
„V českém šoubyznysu se dá jen 
máloco utajit, ale v pořadu Přísně tajné 

se neutají absolutně nic.“

Moderují: Jitka KOCUROVÁ a Sagvan TOFI

Společenský magazín ze života hvězd 
a zákulisí šoubyznysu

Od 10. září každou středu ve 21:20 hodin



Jitka Kocurová (*1979)
Pochází z Vlašimi. Česká 
vicemiss z roku 1999 a 5. z Miss 
Europe 1999 v Bejrútu .
Vystudovala leteckou dopravní 
školu, poté se začala věnovat 
modelingu. V poslední době 
se stále častěji objevuje jako 
herečka a moderátorka. Do své 
komické televizní show si ji vybral 
Zdeněk Izer, ve filmu Jak básnici 
neztrácejí naději (2003) ztvárnila 
roli servírky Kamily, coby Model 
se objevila ve snímku Pánská 
jízda (2004), o dva roky později 
zazářila jako průvodkyně Pamela 
ve filmu Účastníci zájezdu, který 
na motivy stejnojmenného 
románu Michala Viewegha 
natočil Jiří Vejdělek a který 
koprodukovala TV Nova.

Sagvan Tofi (*1964)
Herec a zpěvák. Poprvé se herecky prosadil v jedné ze dvou 
hlavních rolí ve filmu pro mládež Vítr v kapse (1983) režiséra 
Jaroslava Soukupa, kde se poprvé sešel před kamerou 
se zkušenějším a tehdy již poměrně známým Lukášem 
Vaculíkem. Sagvan se pak objevil ve vedlejších rolích snímků 
pro mládež, např. Zámek nekonečno  (1983). Přímo pro 
tandem Tofi - Vaculík byly napsány hlavní role filmu Jaroslava 
Soukupa Kamarád do deště (1988). K obrovské popularitě 
filmu přispěla i ústřední píseň Dávej ber, nazpívaná oběma 
ústředními protagonisty. Herecká dvojice se pak znovu 
sešla před kamerou ve filmu Kamarád do deště II: Příběh z 
Brooklynu. Populární herec pak režíroval několik videoklipů, 
např. Sliby se maj plnit o Vánocích k písni Janka Ledeckého 
či O bláznech od Michala Penka, účinkoval ve slovenském 
seriálu Rodinné tajomstvá (2005) a vydal album svých písní 
Best of Sagvan Tofi. Na Barrandově je nový bar. Otevřen byl nedávno, ale už si ho stihly 

oblíbit největší hvězdy českého šoubyznysu. Takže je to vlastně 
hvězdný bar, což má logiku, když je umístěn v nejsledovanější 
televizi země. 
Vždycky ve středu po deváté hodině večer přijde do 
šoubyznysového baru reportérka pořadu Přísně tajné, aby 
s barmanem probrala pikantní detaily ze soukromí slavných lidí. 
Ona má informace z terénu, on z baru. Ji šoubyznys fascinuje, on 
se jím drze baví. 
Ona je krásná blondýna, on je v pohodě. 
Vy se budete bavit, i kdybyste snad šoubyznys neměli rádi. 

Živé, akční i vtipné zprávy, pikantní historky, aktuální reportáže, 
třaskavé kauzy, životní styl českých i zahraničních hvězd.
To vše atraktivní, dynamickou, zábavnou formou a ve strhujícím 
tempu

...každý týden na TV Nova



Šéfka projektu: Tereza Kopáčová
Producent: Radek Bajgar


