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Pravidelná rubrika ze života sportovních hvězd

Spilková
brigádničila
v Thajsku

číslo dne

37

Goﬁstka Klára Spilková
vá si jako
součást tréninku naordinovala
v thajském Phuketu trochu
práce na pláži. „Za golf to ale
nevyměním,“ upřesnila hned
na svém facebooku. O tom nikdo
nepochybuje. Ale fanoušci alespoň
dostali šanci obdivovat její
sportovní postavičku bez přísného
golfového oblečení, jen v plavkách.

Tolik milionů (v přepočtu)
korun hodlá vsadit americký
rapper, který si říká 50 Cent,
na to, že Floyd Mayweather
porazí v boxerském megaduelu Mannyho Pacquiaa.
Pokud se tak stane, vyhraje
víc než 55 milionů.

Exkluzivní snímky nového studia pro F1 • Moderovat a komentovat

Tohle je CHRÁM
Bude to ostrý start ve stylovém provedení. Český divák zažije televizní revoluci, co se
týče závodů formule 1. Nová sezona začíná již příští víkend a poprvé bude na placených stanicích. Programy Sport1 HD a Sport2 HD nabídnou dosud nevídanou show.
Jedním z lákadel je i nové honosné studio, které je postaveno překvapivě
v Budapešti. Právě až do Maďarska bude dojíždět komentátor Tomáš Richtr
s expertem Janem Charouzem, kteří jsou hlavními tvářemi F1 pro Českou republiku.
PATRIK VACEK

V

gigantickém komplexu
ateliérů na okraji Budapešti je v jedné z obřích hal
postaveno několik studií pro
stanice Sport 1, 2. Ihned poznáte, k čemu které slouží. Jedno je
zaměřené na fotbal a moderátoři při vysílání stojí v luxusní
fotbalové šatně. Další je o něco
menší, připravené na debaty
s experty z různých sportů.
Na první pohled vás oslní až to
třetí a největší z nich. Spousta
červených a čirých světel, velký
stůl se zabudovanými monito-

ry a dominantní obří obrazovka. Před tím vším ční replika
formule 1 v životní velikosti.
Tohle je nový chrám pro českého fanouška slavného motorsportu.

Hodinový program
Své moderátorské křeslo si
se zalíbením hned zkouší i Tomáš Richtr, jehož hlas doprovází fanoušky F1 už od roku 2007,
kdy začínal na televizi Nova.
Komerční televize loni nepodepsala novou smlouvu a práva
pro Česko a Slovensko získala
skupina AMC Networks Inter-

national. Richtr původně tvrdil,
že s komentováním končí, ale
nakonec dostal nabídku na pokračování i od nových majitelů
vysílacích práv a rozhodl s milovaným sportem pokračovat.
Podmínky i celkové zázemí má
k tomu důstojné.
„Pokud to televize chce udělat zajímavé pro diváky, může to
provést právě skrze studio. Jsem
neskutečně nadšený z toho, jak
to tady vypadá. Je to fantastické
nejen co se týče vizuálních prvků,
ale i toho, co chystáme,“ liboval si
Richtr, který bude mít po ruce experta a závodníka Jana Charouze.

NOVÉ STUDIO PŮSOBÍ HONOSNĚ.
Postavené je v ateliérech na okraji Budapešti.

Oba dostanou obrovský prostor
a velké výzvy se nebojí.
„Program bude začínat hodinu před samotným závodem
a chceme to pojmout jako zahřívací kolo pro fanoušky. Nabídneme podrobné analýzy, ohlédnutí
za minulým závodem a postřehy
ze světa F1. Navíc půl hodiny
do startu se otevře boxová ulička a divák uvidí, co se děje před
samotným závodem,“ prozradil
Richtr náplň nového modelu vysílání formule 1 a tvrdí, že nový
majitel práv už nemohl udělat
více pro atraktivnost tohoto
sportu.

Komentátor Tomáš Richtr o novém angažmá

Jsem jako pilot, co
přešel do lepšího týmu
Bude to mít hodně těžké,
ale nebojí se. TOMÁŠE
RICHTRA čeká skoro každý
druhý víkend dojíždění
do Budapešti, aby tam
komentoval závody formule 1 pro českého diváka.
V novém prostředí a navíc
s cizojazyčným týmem
kolem sebe bude bojovat
o přízeň fanoušků.
Jak se podle vás v Česku
změnilo vysílání F1
za poslední dobu?
„Především se změnilo
vnímání veřejnosti. Když
v Česku formule 1 před šestnácti lety začínala, nebyl
to tak známý sport. Pět až
sedm let zpátky, kdy se F1
přesunula na TV Nova, tu

vyrostlo na 10 milionů expertů. F1 je nevděčný sport.
Poslední dobou se začaly
hodnotit výkony komentátorů. Ti v tomto odvětví
nejsou hlavními hvězdami.
To je právě až ten sport jako
takový.“
Nemáte strach,
že sledovanost na placených kanálech nebude
velká?
„Samozřejmě to klesne,
protože po dlouhou dobu
byla F1 na neplacených
televizích. Mnoho diváků
sledovalo závody, protože nebyli třeba fanoušky
formule, ale že to běželo
na některých z velkých
televizí. Takhle se vytříbí.
Opravdový fanoušek

F1 si programy Sport 1, 2
pořídí.“
Vysílat budete až z Budapešti. Jak moc náročné to
pro vás je?
„Není to jednoduchá záležitost. Pro mě to je úplně nová
zkušenost. Je tu i cizojazyčný produkční tým. Spolupracujeme s maďarskými
kolegy, takže se domlouváme anglicky. Pokyny režie
apod. jsou ale úplně v jiném
jazyce. Je tu i nová technika. Je to, jako bych byl
pilotem formule 1 a přešel
do nového týmu. Někdy
jezdec jde do horší stáje a to
zázemí není takové. Tady je
na první pohled patrné, že
jsme přešli do silného týmu.
Všichni tím žijí.“

Práva jsou zakoupena
na tři sezony. Nebojíte
se, že počáteční euforie
opadne tak, jako to bylo
u Novy?
„Je to těžká otázka. Projekty začínají s velkým
nadšením, a pak je jejich
osud většinou v rukou
ﬁnančního ředitele.
To riziko tu je. Televize
si musí vyzkoušet, co to
obnáší produkovat třetí nejsledovanější sport
světa. Nic není zadarmo.
Do mnoha Velkých cen
bude vysílán náš reportér. Věřím, že to tady mají
dobře propočítané a čekají
nás minimálně tři skvělé
sezony formule 1.“
(pv)

Jak šel čas

2007
Galaxie sport

UŽ TEHDY RICHTR S CHAROUZEM
moderovali pořad o motorsportu.

