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Ráiteas
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FÍS, MISEAN agus LUACHANNA RTÉ 
Le linn 2005, tar éis phróiseas comhairliúcháin oscailte leis an bhfoireann,
rinneadh tuilleadh forbartha ar na cuspóirí sin agus, i Meán Fómhair 2005,
foilsíodh Creat Straitéiseach RTÉ, inar tugadh eolas cuimsitheach maidir le fís,
misean agus luachanna na heagraíochta. Seo a leanas príomhghnéithe na
cáipéise sin:
Fís RTÉ. Is í Fís RTÉ cur le muinín mhuintir na hÉireann as an tseirbhís mar
fhoinse eolais agus inspioráide a léiríonn agus a shaibhríonn a saol.

Is é misean RTÉ:
•Éagsúlacht chultúrtha agus réigiúnach mhuintir na hÉireann go léir a chothú agus a

léiriú
•Cláir agus seirbhísi sainiúla uaillmhianacha de shárchaighdeán a chur ar fáil, agus béim

a chur ar léiriúcháin bhaile
•Muintir na hÉireann a choinneáil ar an eolas leis an tseirbhís nuachta chuimsitheach

neamhspleách is fearr is féidir
•Rannpháirtíocht náisúnta i ngach mórimeacht a éascú

Luachanna RTÉ: 
•Feidhmíonn ar mhaithe leis an bpobal, ag soláthar Nuachta agus Cúrsaí Reatha a

bhíonn cothrom, neamhchlaonta, cruinn agus dúshlanach
•Nasc a chruthú lenár luchtanna féachana agus éisteachta trína riachtanais a thuiscint

agus a shásamh
•Seirbhís a sholáthar a bhfuil luach airgid inti
•A bheith cruthaitheach inár ngníomhartha go léir
•A bheith macánta oscailte inár ngníomhartha go léir
•Freagracht phearsanta a ghlacadh maidir le saothrú ar son chuspíóirí na heagraíochta
•A bheith freagrach don fhoireann agus plé le gach duine mar dhuine ar leith  
•Saothrú le chéile chun go mbainfidh gach duine, rannóg, rannán agus an eagraíocht

uile barr feabhais amach
•Meas a bheith againn ar a chéile agus ar éagsúlacht a chéile 
•A bheith bródúil as gach a ndéanaimid, as ár bhféiniúlacht agus as gach a gcruthaímid

Tá sé soiléir ó na ráitis sin go gcreideann RTÉ gur muinín is bunchloch don
ghaol idir é féin agus an lucht féachana/éisteachta, agus go ndéanann an
eagraíocht a dícheall chun go dtuigfeadh cách go bhfuil sí neamhspleách,
neamhchlaonta agus macánta ina ghníomhaíochtaí go léir.

•Díriú ar a bhfuil scríofa do bhliain a dó den cháipéis Bunphrionsabail
– Cur i gCrích Chairt Craoltóireachta na Seirbhíse Poiblí. Cinntiú go
gcomhlíonann RTÉ riachtanais na Cairte agus go dtugtar tuairisc ar
an obair sin. Foilseofar an tríú heagrán agus an ceann deireanach
de Bunphionsabail – Cur i gCrích Chairt Craoltóireachta na
Seirbhíse Poiblí ag deireadh 2006

•Leanúint leis an obair le Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní
Nádúrtha (RCMAN) d’fhonn an straitéis is oiriúnaí don
chraoltóireacht dhigiteach a fhorbairt d'Éirinn. Is cosúil go mbeidh
DTT mar chuid den straitéis sin. Bonn seasmhach a chur faoin DTT
piolótach atá fógraithe ag an Aire.  

•Iarraidh ar an Údarás nua meastóireacht a dhéanamh ar ár
seasamh maidir le Freagracht Shóisialta Chorparáideach sa chéad
ráithe de 2006 ionas go bhfoilseofaí é a luaithe agus is féidir ina
dhiaidh sin.

•Cinntiú go bhfuil ar chumas RTÉ forálacha uile Acht na dTeangacha
Oifigiúla a chomhlíonadh nuair a thagann sé i bhfeidhm. 

•Cabhrú leis an RCMAN agus le hOireachtas Éireann d’fhonn
reachtaíocht chraoltóireachta a fhorbairt.  

•An Plean Straitéiseach is déanaí do RTÉ atá ceadaithe ag an
Údarás a chur faoi bhráid an RCMAN faoi Aibreán 2006. 

•Tacú leis an RCMAN nuair a chuireann sé acmhainní riachtanacha
ar fáil d’fhonn a chinntiú go mbeidh páirt iomlán shuntasach ag
Éirinn san athbhreithniú atá á dhéanamh ar an gcáipéis dar teideal

Television Without Frontiers Directive. 

•Cinntiú go bhfuil fáil ar leagan uasdátaithe de Treoirlínte do
Léiritheoirí RTÉ ar an idirlíon.  

•Cinntiú go gcuireann RTÉ na hathruithe cuí i bhfeidhm d’fhonn cloí
le riachtanais nua na reachtaíochta míchumais atá i bhfeidhm ón 31
Nollaig 2005.

•Oibriú leis an RCMAN, le ComReg agus leis na húdaráis chuí eile
d’fhonn a chinntiú go dtiocfaidh toradh fabhrach d'Éirinn as an
gcomhdháil idirnáisiúnta Spectrum sa bhliain 2006.

•Cinntiú go bhfuil RTÉ lánullamh agus lánoilte chun na fobairtí maidir
le DAB agus DTT a leanúint chun a leasa de réir mar is cuí.

•Conradh a aontú le an Post agus monatóireacht a dhéanamh nuair
a chuirfear i bhfeidhm é ionas go leagfar amach spriocanna áirithe
maidir le bailiú Táillí Ceadúnais agus go mbeidh scéim dreasachtaí
ann sa chás go sáraítear na spriocanna sin. 

•Cinntiú go mbeidh urraíochtaí corparáideacha ann a chuirfidh
deiseanna ar fáil do na Ranna Gnó Comhtháite agus iarracht a
dhéanamh urraíocht faoi ainm a lorg nuair is cuí sin. Leanúint leis an
obair le Metro Éireann agus leis an gComhairle do Dhrámaíocht
Amaitéarach na hÉireann ar ghradaim MAMA agus ar Fhéile
Drámaíochta Amaitéarach RTÉ faoi seach.  

•Leanúint leis an leibhéal ard cuntasachta agus trédhearcachta atá
tugtha chun cinn le blianta beaga anuas. 

Ráiteas Geallúintí 2006 – RRTTÉÉ  CCoorrppaarrááiiddeeaacchh
II  22000066  ggeeaallllaannnn  RRTTÉÉ  aann  mmééiidd  sseeoo  aa  lleeaannaass  aa  cchhuurr  ii  ggccrríícchh::

Ábhar mórtais ag RTÉ gurb é
craoltóir seirbhíse poiblí na
hÉireann é a leagann síos is a
shroicheann caighdeáin agus
ardleibhéil fhreagrachta. Mar chuid
den phróiseas sin, foilsíonn RTÉ
Ráiteas bliantúil Geallúintí dá lucht
éisteachta - geallúintí ar féidir a
dtorthaí a mheas go neamhspleách
ag deireadh na bliana.

Tugann Ráiteas na nGeallúintí léargas ar
fhreagrachtaí RTÉ mar a shonraítear iad sa Chairt
um Chraolachán Seirbhíse Poiblí a d'fhoilsigh an
tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
i mí an Mheithimh 2004. Is é aidhm na Cairte
tuiscint a thabhairt do phobal na hÉireann ar a
bhfuil á éileamh ar RTÉ ar an airgead
suaithinseach poiblí a chuirtear ar fáil ón teacht
isteach ar tháillí na gceadúnas teilifíse. Tugann
RTÉ, sa Tuarascáil Bhliantúil, cur síos ar
chomhlíonadh na ngeallúintí ar leith; tá fáil ar an
gcáipéis seo ar láithreán gréasáin na
heagraíochta.

Ag freagairt don Chairt, d'fhoilsigh Údarás RTÉ
'Bunphrionsabail –Cur i gCrích Chairt
Craoltóireachta na Seirbhíse Poiblí – a thugann
mionchuntas ar lárluacha agus aidhmeanna na
heagraíochta mar aon le plean imlíneach, le gach
rannóg den eagraíocht, chun na haidhmeanna a
bhaint amach sa tréimhse 2004-2007. Tabharfar
na pleananna seo chun dáta gach aon bhliain
agus bíonn léargas orthu chomh maith i Ráiteas
na nGeallúintí.
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Tháinig méadú suaithinseach ar infheistíocht i
gcláracha baile teilifíse mar thoradh díreach ar
arduithe le déanaí ar Tháillí Ceadúnais; tá sé seo le
feiceáil ag breathnadóirí sa leathnú suaithinseach
d’ábhar nua a chuireann feabhas ar Sceidil Theilifíse
RTÉ. Tá léargas ar roinnt de na breiseanna seo sna
táblaí seo leanas.

LLééíírriiúúcchháánn  bbaaiillee  ––  aann  ddáá  cchhaaiinnééaall,,  aamm  uuiillee  

LLééiirriiúúcchháánn  bbaaiillee  ––  bbuuaaiiccaamm  RRTTÉÉ  OOnnee
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DDrráámmaaííoocchhtt  
Is dual don drámaíocht ar RTÉ a Dó faobhar faoi leith
a bheith uirthi, a bheith difriúil agus gan a bheith
éasca féachaint air i gcónaí.  
•Always More than Loads -  tar éis dá bhean bás a fháil go

tobann, faigheann athair as Tamhlacht amach gur athair
maith é agus gur fearr fós é mar mháthair  

•Dráma nua grinn dóibh siúd faoi 35. 

FFaaiissnnééiiss//SSttíílleeaannnnaa  MMaaiirreeaacchhttáállaa    
De bharr an mhéadaithe ar chláir de dhéantús na
hÉireann ar RTÉ a Dó, tá ar chumas aosach óg
taitneamh a bhaint as mórán sraitheanna nua ar
feadh na bliana. 

•No Experience Required - díríonn ar aosaigh óga ag
iomaíocht chun a rogha post ar domhan a ghnóthú, agus
ansin feictear iad ag bualadh faoi agus é a dhéanamh,

•The Unbelievable Truth - cuireann Colin Murphy aithne ar 8
bpearsa cáiliúil as Éirinn - agus cuireann siadsan aithne
airsean!

•The Fund - seó gnó ard-iomaíochta do fhiontraithe óga,  
•I’m an Adult, Get Me Out of Here -clár a dhíríonn ar chabhrú

le daoine óga fásta a chónaíonn sa bhaile an nasc sin a
ghearradh agus a neamspleáchas a bhaint amach ina n-
áras féin.

DDrráámmaaííoocchhtt
Insíonn an drámaíocht ar RTÉ ár gcuid scéalta féin,
na scéalta nár insíodh, agus na scéalta a chaithfear
a insint. 
•Stardust - D’fhonn comóradh a dhéanamh ar chothrom 25

bliana thraigéide an Stardust. Téann an mórdhráma nua
seo ar chúl na gceannlínte chun léargas agus tuiscint a
fháil ar uafás na tubaiste agus a tionchar ar na teaghlaigh
agus ar an bpobal áitiúil a d’fhulaing lena linn..

•Fallout -  Féachann mórshraith nua faisnéise/drámaíochta
ó RTÉ ar a bhféadfadh tarlú de dheasca timpiste ag Ionad
Athphróiseála British Nuclear Fuels in Sellafield.

•Running to Stand Still - Dráma dea-chumtha teann
síceolaíochta a thugann léargas ar intinn duine nach bhfuil
mar a shíltear é a bheith. 

•Showbands - Sraith nua dhá chlár den dráma ab airde
lucht féachana sa bhliain 2005. Fillfidh sraitheanna eile
drámaíochta a bhain rátaí arda féachana amach, ar nós
The Clinic agus Fair City. 

CCllááiirr  FFaaiissnnééiissee
Tugann cláir faisnéise léargas ar mhórán gnéithe de
shaol na hÉireann - ó léargais ar na hathruithe atá
ag scuabadh ar luas lasrach ar fud an náisiúin, go
dtí spléachadh ar an am atá díreach imithe agus ar
na cianta cairbreacha freisin. Is cláir iad a
shaibhríonn na sceidil i réimsí na nEalaíon, na Staire,
an Reiligiúin, Chultúr na Fiontraíochta agus go leor
eile.   
Sa bhliain 2006, ar bhuaicphointí na gclár faisnéise

a bheidh ar Theilifís RTÉ, beidh sraith de chláir mar
chomóradh an chéid ar Samuel Beckett, cothrom
fichead bliana Timpist Chernobyl, comóradh céad
bliain bhreith Mháirtín Uí Chadhain, comóradh 90
bliain Éirí Amach na Cásca 1916, cothrom cúig
bliana fichead stailceanna ocrais sna H-bhlocanna,
agus foilsiú Fiosrúchán Savile ar Dhomhnach na
Fola i nDoire. 

Ar na cláir nua eile beidh: 
•Junior Doctors - ag leanúint dochtúirí óga ar feadh a

mbliana deiridh ag staidéar.
•Arts Lives, ar phearsana ar nós Flann O'Brien, Anna

Manahan, Louis Le Brocquy, Liam Clancy, Eileen Grey
agus Tionscnamh an DruidSynge (á chraoladh ó mhí
Eanáir 2006), ,

•Islam - Téann Mark Little ag tóraíocht chun a fháil amach
cad is bun d'Ioslam,

•Raging Bulls, scéal faoi chonspóidí móra gnó in Éirinn,
•No Place Like Home - cuairt sheachtainiúil ar thír dhúchais

bhall de phobal il-chultúrtha na hÉireann (á chraoladh ó
mhí Eanáir 2006), 

•Landrush, a leanann grúpa d'fheirmeoirí as Éirinn ag
athlonnú go Dakota sna Stáit Aontaithe,   

•Black Sheep - sraith nua ar stair teaghlach,
Beidh sraitheanna nua ann freisin de Hidden Histories, Wild
Trials, Secret Sights, Far Away Up Close, The View, True
Lives, Would You Believe, Chain Reaction, Family Silver agus
go leor eile. 

SSttíílleeaannnnaa  MMaaiirreeaacchhttáállaa
Ó chúrsaí faisin go cúrsaí laethanta saoire, ó chúrsaí
baile go dtí cúrsaí airgid, ó thógáil clainne go cúrsaí
bia, díríonn cláir stíleanna maireachtála RTÉ  ar
shaol mhuintir na hÉireann agus mar a bhainimid
súp as an saol, agus na hiarrachtaí a dhéanaimid
chun athruithe a chur i bhfeidhm ar ár saol. 
•The Great Escape - sraith a leanann daoine as Éirinn a

théann thar lear ag lorg saol nua, 
•How Long Will I Live - sraith nua sláinte (á chraoladh ó

Eanáir 2006), 
•Life Without Me - sraith ina bhfaigheann ball tábhachtach

de theaghlach amach cé mar a thagann an chuid eile i dtír
gan iad ar feadh seachtaine,

•Meet The Family - Idirghabháil i gceisteanna a bhaineann
le stíleanna tuismitheoireachta atá i gceist leis an tsraith
nua seo . Gach seachtain, tagann an síceolaí David
Coleman i gcabhair ar theaghlach Éireannach chun cuidiú
leo fadhb nó ceist éigin a réiteach atá ina cnámh spairne
idir tuismitheoirí agus a gclann.  

•Sraith nua ar stíleanna maireachtála do lár na seachtaine;
agus freisin, sraitheanna ar nós:  Brides of Franc,
Desperate Houses, Show me the Money, No Frontiers,
House Hunters, Show House, House Hunters in the Sun,
Off the Rails, Time on Their Hands, Ear to the Ground, The
Big Bite, agus The Afternoon Show.

SSiiaammssaaííoocchhtt  aagguuss  CCeeooll
Bíonn féachanóirí ag súil le gáire agus le dea-
chomhrá, le haghaideanna nua agus le scoth an
cheoil. Ar na pleananna do 2006, tá:  
•Sraith nua de shiamsaíocht teaghlaigh tráthnónta

Domhnaigh,
•Seónna nua siamsaíocht i gcomhair an tSamhraidh, 2006,
•Test the Nation, 'ócáid nua' speisialta ó Bhanc na hÉireann

i Meitheamh,
•Sraith nua de cheol clasaiceach,

Chomh maith leis sin filleann seónna móra mar The Late
Late Show, The Gerry Ryan Hit Lists, Tubridy Tonight, Winning
Streak and Fame and Fortune, Hanging with Hector, Ryan
Confidential, Killnascully, agus You’re A Star.

dtí an déagóir agus an t-aosach óg. Seo a leanas na
tionscnaimh don bhliain 2006: 

•Cláir speisialta do laethanta saoire na scoile mar: 'Quizone'
tráth na gceist aicsin do leanaí; 'The Memoriser' -- cluiche
cuimhne do leanaí; 'Kidspeak' leanaí ag taibhléiriú nó ag
insint scéalta.

•Cláir ar Imeachtaí Speisialta mar: ‘Go For It’ sraith speisialta
ina dtugann leanaí dúshlán daoine fásta éirí níos aclaí.

•Tionscnaimh Rochtana: Forbairt Thionsncaimh Aon
Nóiméid na nÓg (One Minute Jr Project).

•Cláir Réamhscoile: Scéalta nua á gcoimisiúnú ó scríbhneoirí
Éireannacha; Athchóirithe ar sheanamhráin do leanaí
réamhscoile.

•EYE2EYE, athchoimisiún ar shraith uathúil ceoil agus
díospóireachta do dhéagóirí agus d'aosaigh óga. 

•Mar mhír for-rochtana, tabharfaidh foirne léirithe cuairteanna
seachtainiúla ar Ranganna Idirbhliana.  

•Beochan: leanfar le forbairt agus leis an tacaíocht atá ar fáil
do thionscnaimh beochana.

•Leanfar de bheith páirteach i mhalartán clár faisnéise na
nÓg an EBU (Aontas Craoltóireachta na hEorpa).

•Blast:Beat TV: Tugann scoláirí idirbhliana faoi
mhionchomhlacht ceoil a bhunú, banna a shaighneáil agus
faoi dhul ag iomaíocht in aghaidh a gcomhscoláirí ar fud na
tíre d'fhonn 'The Battle of the Bands' a bhuachan agus
conradh ceirníní a fháil dá mbanna ceoil 

•Leagues Apart - agus Corn an Domhain ar an tsúil againn,
féachann Ardal O'Hanlon ar chomórtais sacair ar fud an
domhain. 

•Made in the USA -ceithre scéal faoi imircigh óga as Éirinn ar
éirigh go maith leo.  

SSiiaammssaaííoocchhtt  aagguuss  CCeeooll    
Is ar RTÉ a Dó a fheictear a lán de na pearsana grinn
is fearr in Éirinn. Fillfidh siad arís i 2006. Ar na
buaicphointí beidh,
•Des Bishop-Joy in the Hood (ag craoladh ó Eanáir 2006),
•The Rodge and Podge Show, le Lucy Kennedy-  leath uair a

chloig lán de bhuile agus de dhánacht  faoi dhó sa
tseachtain,

•Tommy Tiernan Loose- sraith a leanann iarrachtaí an fhir seo
a ainm a dhéanamh i Meiriceá

Chomh maith leo sin, fillfidh The Naked Camera, Stew, Just
for Laughs, The Blizzard of Odd, The Panel, agus The Ex-Files.
Beidh rith sínte ag Other Voices le John Kelly freisin (ag
craoladh ó Eanáir 2006).  

DDaaooiinnee  ÓÓggaa  
Agus breis is 650 uair a chloig de chláir a dhíríonn go
speisialta ar fhéachanóirí óga, cuireann na cláir seo
spraoi, scéalta, bannaí ceoil, comórtais, cluichí,
ealaíona agus ceardaíocht, tallann nua, eolaíocht,
ceol, an timpeallacht, beochan Éireannach, agus cláir
oiriúnacha eile do leanaí Éireannacha ón naíonán go

Seánra 2004 2005 2006

Daoine Óga 720 738 761
Spórt 1029* 767 767
Nuacht/Cúrsaí Reatha 1127 1128 1090
Fotheidealú 4049 4820 4850

*bliain eisceachtúil – Na Cluichí Oilimpeacha 
agus Craobhacha na hEorpa 

UAIREANTA

IARBHÍR

UAIREANTA

IARBHÍR

ÍOSMHÉID

Seánra 2004 2005 2006

Drámaíocht 117 125 125
Fíorasach 317 361 353
Ceol/Siamsaíocht 233 266 298

UAIREANTA

IARBHÍR

UAIREANTA

IARBHÍR

UAIREANTA:
SPRIOC ÍOSTA

Mhéadaigh ar aisfhreagairt agus ar mheas breathnadóirí de
bharr na hinfheistíochta agus an fhócais seo ar chláracha.
Mhéadaigh Scair Bhuaicama Náisiúnta agus Scair Lánlae
Náisiúnta RTÉ Teilifís go suaithinseach i bhfómhar 2005, mar
shampla. 

2004 2005 Méadú
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SSppóórrtt  TTeeiilliiffííssee
Tá áit faoi leith ag cúrsaí Spóirt i saol na hÉireann
agus is ionann agus taithí fíorúil comhroinnte é don
lucht féachana. Ní hamháin gur caitheamh aimsire
deas é do dhaoine áirithe, ach cuid de dhlúth is
d'inneach a saoil. Leanfaidh RTÉ ag soláthar sceideal
iomlán d'imeachtaí éagsúla spóirt idr náisiúnta agus
idirnáisiúnta sa bhliain 2006. Díríonn Spórt Teilifíse ar
chláir eolacha, spreagúla a bhfuil togha caitheamh
aimsire iontu a chur ar fáil dá lucht féachana in Éirinn.  

CCrraaoobbhhcchhoommóórrttaass  CCLLGG
Craolfaidh Spórt Teilifíse RTÉ TV an comórtas spóirt
náisiúnta is mó arís eile do mhuintir na hÉireann. Beidh
suas le leathchéad cluiche beo le feiceáil chomh maith
leis an gclár buaicphointí The Sunday Game. Cinnteoidh
ár bhfoireann saineolaithe clúdach den chaighdeán is
airde ar ár gcluichí náisiúnta.

CCoorrnn  aann  DDoommhhaaiinn  22000066
Déanfaidh RTÉ clúdach iomlán ar an imeacht spóirt
idirnáisiúnta is mó i mbliana. Craolfar 64 cluiche beo i
Meitheamh agus go moch i mí Iúil - féasta ceart sacair!
Agus beidh ár bpainéal de shaineolaithe aitheanta le Bill
O’Herlihy, John Giles, Eamon Dunphy, Liam Brady, Ray
Houghton agus mórán eile farainn d'fhonn an lucht
féachana a threorú maidir leis na himeachtaí sa
Ghearmáin. 

CCoorrnn  RRyyddeerr
Beidh Corn Ryder ar siúl in Éirinn i Meán Fómhair. Chomh
maith leis an searmanas oscailte a chraoladh beo,
déanfaidh RTÉ clúdach cuimsitheach ar an imeacht is
mó i bhféilire na ngalfairí.  

CCááiilliitthheeooiirríí  ddoo  CChhrraaoobbhhcchhoommóórrttaass  nnaa  hhEEoorrppaa  
Agus bainisteoir nua ar an stiúir, beifear ag súil le cor

chun feabhais i gcinniúint fhoireann sacair na hÉireann
nuair a thosóidh cluichí cáilithe do Chraobhchomórtais
na hEorpa i Meán Fómhair. Beidh clúdach beo ag RTÉ ar
chluichí cáilithe baile go léir fhoireann na hÉireann agus
clúdach moillithe ar na babhtaí cairdiúla sa bhaile ó
Mheán Fómhair ar aghaidh. 

CCrraaoobbhhcchhoommóórrttaaiiss  LLúútthhcchheeaassaaííoocchhttaa  nnaa  hhEEoorrppaa
Ghnóthaigh Éire dhá bhonn óir i gcraobhchomórtais faoi
dhíon na bliana 2005, agus beidh RTÉ ag an imeacht
lasmuigh i mbliana. Beidh clúdach beo againn arís eile ar
na príomhimeachtaí nuair a bheidh lúthchleasaithe na
hÉireann ag dul sa tóir ar na boinn.

SSrraaiitthhcchhoommóórrttaass  nnaa  SSeeaaiimmppíínníí
Beidh clúdach beo ag RTÉ ar chluichí deireanacha
Shraith na Seaimpíní oícheanta Céadaoine. Ó Mheán
Fómhair ar aghaidh, beidh gach ceann de na cúig
chluiche fichead i bpríomchomórtas sacair na hEorpa
beo ar RTÉ. 

NNaa  SSéé  NNááiissiiúúnn
Eachtra bliantúil rugbaí na hÉireann a bheidh beo ar RTÉ.
Dealraíonn sé go gcuirfidh na 15 cluiche beo thar chúig
dheireadh seachtaine i rith Feabhra agus Márta tús
bríomhar leis an mbliain spóirt.

CCoorrnn  nnaa  hhEEoorrppaa  HHeeiinneekkeenn
Ó tharla áiteanna a bheith ag An Mhumhain agus Laighin
i gcluichí ceathrú ceannais chomórtas na bliana seo,
beidh clúdach beo ag RTÉ ar chluichí deireanacha an
chomórtais.  

RRáássaaíí  CCaappaallll
Tá ceannas ag Éire sa spórt seo ar fud na cruinne, agus
dá bhrí sin, tá RTÉ tiomanta dó. I measc na laethanta
iomadúla de rásaíocht bheo a chraolfar, beidh Derby na
hÉireann, Grand National na hÉireann agus clúdach beo
as Cheltenham agus as Gaillimh. 

PPrrííoommhhcchhoommóórrttaass
De bharr mórán d'imreoirí na hÉireann a bheith ag
fostaithe le clubanna móra na Breataine, leanfaidh RTÉ
air ag soláthar an chuid is fearr de chluichí an
Phríomhchomórtais. As seo go Bealtaine, craolfaidh RTÉ
roinnt cluichí beo ón bPríomhchomórtas chomh maith le
clár seachtainiúil de na buaicphointí tráthnónta Sathairn. 

CCrraaoollttaaíí  SSeeaacchhttrraacchhaa  SSppóóiirrtt
Leanfar den chlár OB Sport, an t-irischlár coicísiúil a
mbíodh an-fhéachaint air, agus cuirfidh sé meascán de
thuairiscí agus de mhíreanna ar fáil don lucht féachana ó
gach cineál spóirt ar an leibhéal náisiúnta. 

SSppóórrtt  EEiillee
Chomh maith leis sin go léir, tá RTÉ Sport tiomanta do
réimse leathan imeachtaí a chur ar fáil do phobal na
hÉireann, iad seo a leanas san áireamh: 

Sraith Rialacha Idirnáisiúnta Beo
Comórtas Coirn Cispheile Beo 
Cluiche Craoibhe Coirn Hacaí beo
Rugbaí clubanna agus faoi 21 beo 
Sraithchomórtas Eircom agus Comórtas Coirn sa pheil 
Dornálaíocht Amaitéarach agus Ghairmiúil beo 
Moto GP beo
Craobhchomórtais Náisiúnta Lúthchleasaíochta Beo
Craobhchomórtas na Máistrí Gailf as Augusta
Comórtas Oscailte na hÉireann beo
Rásaí Cúnna beo
Camógaíocht Uile-Éireann beo
Seóléimneach beo ón RDS 
Buaicphointí na Sraithchomórtas Náisiúnta Peile agus
Iomána  
Buaicphointí an chomórtais Grand Prix A1 
Buaicphointí Chraobhchomórtas Railí an Domhain 
Buaicphointí Chomórtas Gailf Oscailte na hEorpa
Buaicphointí Chraobhchomórtas Railí na hÉireann 

CCllááiirr  CChhaarrttllaaiinnnnee
Tá RTÉ tiomanta do bheith ag roinnt shaibhreas a chartlainne le lucht
éisteachta chomh fairsing agus is féidir. Ar na buaicphointí don bhliain 2006
beidh na cláir seo a leanas: 

•Trí shraith de bhunchláir nua do RTÉ a hAon bunaithe ar ábhar ón
gcartlann. 
A Little Bit Country Sraith 1 – sé chlár
Dynasties – sé chlár
War Stories – sé chlár

•Athchóiriú Scannán don tsraith TAKE TWO ar RTÉ a Dó 
My Own Place 
Plane Spotting (with new links by Gay Byrne)
The Green Linnet
Mike Murphy’s America

•Bunchláir nua mar chompánaigh leis na sraitheanna nua 
Happy Landings: daoine cáiliúla ag dul trí Aerphoirt na hÉireann chun an
tsraith Plane Spotting a sheoladh
Chasing the Green Linnet: an scéal ar chúl na sraithe ó na seachtóidí. 

CCllááiirr  ÓÓccááiiddiiúúllaa
Health Fix For 06
Eanáir 06. Seachtain de chláir chomhtháite bunaithe ar théama na sláinte
agus na haclaíochta do gach aoisghrúpa agus ina mbeidh gach meán de
chuid RTÉ páirteach. Beidh cláir raidió agus theilifíse san áireamh chomh
maith le foilseacháin agus tacaíocht ar líne.

Axa
Clúdach suntasach beo ar chomórtas idirnáisiúnta piano faoi urraíocht ag
Axa BÁC. 

20 Years : Meitheamh 06
Seachtain de chláir chomhtháite a scrúdaíonn an t-athrú atá tagtha ar Éirinn
mar náisiún agus mar shochaí, agus a fhiafraíonn cá bhfuil ár dtriall sa
todhchaí. Tá dhá chlár faisnéise san áireamh, mórchlár tráth na gceist ar
chúrsaí siamsaíochta, agus míreanna téamúla ar chláir rialta a fhéachann ar
ghnéithe den athrú. Beidh ról suntasach ag an idirghníomhaíocht sa léiriú
seo chomh maith le foilseacháin speisialta ó RTÉ.  
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Sa bhliain 2005, is ar Raidió RTÉ a bhí 18 de na cláir ba
mhó éileamh in Éirinn. Is é RTÉ a chruthaíonn an caighdeán
do sheirbhísí raidió i nGaeilge agus i mBéarla. Is iad a
shainchomharthaí ná, nuacht riachtanach, díospóireacht
bhríomhar phoiblí, ceol, ealaíona agus siamsaíocht de gach
saghas, chomh maith le nuacht agus tráchtaireacht
chuimsitheach spóirt. Anuraidh, gheallamar raon spéise na
gclár a bhí ag na ceithre stáisiún a leathnú, d'fhonn éisteoirí
nua a mhealladh, agus d'fhonn dul i bhfeidhm níos doimhne
ar ár n-éisteoirí rialta. Tá sé d'aidhm againn leanúint leis an
dul chun cinn sa bhliain 2006 trí chaighdeán, raon agus
doimhneacht na gclár a bhíonn ar gach stáisiún a fheabhsú. 

RRTTÉÉ  OOnnee
San áireamh i gcraoltaí RTÉ a hAon in 2006 beidh 937 uair an
chloig d’ábhar a léireoidh an Rannóg Nuachta agus Cúrsaí
Reatha mar aon leis an méid seo a leanas:  
• 566 uair d’ábhar a chraolfar le linn buaic-amanna
• clúdach cuimsitheach nuachta agus cúrsaí reatha
• cláir imscrúdaitheacha cúrsaí reatha
• Nationwide, Seachtain, Capital D, Nuacht laethiúl, an Oireachtas,
European Parliament agus The Week in Politics

RRTTÉÉ  TTwwoo
Soláthróidh an Rannóg Nuachta agus Cúrsaí Reatha:
• 74 uair an chloig nuachta ar a mbeidh 70 uair le craoladh le linn

buaic-amanna
• 34 uair an chloig de chláir don óige, news2day

TTiioommaannttaass  RRTTÉÉ  ddoo  TTGG44
Clár nuachta laethiúl, clár réigiúnach don samhradh, cláir faisnéise nuachta

RRaaiiddiióó
Tá sé i gceist ag an Rannóg Nuachta agus Cúrsaí Reatha na cláir seo a leanas a chur ar fáil do na
sceidil raidió: 
• 1228 uair an chloig do RTÉ Raidió 1; feasacháin, Morning Ireland, Nuacht, News at One agus This

Week san áireamh
• 464 uair an chloig i gcomhair RTÉ 2 fm; feasacháin agus Newsbeat san áireamh
• 84 uair an chloig de sholáthar díreach ar son RTÉ lyric fm

I rith 2006, cuirfidh Grúpaí Léirithe RTÉ 190 léiriú poiblí i láthair.  

AArr  nnaa  llééiirriitthhee  sseeoo  bbeeiiddhh::
• 65 – Ceolfhoireann Náisiúnta Shiansach RTÉ (RTÉ NSO)) 
• 8 – RTÉ NSO le Cór Filarmóineach RTÉ 
• 77 –Ceolfhoireann Ceolchoirme RTÉ (RTÉ CO)
• 28 – Ceathairéad Vanbrugh  RTÉ 
• 7 –Cór na nÓg RTÉ
• 5 – Grúpaí ar cuairt. 

Déanfaidh Grúpaí Léirithe RTÉ  80 taispeántas oideachais, idir léirithe, cheardlanna agus
chainteanna agus beidh siad páirteach i dtaifeadtaí Teilifíse agus Raidió.  

SSpprriiooccaannnnaa  RRTTÉÉ  RRaaiiddiióó  11
•Tabharfar Ilchultúrachas na hÉireann chun solais trí dhrámaí

agus trí ghné-chláir, agus freisin sna príomhchláir laethúla
•Méadófar ar chláir réigiúnacha trí imeachtaí speisialta, trí

shraitheanna mar gheall ar an talmhaíocht agus ar an rialtas
áitiúil, agus trí chláir réigiúnacha a dhíríonn ar Lú, Maigh Eo,
Ciarraí agus Ceatharlach

•Comóradh ar imeachtaí a bhfuil tábhacht náisiúnta leo
(comóradh céad Michael Davitt agus Samuel Beckett;
cothrom nócha bliain Éirí Amach na Cásca; cothrom seasca
bliain de bhunú Bhord na Móna)

•Clúdach eisiach 'buille ar bhuille' ar Chorn Ryder sa ghailf 

SSpprriiooccaannnnaa  RRTTÉÉ  22ffmm  
•Cuirfear cúigear craoltóirí iomlán nua os comhair an phobail. 
•Cuirfear 30 gnéchlár faoin gcultúr comhaimseartha os

comhair an phobail
•Tacófar le mic léinn (Raidió TY, comhairle faoi scrúduithe,

agus ceardlanna raidió sna scoileanna féin) 
•Déanfar taifeadadh ar 40 seisiún de bhannaí ceoil agus

clúdófar dhá mhórfhéile cheoil sa samhradh
•Leanfar leis an sceideal nuachta, cúrsaí reatha agus de cheol

malartach

SSpprriiooccaannnnaa  RRTTÉÉ  RRaaiiddiióó  nnaa  GGaaeellttaacchhttaa  
•Comóradh an chéid ar Mháirtín Ó Cadhain ar an aer agus le

DD speisialta
•Leathnófar an clúdach réigiúnach le gnéchláir agus le

siamsaíocht, chomh maith le naisc nua rannpháirteachais le
pobail na nGaeltachtaí beaga.

•Tacófar le daltaí ardteiste le sraith speisialta clár agus le DD
dar teideal "Gaeilge na hArdteiste"

•Seasamh lena thiomantais i leith nuachta agus cúrsaí reatha,
drámaíocht, cláir eolais agus spóirt do dhaoine óga

SSpprriiooccaannnnaa  RRTTÉÉ  LLyyrriicc  ffmm  
•Tabharfar cuairteanna Oideachais agus For-rochtana ar 45

scoil agus coláiste
•Craolfar mír sheachtainiúil dar teideal   “Introduction to Music”
•Leanfar d'fhorbairt na n-ealaíon urlabhra le gnéchláir nua
•Ofrálfar a thuilleadh taibhléirithe le grúpaí de chuid RTÉ do

mhalairtí an Aontais Chraolacháin Eorpaigh
•Leathnófar an tseirbhís nuachta d'fhonn clúdach spóirt a chur

san áireamh

RRTTÉÉ  GGuuiiddee
• Treoirlínte don lucht féachana a chur le liostaí clár ar theilifís RTÉ  m.sh.

MA, Gen, PG etc. d’fhonn deis a thabhairt do thuismitheoirí smacht a
choimeád ar an ábhar a fheictear.

• Athdhearadh ar an RTÉ Guide d’fhonn é a dhéanamh níos soláimhsithe
agus nios soléite.

• Míreanna breise a chur ar fáil i dteannta na príomhirise a phléifidh
roghanna agus éagsúlachtaí i stíleanna maireachtála agus i gcúrsaí
siamsaíochta. 

• An nasc atá idir ceannaitheoirí agus léitheoirí an RTÉ Guide 
a dhaingniú trí eagarfhocail a bhaineann le hábhar, trí ghrúpaí fócais
agus trí thaighde rialta. 

RRííoommhh--ffhhooiillssiitthheeooiirreeaacchhtt  
• Níos mó d’ábhar RTÉ a sholáthar ar ardáin leathanbhanda (ríomhairí agus fóin phóca) maidir le

nuacht, spórt agus siamsaíocht.
• Cur le lucht éisteachta reatha ar líne RTÉ trí mhéadú de ar a laghad 20% ar an meánlíon imprisean

leathanach in aghaidh na míosa.
• Feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí ilmheán ar líne trí chaighdeáin nua ionchódaithe a chur i

bhfeidhm. 
• Bealaí nua craoltóireachta a thabhairt isteach do chláir le RTÉ a bhfuil éileamh orthu, mar íoslódáil

agus podchraoltaí. 
• Suíomh nua do dhíol agus ceannach tithe a fhorbairt ag RTÉ.ie. 
• Leanúint ag soláthar RTÉ Aertel mar sheirbhíse faisnéise a bhfuil éileamh air ar teilethéacs agus ar an

ngréasán.
• Seirbhís a chur ar fáil do dhiaspóra na hÉireann trí seirbhís chuimsitheach thráthúil nuachta as Éirinn

a bheith ar fáil ar ár suíomh idirlín.
• Tús a chur le forbairt ar théacs digiteach.
• An leas is mó is féidir a bhaint as teicneolaíochtaí nuálacha d’fhonn idirghníomhaíocht agus

cumarsáid a chothú leis an lucht éisteachta idir chláir theilifíse agus raidió agus a lucht
féachana/éisteachta. 

• Coimeád bord ar bord le hiompar an lucht éisteachta trí ábhar RTÉ a sholáthar i bhformáidí ilmheán. 
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Seánra & Uaireanta
i 2005

DDrráámmaaííoocchhtt

125 u.

CCllááiirr  FFaaiissnnééiissee

361 u.
san áireamh:
Ealaíona
Oideachas
Reiligiún

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

125 u.

353u.

Ábhar na gClár 2006

• Showbands 2 (2 x 52 nóiméad). Sraith nua dhá chlár den tsraith ab airde lucht féachana in 2005
• Stardust (2 x 52 nóiméad) D'fhonn comóradh a dhéanamh ar chothrom 25 bliana traigéide an Stardust. Téann an

mórdhráma nua seo ar chúl na gceannlínte chun léargas agus tuiscint a fháil ar uafás na
tubaiste agus a tionchar ar na teaghlaigh agus ar an bpobal áitiúil a d'fhulaing lena linn

• Fallout (2 x 52 nóiméad). Féachann mórshraith nua faisnéise/drámaíochta ó RTÉ ar 
a bhféadfadh tarlú de dheasca timpiste ag Ionad 
Athphróiseála British Nuclear Fuels in Sellafield

• Running to Stand Still  (4 x 52 nóiméad). Mórshraith nuachumtha dhrámaíochta ón scríbhneoir Ted Gannon

• Fillfidh sraitheanna eile drámaíochta a bhain rátaí arda amach, ar nós The Clinic agus Fair City 

CCllááiirr  IIll--cchhuullttúúrrtthhaa
• Islam: Den chéad uair ar chlár le RTÉ, féachann an tsraith trí mhír seo taobh thiar de na leathfhocail

sheanchaite d'fhonn léargas fírinneach a thabhairt ar Ioslam. Tugann Mark Little, an láithreoir,
ar sciuird sinn ó Éirinn chun na Malaeisia, go California agus go dtí an Meánoirthear, ag lorg
freagraí ar roinnt ceisteanna a fhiafraítear go minic

• No Place Like Home: Spléachadh nua ar chúrsaí ilchultúir in Éirinn. Gach seachtain tugaimid cuairt ar thír
dhúchais duine dar bpobal nua ilchultúrtha. Castar teaghlaigh orainn agus faighimid amach
cad iad na cúiseanna a bhí lena n-imirce ar thóir saol níos fearr in Éirinn

• Faraway Up Close: Eagrán nua den tsraith a fhéachann ar na slite ina gcaitear cabhair airgeadais ó Rialtas na
hÉireann thar lear.  Ar na tíortha i gceist tá an Afganastáin, áit a bhfuil daoine ag dul i dtaithí
ar shaoirse nua. Sin ráite, caithfidh siad dul i ngleic leis na seanscoilteanna a eascraíonn as
an mhíchothromaíocht

• Cathal Ó Searcaigh in Nepal: Gnéchlár faisnéise arna chómhaoiniú ag RTÉ, An Bord Scannán agus an t-eagras
nuabhunaithe Ciste Thuaisceart Éireann  (ILBF). Clár iomlán a thabharfaidh léargas
domhain pearsanta  faoin bhfile agus an dáimh atá aige le muintir Neipeal

CCllááiirr  GGhhaaeeiillggee
• Beidh gnéchlár speisialta ann i gcomhair Sheachtain na Gaeilge ar Lá Fhéile Pádraig. Beidh fear Riverdance, Breandán de

Gallaí, ar an stiúir agus foireann damhsóirí as Aontroim ina theannta ar turas go dtí an Ghailís. Cuirfidh Sharon Ní Bheoláin
trí chlár eile i láthair freisin

SSrraaiitthheeaannnnaa  nnuuaa  aarr  SShhaaooll  aagguuss  aarr  SShhaaootthhaarr  EEaallaaííoonnttóóiirríí
• Flann O'Brien, Mozart, Scríbhneoireacht Amhrán in Éirinn, Ealaín agus Airgead, Anna Manahan, Louis le Brocquy Rory

Gallagher, John Minihan (grianghrafadóir), Druid Synge, Liam Clancy agus Eileen Gray
• Sraitheanna nua de Chain Reaction agus Family Silver
• Interns: clár nua faisnéise a leanann grúpa de mhic léinn leighis in Ospidéal Naomh Uinsionn, BÁC
• Raging Bulls: sraith faoi achrainn mhóra i gcúrsaí gnó ar tarraingíodh idir dhaoine aonair agus ghrúpaí isteach iontu 

MMóórrcchhllááiirr  CChhoommóórrtthhaa
• Hunger Strike: 2 chlár faisnéise ag féachaint siar ar fheachtas na H-Bhloc agus na básanna a d’eascair as ar chothrom

chúig bliana fichead na tréimhse sin. Saville Inquiry: clár faisnéise a cuireadh le chéile le linn ceithre bliana den fhiosrúchán
faoi Dhomhnach na Fola i nDoire, agus atá le craoladh nuair a fhoilseofar Tuarascáil Saville 

• Return to Chernobyl: Aibreán 2006. Filleann Duncan Stewart ar cheist an imoibreora agus ar láthair na timpiste ba chúis,
nach mór, lena bhás féin ar chothrom fichead bliana thubaiste an imoibreora. Craolfar clár faisnéise a bhuaigh gradam
Oscar chomh maith

ÓÓccááiiddíí  SSppeeiissiiaallttaa  CCoommóórrtthhaa
• Comóradh céad bliain bhreith Mhairtín Uí Chadhain:  Coimisiúnóidh RTÉ clár nua faisnéise ar an scríbhneoir Gaeilge is

cáiliúla riamh agus athchraolfar freisin leagan athchóirithe de There Goes Cré na Cille 

CCoommóórraaddhh  aann  CChhééiidd  aarr  BBeecckkeetttt,,  CCááiisscc  22000066  
• Clár nua faisnéise The Man Who Shot Samuel Beckett
• ‘Silence to Silence’. Clár faisnéise Seán Uí Mhórdha athmháistrithe
• Taibhléiriú Athmháistrithe: Jack McGowran i 1966
• Breis is 2 uair a chloig de thaibhléirithe  Beckett on Film
• Eagrán speisialta ar Beckett ó The View

SSttaaiirr
• Secret Sights – Sraith 3
• Black Sheep – sraith nua de stair chlainne
• Sraith nua de Hidden History

TTrruuee  LLiivveess
• Eagrán nua den tsraith faisnéise seo a bhaineann rátaí arada amach

CCllááiirr  RRééiiggiiúúnnaacchhaa
• Sraith nua de Animal Rescue: clár a leanann foirne a thugann tarrtháil ar ainmhithe ar fud na tíre
• Sraith shínte de Cracking Crime
• Sraith shínte de Wild Trials
• Landrush: sraith nua faisnéise faoi fheirmeoirí as Éirinn a d’athlonnaigh in Dakota  
• Sobaldráma faisnéise nua suite i gCúige Mumhan
• Sraith nua de Time on Their Hands-  sraith thaistil do dhaoine níos sine

(teideal reatha)

– Buaicam

2006 Ráiteas Geallúintí Teilifís RTÉ
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Seánra & Uaireanta
i 2005

SSiiaammssaaííoocchhtt  aagguuss  CCeeooll

266 u.

NNuuaacchhtt,,  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa
aagguuss  AAnn  AAiimmssiirr  

582 u.

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

298 u.

592 u.

Ábhar na gClár 2006

CCllááiirr  ii  rriitthh  aann  LLaaee  aagguuss  ccllááiirr  aa  bbhhaaiinneeaannnn  llee  SSttíílleeaannnnaa  MMaaiirreeaacchhttáállaa  
• How Long Will I Live: sraith nua sláinte
• The Great Escape: sraith a leanann daoine as Éirinn a chuaigh ar thóir saol nua thar lear 
• Sraith nua faoi stíleanna maireachtála do lár na seachtaine agus do thráthnóna Dé Domhnaigh  
• Meet the Family intervention: Idirghabháil i gceisteanna a bhaineann le stíleanna tuismitheoireachta atá i gceist leis

an tsraith nua seo faoi . Gach seachtain, tagann an síceolaí David Coleman i gcabhair ar theaghlach Éireannach
chun cuidiú leo fadhb nó ceist éigin a réiteach atá ina cnámh spairne eatarthu féin agus a gclann

• Tá leagan amach nua againn le haghaidh an Chomórtais Amhránaíochta Eoraifíse a mbainfidh a bhuaic amach le
clár beo dar teideal A Song for Ireland déanach i mí Feabhra ’06 

• Sraith nua siamsaíochta don teaghlach a leanfaidh You’re a Star i mí an Mhárta 
• Beidh dhá shraith de chláir leathuaire oiriúnach do theaghlaigh san Earrach agus sa Samhradh tráthnóna Dé

Domhnaigh ag 8.30
• Craolfar seónna speisialta ar laethanta saoire bainc i gcaitheamh na bliana
• Sraith nua clár ar cheol clasaiceach

• Leanfar de na cláir rialta Nuachta agus Cúrsaí Reatha, Prime Time, Questions & Answers, Nationwide agus The
Week in Politics san áireamh 

• Beidh Capital D ina chuid rialta de sceideal 2006
• Seirbhís Chuimsitheach Faisnéis Aimsire

– Buaicam
Seánra & Uaireanta
i 2005

DDrráámmaaííoocchhtt
54 u. 

NNuuaacchhtt,,  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa  
aagguuss  AAiimmssiirr  
80 u.

SSiiaammssaaííoocchhtt  aagguuss  CCeeooll  

126 u.

CCllááiirr  FFaaiissnnééiissee  

51 u.

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

138 Hours 

80 Hours

107 u.

44 u.

Ábhar na gClár 2006

• Always MoreThan Loads (teideal reatha) 6 x 52’. An chéad sraith dhrámaíochta teilifíse ón scríbhneoir Ken Harmon.
• Sraith nua de dhrámaíocht ghrinn dírithe ar lucht féachana 15-34

• Nuacht RTÉ ar bhealach a dó 
• Seirbhís Chuimsitheach Faisnéis Aimsire

• Mórchlár nua siamsaíochta ar RTÉ a Dó a chraolfar faoi dhó sa tseachtain 
• Des Bishop: Joy In The Hood. Baineann Bishop leas as a ghreann géar tráthúil chun cabhrú le hógánaigh faoi

mhíbhuntáiste a bheith ina bhfuirseoirí os comhair lucht féachana. Sraith de sé chlár 
• Tommy Tiernan Loose : Leantar an fear grinn seo agus é ag déanamh a bhealaigh sna Stáit Aontaithe
• Dhá shraith nua  de dhrámaí gearra grinn agus faobhar faoi leith orthu

• No Experience Required: daoine óga ag iarraidh na jabanna is deise dá gcroí a fháil 
• Sraith nua faoi stíleanna maireachtála a dhíríonn ar aosaigh óga nach bhfuil sásta fás suas 
• The Unbelievable Truth: téann an tsraith seo ar chúl na gceannlínte d’fhonn an ‘fhírinne ghlan’ a fháil amach faoi

roinnt de réalta móra na meán in Éirinn
• The Fund: seó ‘réalaíoch’ faoi chúrsaí gnó do dhaoine faoi 35 
• Leagues Apart: Clár taistil le Ardal O’Hanlon ag díriú ar an sacar i gclubanna ar fud an domhain 
• Made in the USA: scéalta fúthu siúd a chuaigh ar imirce go dtí na Stáit Aontaithe agus ar éirigh go hiontach leo

maidir lena saol agus lena saibhreas

Seánra & Uaireanta
i 2005

FFootthheeiiddeeaallúú

4820 u. 

NNuuaacchhtt,,  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa
aagguuss  AAnn  AAiimmssiirr  

1128 u.

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

4850 u.

1090 u.

Ábhar na gClár 2006

• Fotheidealú leanúnach ar chláir Éireannacha, cláir nuachta RTÉ, Prime Time, The Late Late Show, Fair City, Tubridy
Tonight, Winning Streak, The Clinic agus You’re a Star san áireamh

• Ar na teidil nua Éireannacha beidh: Nationwide, Showbands, Stardust, Fallout, You’re A Star, Charity agus Homes
Behaving Badly

• Ar chláir eile a mbeidh fotheidil leo beidh:  CSI Miami & NY, Simpsons, Sabrina the Teenage Witch,  Sister Sister, The
Bill,  My Parents are Aliens

• Leanfar de na cláir rialta Nuachta agus Cúrsaí Reatha; Prime Time, Questions & Answers, Nationwide agus The
Week in Politics san áireamh 

• Beidh Capital D ar sceideal 2006 go rialta
• Seirbhís Nuachta do Leanaí ar RTÉ a Dó
• Mír bhreise Gnó mar chuid den chlúdach nuachta ar 1.00p.m.
• Seirbhís Chuimsitheach Faisnéis Aimsire 

thar an dá bhealach, gach tréimhse ama 
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thar an dá bhealach, gach tréimhse ama ar lean 
Seánra & Uaireanta
i 2005

CCllááiirr  ddoonn  ÓÓiiggee

738 u.

SSppóórrtt

767 u.

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

725 u.

765 u.

Ábhar na gClár 2006

• Cláir speisialta do shaoire scoile, agus ‘Quizone’ clár tráth na gceist do leanaí san áireamh; ‘The Memoriser’ – clár cuimhne
do leanaí 

• ‘Kidspeak’  leanaí ag aithris nó ag insint scéalta
• Cláir d’Ócáidí Speisialta: ‘Go For It’ sraith speisialta ina dtugann leanaí dúshlán aosaigh éirí aclaí
• Access Initiatives: Forbairt ar an tionscnamh úd One Minute Jr
• Cláir Réamhscoile: Coimisiúnú Clár ó scríbhneoirí Éireannacha; Cóirithe nua ar sheanamhráin do leanaí réamhscoile. 
• EYE2EYE, athchoimisiúnú ar shraith díospóireachta agus ceoil do dhéagóirí agus d’aosaigh óga 
• San áireamh sna cláir for-rochtana beidh cuairteanna seachtainúla ó fhoirne léirithe ar Ranganna Idirbhliana. 
• Beochan: leanfar d’fhorbairt tionscnamh beochana agus de bheith ag tacú leo
• Leanfar de bheith páirteach san idirmhalartú faisnéise atá ar siúl ag an EBU
• Blast:Beat TV: Tugann daltaí idirbhliana faoi mhionchomhlacht ceoil a bhunú, faoi bhanna ceoil a shaighneáil agus faoi dhul i

gcoimhlint lena gcomhscoláirí ar fud na tíre chun The Battle of the Bands a bhuachan agus conradh ceirníní a fháil dá
mbanna ceoil

CCuummaannnn  LLúútthhcchhlleeaass  GGaaeell
• Spórt an Domhnaigh
• Gach Domhnach ó 5 Feabhra go 7 Bealtaine. Díospóireacht ar bhuaicphointí imeartha agus plé ar na Sraithchomórtais Náisiúnta

Allianz.  The Sunday Game Live. Clúdach ar suas le 50 cluiche beo i gcraobhchomórtais 2006. Láithreoir: Michael Lyster
• The Sunday Game Live. Clúdach ar suas le 50 cluiche beo i gcraobhchomórtais 2006. Láithreoir: Michael Lyster
• The Sunday Game. Buaicphointí imeartha na seachtaine agus plé ar an gCraobhchomórtas. Láithreoir: Pat Spillane
• Park Live: Sracfhéachaint mhagúil ar Chraobhchomórtas 2006 á láithriú ag Ger Gilroy ó Iarsmalann CLG i bPáirc an Chrócaigh ar

feadh 10 seachtaine
• Dubs: Clár faisnéise le Dave Berry ar a fheabhas agus a d’éirigh le foireann BÁC i gCraobhchomórtas Laighean in 2005 agus ar a

gcaill choscrach in aghaidh Thír Eoghain san athimirt i gcluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann

SSaaccaarr
• Corn an Domhain FIFA 2006.  Clúdach iomlán beo ar chluichí Chorn an Domhain go léir ón Ghearmáin agus réamhfhéachaint

chuimsitheach ar an imeacht spóirt is mó ar domhan
• Leanann The Premiership Live,  Dé Sathairn ag 2.45 pm ar feadh an tséasúir ‘05/’06 go dtí tosach shéasúr ‘06/’07
• The Premiership Highlights, clár iomlán an tSathairn ag 7.15 pm ina bpléitear go mion imeachtaí an lae sa Chomórtas Príomhroinne 
• The Champions League: buaicphointe an tséasúir ‘05/’06, agus an cluiche ceannais beo san áireamh. Craolfaidh RTÉ cluichí beo ar

an Máirt agus ar an gCéadaoin ó Mheán Fómhair amach chomh maith le buaicphointí eile na himeartha ar an dá lá

SSaaccaarr  IIddiirrnnááiissiiúúnnttaa
• Cluichí Cáilíochta Euro 2008 beo:  Cluichí baile na hÉireann go léir i gcomórtais cháilithe Euro 2008 agus clúdach moillithe ar chluichí

cairdiúla na hÉireann go léir
• Sports Files: 10 gclár aon uaire a fhéachann ar chluichí clasaiceacha i gCorn an Domhain
• Sacar Baile, Craolfaidh RTÉ na cúig chluiche is tábhachtaí i Sraithchomórtas Eircom in 2006 agus na cluichí leathcheannais i

gcomórtas Chorn FAI 
• Craoladh beo ar chluiche na Seaimpíní, Cathair Chorcaí, agus iad ag iarraidh cáiliú do Shraithchomórtas na Seaimpíní. (2 chluiche

sa bhaile agus 2 chluiche as baile b’fhéidir)

RRuuggbbaaíí
• Na cluichí go léir i sraithchomórtas na sé náisiún beo chomh maith leis an díospóireacht bhríomhar is dual faoi chúrsaí rugbaí 
• Cluichí Idirnáisiúnta an Fhómhair beo. Gach cluiche de chuid na hÉireann i sraith thástála an Fhómhair chomh maith le plé ón

bpainéal rugbaí
• Against the Head. 13 irischlár le Con Murphy agus aíonna, ag díriú ar bhuaicphointí imeartha shraithchomórtas Uile-Éireann Bhanc

Aontais Éireann, Corn Heineken agus Corn na 6 Náisiún. Craolfar trí chlár breise faoi shraith thástála an Fhómhair 

CCoorrnn  HHeeiinneekkeenn
• Clúdach beo ar na cluichí ceathrú ceannais, leathcheannais agus craoibhe i gCorn Heineken 2006, agus clúdach iomlán moillithe ar

chluichí agus ar bhuaicphointí imeartha chomórtas 2006/2007

LLúútthhcchhlleeaassaaííoocchhtt
• Clúdach beo ar Chraobhchomórtais Lúthchleasaíochta na hEorpa as Göteborg ó 7-13 Lúnasa
• Sraith náisiúnta Seaimpíní Beo

GGaaiillff
• Corn Ryder: Clúdach beo ar Shearmanas Oscailte Chorn Ryder 2006 ón K Club 
• Clúdach moillithe ó 6.00pm—8.00pm thar thrí lá an chomórtais

RRáássaaíí  ccaappaallll
• 23 lá de rásaíocht chapall as Éirinn chomh maith le clúdach ar Cheltenham agus ar Aintree Shasana 

DDoorrnnáállaaííoocchhtt  BBeeoo
• Dornálaíoch amaitéarach beo agus clúdach beo ar cheithre bhabhta ghairmiúla agus Bernard Dunne ag iarraidh craobh an domhain

a bhaint amach

OOBB  SSppoorrtt
• Craolfar OB Sport uair sa choicís in 2006. Seo dúbailt ama a léiríonn tiomantas RTÉ maidir le freastal ar phobal spóirt níos fairsinge.

Craolfar fiche clár (iomlán 10 u/c) an bhliain seo chugainn agus gach saghas spóirt ó scaoileadh colúr cré go dtí an snámh san
áireamh 

CCiisspphheeiill
• Craobhchomórtais Náisiúnta Cispheile beo agus gnémhíreanna rialta ar OB Sport

RRáássaaíí  GGlluuaaiisstteeáánn
• Sraith iomlán 2006 Moto SP beo agus buaicphointí na sraithe nua A1GP agus Craobhchomórtais Railí an Domhain (16 chlár)

IImmeeaacchhttaaíí  EEiillee
• Seó-léimneach ón RDS, snúcar beo, Bliain an Spóirt 2006, hacai beo, Craobh na Camógaíochta beo   
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Seánra & Uaireanta 
i 2005

FFóóccaass  RRééiiggiiúúnnaacchh  ((ttrraassnnaa
ggaacchh  sseeáánnrraa))  
CCrraaoollttaaíí  sseeaacchhttrraacchhaa
TTaallmmhhaaííoocchhtt

96 u.

IImmeeaacchhttaaíí  SSppeeiissiiaallttaa  
CCllúúddaacchh  óó  nnaa  RRééiiggiiúúiinn

RRiiaallttaass  ÁÁiittiiúúiill

SSppóórrtt  --  RRTTÉÉ  RRaaiiddiióó  11
Ní bhaineann le hábhar 

NNuuaacchhtt  &&  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa
1,247 u.

TTAACCAAÍÍOOCCHHTT  
SSEEAACCHH--CCHHRRAAOOLLTTAA
Ní bhaineann le hábhar 

AAnn  ttSSoocchhaaíí  IIllcchhuullttúúrrtthhaa
((TTrraassnnaa  ggaacchh  sseeáánnrraa))
Ní bhaineann le hábhar 

SSttaaiirr
((FFaaiissnnééiiss))
Ní bhaineann le hábhar 

CCoommóórraaddhh  aann  CChhééiidd  aarr
BBeecckkeetttt
Ní bhaineann le hábhar 

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

80 u. 

30 u.

1,228 u.

N/A

30 u.

7 u. 

11 u.

Ábhar na gClár 2006

RRááiitthhee  11
Talkabout – Sraith nua clár do na réigiúin 
All-Ireland Schools Quiz – Tráth na gCeist ó scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre 

RRááiitthhee  22  
Fócas réigiúnach  – Seachtain de chláir as Co. Lú 
RTÉ All Ireland Drama –  Craobh na hÉireann as Ath Luain, Co. na hIarmhí
Cuimhneachán trí scór bliain Bhord na Móna –  Scéalta agus gnéchláir as na portaigh 

RRááiitthhee  33
Fócas Réigiúnach – Cláir as Co. Mhaigh Eo
Seascapes – Roinnt clár speisialta ar chúrsaí farraige
Aonach an Phoic – Trí lá as Cill Orglain,  Co. Chiarraí
Craobh Ceannais na Treabadóireachta – As an Tulach, Co. Cheatharlach

RRááiitthhee  44
Grassroots – Sraith faoi na Rialtais Aitiúla
Agriview – Fóram speisialta poiblí ar an talmhaíocht

• Clúdach speisialta eisiach ar an imirt le linn Chorn Ryder, ag baint leasa as MW/LW & FM

• Leanúint le gach príomchlár nuachta; Morning Ireland, News at One, This Week agus World Report san áireamh 

• Imeacht nua náisiúnta rannpháirteachais ag tosú i ráithe a 3/4 2006

• Fócas ar an tsochaí Ilchultúrtha agus ar phobail nua – trasna gach seánra; Drámaíocht, Cláir Bheo laethúla,
gnéchláir spórt agus cláir réigiúnacha           

• Fócas ar chothrom nócha bliana Éirí Amach na Cásca; cláir lae agus sceideal na ngnéchlár san áireamh
• Sraith ceithre mhír ag déanamh comóradh céad bliain ar Michael Davitt

• Comóradh an Chéid ar Beckett; 7 dráma raidió, 2 clár faisnéise agus 13 léacht i sraith Thomáis Dáibhis san
áireamh 

2006 Ráiteas Geallúintí Raidió RTÉ
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Seánra & Uaireanta
i 2005

DDrráámmaaííoocchhtt

12 u.

FFaaiissnnééiiss
68 u.

AAnn  ÓÓiiggee
((LLeeaannaaíí  &&  OOiiddeeaacchhaass))

37 u.

RRééiiggiiúúnnaacchh
((ttrraassnnaa  ggaacchh  sseeáánnrraa))

149 u.

NNuuaacchhtt  aagguuss  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa
900 u.

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

21 u.

50 u.

30 u.

96 u.

874 u.

Ábhar na gClár 2006

• Sraith dhráma 15 nóiméad in aghaidh na seachtaine  (10u.)
• Cré na Cille Mairtín Ó Cadhain 25 mír x 28 nóiméad (11 u.)
• Cré na Cille a fhoilsiú ar dhlúthdhiosca

• Leagan Cainte – clár díospóireachta le saineolaithe ar stair, ar fhriotal agus ar cheart na Gaeilge (20u.)
• Cláir Fhaisnéise/gnéchláir - 40 clár x 45 nóiméad (30u.)

• Gaeilge na hArdteiste 5 clár x 30 nóiméad
• Sportiris na nÓg 40 clár x 30 nóiméad
• Trath na gCeist – mar a bhí i 2005
• Gaeilge na hÁrdteiste – Dlúthdhiosca a fhoilsiú

• Cois Laoi – 40 clár X 30 nóiméad
• Blas – 40 clár x 28 nóiméad
• Súil na Cathrach – 40 clár x 30 nóiméad
• Glór Anoir – 40 clár x 30 nóiméad
• Cloí leis na seirbhísí reatha nuachta
Ní bheidh clúdach toghcháin mar a rinneadh i 2005 i gceist arís i 2006

Seánra & Uaireanta 
i 2005

OOiiddeeaacchhaass  &&  FFoorr--rroocchhttaaiinn
40 cuairt

CCeeooll  aagguuss  EEaallaaííoonnaa
RRééiiggiiúúnnaacchhaa
229 Craoladh Seachtrach
CCooiimmiissiiúúiinn  UUrrllaabbhhrraa
((FFaaiissnnééiiss  &&  EEaallaaííoonnaa))
13 u.
NNuuaacchhtt
133 u.

EEBBUU
40 tairiscint

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

45 cuairt scoile

215 Craoladh
Seachtrach

13 u.

141 u.

40 tairiscint don
EBU
300 tairiscint ón
EBU

Ábhar na gClár 2006

• Cuirfear scoileanna & institiúidí 3ú leibhéal san áireamh maidir le hOideachas agus For-rochtain (cuairteanna,
murab ionann agus craoltaí a bheidh i gceist)

• Leibhéal an chlúdaigh ar fhéilte, ar imeachtaí agus ar ionaid réigiúnacha a choimeád mar atá 

• Cur le líon na n-uaireanta craolta i gcomhair na n-ealaíon urlabhra comhaimseartha
• "Introduction to the music" pacáiste oideachais(2x3 nóiméad sa tseachtain x 40 seachtain = 4 huaire an chloig)

• Úsáidfear feasacháin ón rannóg nuachta agus ábhair dá gcuid féin chun nuacht Lyric a sholáthar. Déanfar an
nuacht a fhorbairt chun go gclúdóidh sí cúrsaí spóirt. 

• Feabhas a chur ar na tairiscintí ó Ghrúpaí Léirithe agus ó ábhar Éireannach don EBU 
• Ceolcoirmeacha a thógáil ó  EBU & a chraoladh 

Uaireanta
2006: Sprioc
Íosta

9 u.

10 u.

8 gCeardlann

2 mhórfhéile
40 seisiún
45 u.

25 tairiscint

180 u.

50 u.

400 u.

464 u.

30 u.

40 u.

Ábhar na gClár 2006

• Fócas ar scrúduithe

• Sraith clár raidió a rinne daltaí idirbhliana, á dtreorú ag foireann léirithe ó RTÉ 2fm  

• Ceardlanna Seachtaine

• Clúdach ar Fhéilte Ceoil Samhraidh trí chraolacháin seachtrach 
• Sraith clár raidió a rinne daltaí idirbhliana, á dtreorú ag foireann léirithe ó RTÉ 2fm 
• Ceardlanna Seachtaine

• Craoladh ceoil beo

• Craoladh Réigiúnach

• Cloífear le huaireanta 2005

• Timpeall 8 u/c sa tseachtain – fócas ar nuacheol Éireannach, ar thacú le cumadóirí, le hamhánaithe agus le
ceoltóirí 

• An clár Newsbeat don aoisghrúpa faoi 35 a choimeád
• Leanúint leis an príomchláir nuachta mar atá

• Cláir eolais ar an gcultúr nua-aimseartha

• 5 ghuth nua ar an Raidió Náisiúnta

Seánra & Uaireanta 
i 2005

RRoocchhttaaiinn  DDaallttaaíí
11.5 u.
((LLeeaannaaíí  &&  OOiiddeeaacchhaass))
10 u.
2255  CCeeaarrddllaannnn  
AAoonn  LLaaee  

LLééiirriitthhee  NNuuaa  cceeooiill  aagguuss
bbuunncchheeooll  nnuuaa
2 mhórfhéile 
40 seisiún
55 u.
EEBBUU
Ní bhaineann le hábhar

RRééiiggiiúúnnaacchh  ((ttrraassnnaa  ggaacchh
sseeáánnrraa))
200 u.

SSppóórrtt
50 u.

CCeeooll  mmaallaarrttaacchh
416 Hours

NNuuaacchhtt  aagguuss  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa  
462 Hours

FFaaiissnnééiiss
Ní bhaineann le hábhar

FFoorrbbaaiirrtt  TTaallaaiinnnnee
Ní bhaineann le hábhar
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