živý organismus."

Vila Fallingwater vyčnívá nad potokem Bear Run, který se řítí ze svahu 
v pěnivých kaskádách. Kaufman si přál, aby stál dům co nejblíže, 
přímo mezi balvany, skalisky a stromy. Vodopád se stal klíčovým bo-
dem celého projektu. Wright později poznamenal:  „V tom nád-
herném lese stála pevná vysoká skála, která se vypínala přímo vedle 
vodopádu. Zdálo se proto zcela přirozené, umístit dům právě sem, na 
skalní římsu vyčnívající nad řítící se vodou."

Výrazné horizontální linie domu se zvedají ve třech terasovitých 
úrovních nad skalnatým břehem a zároveň kopírují jeho tvar. Stavbě 
dominuje přízemí, kde je umístěn obývací pokoj s krbem. 
Horizontálním betonovým liniím vytváří protiváhu vertikální zdi a 
pilíře z masivního místního kamene. Okna zasazená do horizontál-
ních panelů zprostředkují přímý kontakt s přírodou. Po vnitřním 
schodišti se dá sestoupit  k vodopádu, na exteriér i interiér domu byl 
použit stejný materiál kámen, sklo, beton a dřevo, které dokonale ladí 
s okolním prostředím.

Vila Fallingwater
Bear Run, USA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DOBA VZNIKU 1935-1936 
SLOH funkcionalismus
MATERIÁL kámen, beton, dřevo, sklo
ARCHITEKT Frank Lloyd Wright
Stavba je podřízena okolnímu
prostředí, především malebnému
vodopádu, nad kterým stojí

inzerce


