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Osudy (ne)obyčejných lidí.  Naděje, 
která neumírá. Sny, které nejsou 
jen výletem do tmy.  To vše je 
součástí druhé série pořadu 
Splněné sny TV Barrandov. Zlatá 
rybka je opět v pohotovosti! 

Napište jí, aby splnila přání tomu, 
kdo si to opravdu zaslouží. Ale 
pracujte v utajení, jinak kouzlo 
zmizí. A my vám pak dokážeme, že 
snít se dá i s otevřenýma očima. 

Moderuje: Jaroslav Mendel a Alena 
Veliká

Stopáž: 60 min.
Počet epizod: 17

Splněné sny

od 02/03 každý pátek 20:05

vlastní tvorba

3



Idol několika generací odkrývá 
tajemství svého úspěchu. Vzestupy 
a pády českého hitmakera očima 
rodiny, kolegů a přátel. Unikát-
ní portrét písniček a vyprávění 
Michala Davida, Karla Gotta, Lou 

Fanánka Hagena, Moniky Absolo-
nové a dalších osobností českého 
šoubyznysu.

Režie: Jakub Motejzík 

Tajemství
Michala Davida

24/03 večer

vlastní tvorba
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od 13/2 každé pondělí 
 
večer
To byl náš hit
Soutěž nejoblíbenějších hitů po-
kračuje! Hledejte s TV Barrandov 
nejlepší rockovou baladu, disco šlágr, 
letní hit, písničku z českých muzi-
kálů anebo evergreen Waldemara 
Matušky. Špičkové hvězdy zazpívají 
v přímých přenosech nejslavnější 
skladby domácích i světových autorů 
v nových aranžmá a překvapivých 
seskupeních. To byl náš hit nabídne 
každé pondělí večer zajímavé výhry 
pro diváky a řadu výjimečných osob-
ností ze světa šoubyznysu, sportu, 
módy a české společnosti.

Moderuje: Petr Vondráček

od 25/02 každou sobotu 

večer
Barrandovský videostop
Vaše nejoblíbenější filmy, legendární 
herci, Váš důvtip, zábava a nezapo-
menutelný Jan Rosák... To je Barran-
dovský videostop! Tři soutěžící se 
utkají o zajímavé ceny a jejich poradci 
z řad známých osobností Vás prove-
dou filmovým a televizním nebem, z 
rukávu vysypou historky z natáčení a 
jen na Vás je, necháte-li se jimi zmást 
či dovést ke správné odpovědi k 
záludným otázkám moderátora Jana 
Rosáka.

Moderuje: Jan Rosák

 

od 19/02 každou neděli 

večer
Politická střelnice
Politická střelnice je satirický pořad 
Zuzany Bubílkové vtipně reflektující 
události poslední doby.

Zuzana Bubílková společně se dvěma 
VIP hosty humorně glosuje nejvýživ-
nější politické a společenské kauzy. 
Pořad rovněž přináší skeče, parodické 
výstupy a kuplety reagující na spole-
čenské dění a osobnosti v něm. 

Režie Vojtěch Nouzák
 

od 07/03 každou středu

večer
Vtip za stovku
Nejlepší divácké vtipy v soutěži o sto 
tisíc korun!

Počet epizod: 16
Stopáž: 40 min.

vlastní tvorba
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středa 07/03
 
večer
Let 8714 
(Vuelo IL8714)
Pilot zaznamenal problémy, přesto 
jeho letadlo z madridského letiště 
vzlétlo. Havárii nepřežila většina pa-
sažérů ani posádka. Co bylo příčinou 
této katastrofy? Španělský film podle 
skutečné události (2011). 

Hrají C. Gómez, E. Suárez, F. Cayo,  
A. Etxeandia, M. Álvarez, J. de Alme-
ida a další. 

Režie N. L. Amado  

 

středa 14/03

večer
Čtyřicet sedm dní 
(47 days)
U pobřeží Somálska přepadli piráti 
rybářské plavidlo Alakrana. Jako 
výkupné požadují nejen peníze, ale 
i vydání jejich zatčených kamarádů. 
Nedostanou-li, co chtějí, zabijí členy 
posádky! Španělský film podle sku-
tečnosti (2011). 

Hrají S. Angel Miguel, F. Orella,  
C. Fernando, Ch. Plazas a další. 

Režie S. Calvo    

středa 21/03
 
večer
Hindenburg   
(Hindenburg)
Nehoda německé vzducholodě v 
roce 1937 nebyla nikdy objasněna. 
Zjistilo se ale, že část palivových 
nádrží byla místo helia naplněna 
vznětlivým palivem. Německý film 
podle skutečné události (2011). 

Hrají M. Simonischek, L. L. Smith,  
S. Keach, G. Scacchi, H. Schönemann, 
J. von Dohnányi a další. 

Režie Ph. Kadelbach    

 

od 03/03 každý víkend
 
ráno
Top Town
(Top Town)
Velkolepá reality show, v níž lidé z 
různých měst bojují za svoji komuni-
tu. Jejich těla jsou vystavena bolesti, 
ranám i pádům. Odolávají nepře-
konatelným překážkám ve vodě, v 
bahně i na souši. Připravte se na 
šplouchance, srážky, bouračky a úde-
ry na nepokořitelné vodní překážko-
vé i na zabijácké točící stezce!

akvizice
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