
                                                        

 

 

Tisková zpráva 
Předpremiéra unikátního dokumentu České televize – Banik!!! 
během jednoho týdne vyprodána, přidává se druhá projekce 

 
Ostrava, 9. 2. 2018 – Obrovský zájem diváků se strhl o předpremiéru dokumentu České televize 
Banik!!! Vstupenky na projekci, jež proběhne 2. 3. 2018 v 18:00 v Multifunkční aule Gong v Dolních 
Vítkovicích, byly vyprodány během jediného týdne. Česká televize – Televizní studio Ostrava a Dolní 
Vítkovice tedy přidávají ještě jedno promítání. Uskuteční se téhož dne ve 20:30 h.  
 
Velká vlna zájmu byla znát již začátkem tohoto týdne, kdy byl předprodej spuštěn. „Vstupenky mizely 
opravdu rychle, a tak jsme si při včerejší tiskové konferenci s ředitelem Televizního studia Ostrava 
Tomášem Šiřinou řekli, že bude s ohledem na diváky fér připravit ještě jedno promítání,“ říká výkonný 
ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela. Vstupenky na druhou projekci jsou již v prodeji na adrese 
http://dov.reenio.cz. Aktuální informace najdou diváci na webu a Facebooku Dolních Vítkovic i České 
televize. 
 
„Reagujeme na velký zájem diváků, který nás samozřejmě těší. Baník je Ostrava a Ostrava je Baník, a to 
se nám myslím podařilo v  dokumentu zachytit ve všech souvislostech. Promítat dokument v Gongu však 
nebudeme více než dvakrát. Ostatně brzy se objeví na obrazovkách České televize, kde svou premiéru 
bude mít v úterý 17. dubna na programu ČT2,“ doplňuje Tomáš Šiřina, ředitel Televizního studia 
Ostrava.  
 
Baník je fotbal. Baník je Ostrava. Baník je úkaz. Příběh jednoho z nejúspěšnějších českých fotbalových 
klubů ožívá v dokumentu ostravského studia České televize. Snímek Banik!!! jako vůbec první svého 
druhu mapuje bezmála celé jedno století ostravského klubu, který je nerozlučně spjatý se specifickým 
údělem regionu. Banik!!!, za nímž stojí kreativní producent Marcel Nevín, dramaturg Marek Dohnal a 
režisér Roman Motyčka, uvedou Dolní Vítkovice spolu s Českou televizí, Televizním studiem Ostrava v 
předpremiéře 2. března v 18:00 a ve 20:30 hodin v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. 

 
První fotbal v Ostravě, o kterém psaly noviny, „projeli“ místní s pražským reprezentačním výběrem 
22:0. Událo se tak v roce 1908 na Senném trhu. Kdo by tehdy jen tušil, že klub, který vznikne o čtrnáct 
let později, se jednou „prokope“ třeba pěti lety bez jediné prohry? O osudech klubu Baník vypráví sami 
hráči a trenéři, archivní novinové a filmové záznamy, fotografie i relikvie věrných fanoušků. Role 
průvodce se v dokumentu ujal písničkář Jaromír Nohavica. 
 
„Dokument se nezabývá čistě sportovním klubem Baníku, není to sportovní kronika, kde by se 
popisovaly jenom slavné a neslavné zápasy a historické postavy. Je to spíš dokument o jedné ze stránek 
dějin Ostravy. Je o tom, jak se tady žilo a jak nás a naše předky u toho provázel jejich Baník, předtím S. 
K. Slezská,“ říká ředitel ostravského televizního studia Tomáš Šiřina. „Baník se rodil a měnil 
s průmyslovou Ostravou, tvaroval se s lidmi, kteří do klubu vstupovali ať už jako funkcionáři, nebo 
hráči,“ vysvětluje dramaturg Richard Hýsek a dodává: „Baník je robátko zrozené z velké lásky (k 
fotbalu) vzešlé z chudých poměrů kolonií Slezské Ostravy. Pomyslná pupeční šňůra nebyla nikdy 
přestřihnuta, i když… odchodem klubu z Bazalů tohle pouto značně utrpělo. Alespoň u velké části 
fanoušků. Mimochodem, Ostrava by byla bez Baníku o dost méně barevná…“. 
 
Poprvé budou mít možnost diváci vidět dokument v pátek 2. března 2018 v 18 hodin v Multifunkční 
aule Gong v Dolních Vítkovicích. „Pro mě osobně je to úžasná oslava 95 let vzniku klubu. Díky tomu, že 
vznikal ve spolupráci s hráči, veřejností, fanoušky i významnými osobnostmi, jej považuji za dokument, 
který vezme lidi, a především Ostravany, za srdce,“ říká výkonný ředitel DOV Petr Koudela. Součástí 



                                                        

 

 

slavnostního večera, na kterém nebudou chybět ani fotbalové legendy, bude vyhlášení nejlepší 
jedenáctky pětadevadesátileté historie klubu – Hvězdný tým Baníku podle Deníku.  
 
„Dokument o Baníku, který je symbolem Ostravy a neoddělitelnou součástí života v ní, se rodil těžce, 
dlouhé dva roky. Výsledek nakonec předčil moje očekávání, jsem velmi spokojený,“ prozrazuje kreativní 
producent Marcel Nevín a dramaturg Marek Dohnal uzavírá: „Nechtěli jsme, aby to byl jen výčet 
branek a bodů, ale aby dokument byl zajímavý i pro nesportovní a mimoostravské diváky. Aby byl 
nadčasový, udržel si nadhled, nezdržoval detaily, nevysvětloval, nenapovídal, co bylo dobře a co špatně. 
Aby upoutal příběhy lidí, kteří klubem prošli v různých údobích historie Ostravy. Nesklouznout k patosu 
a zůstat při zemi. Fotbal je přece jenom hra.“ 
 

režie: Roman Motyčka // dramaturg, scénárista a autor námětu: Marek Dohnal //dramaturg: Richard Hýsek // 

hlavní kamera: Jakub Fabian // střih: Tomáš Simper // vedoucí produkce: Danuše Břeská // šéfproducent a 

manažer realizace: Markéta Grossmannová // pověřený kreativní producent: Marcel Nevín 

 
Zdroj: Česká televize – Televizní studio Ostrava 
 
Kontakt: 
Česká televize – Kristína Kačmarská, kristina.kacmarska@ceskatelevize.cz, tel: 736 777 807 
DOV – Pavlína Copková, pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz, tel: 776 207 996 
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