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Na obrazovce se objeví Saudek, Hrachovcová s Kristelovou, Dušek, Bílá i Langerová      
společně s Woody Allenem nebo Penelopou Cruz.

TV Barrandov, 5. nejsledovanější tuzemská televize současnosti, nabídne v podzimním schématu 
řadu novinek i osvědčených diváckých hitů. 

V novém schématu TV Barrandov zůstávají pořady vlastní tvorby, které zaznamenaly značnou 
diváckou pozornost: Talkshow Jana Saudka, Politická střelnice Zuzany Bubílkové nebo 
cyklus příběhů o mezilidských vztazích České milování. Ve zbrusu nové formě se představí 
zpravodajský magazín 60 minut (dříve 90 minut), který budou spolumoderovat Kateřina 
Kristelová a Kateřina Hrachovcová. „Šedesátka“ je nový netradiční informační koktejl s lidmi, 
kteří stojí za pozornost. Od září k němu budou patřit i živé hudební vystoupení, zprávy ze světa 
šoubyznysu a reportáže „na vlastní kůži“ s mottem „ukážeme, vyzkoušíme, pobavíme“.

V pondělí 31. srpna 2009 se na TV Barrandov začíná odvíjet příběh ze ženské věznice, původní 
seriál Odsouzené. 30 dílnou napínavou sérii koprodukuje TV Barrandov s TV JOJ v mezinárodním 
obsazení – Zuzany Mauréry, Pavel Kříž, Hana Vágnerová a Hana Gregorová. Seriál bude 
TV Barrandov vysílat každé pondělí a středu od 20:05 hodin.

Muži mají své dny na TV Barrandov ve středu a ve čtvrtek večer v podobě kanadských 
krimiseriálů Flashpoint a Durham County, které se na české obrazovce objeví poprvé.

TV Barrandov v podzimním schématu odvysílá rovněž v české televizní premiéře několik 
hollywoodských filmových hitů, jako například Oscarem oceněnou komedii Vicky Cristina 
Barcelona s Penelopou Cruz v režii Woodyho Allena, akční drama Rambo 4: do pekla a zpět 
se Sylvestrem Stallonem anebo romatický příběh Vějíř lady Windermenové se Scarlett 
Johansson a Helen Hunt podle komedie Oscara Wilda. Podzimní filmová nabídka TV Barrandov 
zahrnuje také cyklus „Září s Woody Allenem“ (Annie Hallová, Hana a její sestry, Jiná žena 
a Purpurová růže z Káhiry), drama Moje borůvkové noci s Jude Lawem a Natalií Portman 
nebo pohádku Penelope s Christinou Ricci.

V nabídce TV Barrandov zůstávají díky diváckému ohlasu české filmové pátky, jejichž 
sledovanost dosahovala v prvním pololetí až 3,97 % share. Na podzim promítneme barrandovské 
snímky jako Světáci, Kdo chce zabít Jessii nebo Pension pro svobodné pány. 

Sobota bude patřit originální zábavě, jakou ostatní domácí televize nenabízejí.  Ve schématu 
zůstává lifestylový magazín Pelíšky slavných, který se v červnu 2009 probojoval do pětky 
nejsledovanějších pořadů TV Barrandov. Magazín s podtitulem „kde se slavní cítí jako doma“ 
odhalí pelíšek skupiny Toxique, Matěje Rupperta nebo Petra Vondráčka. Na své si přijdou i ctitelé 
populární hudby - září bude patřit královnám popu, kterým TV Barrandov věnuje dokonce dva 
večery – první představí sondu do zákulisí českého i světového šoubyznysu v magazínu 

tisková zpráva
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Podzim na TV Barrandov nabídne 
zábavu, filmové hity, napětí  a nový 
původní seriál



Tajemství královen popu a o týden později, 12. 9. 2009, televize odvysílá záznam show 
Královny popu: unplugged & glamour, na které živě zazpívají Aneta Langerová, Helena Zeťová, 
Jana Kirschner nebo Věra Špinarová. Jednou za měsíc bude sobotní prime time TV Barrandov 
patřit Jaroslavu Duškovi, kterého televize získala pro pořad Filmový úlet s.r.o. Filmová feérie 
otce a syna Jaroslava Duška a Kamila Švejdy připomene spoustu filmových situací, scének 
a vzpomínek.

V listopadu TV Barrandov odvysílá záznam z letošního koncertního turné Bang Bang české 
slavice Lucie Bílé.

K atraktivní nabídce podzimního schématu TV Barrandov patří v neposlední řadě americká reality 
show Pekelná kuchyně (Hell´s Kitchen), ve které světoznámý milovník jídla Gordon Ramsay 
vybírá pro svoji restauraci nejlepšího šéfkuchaře; a akční rodinná soutěž Drtivá porážka (Wipe 
Out), ve které účastníci překonávají extrémní překážky.

Více informací a detailů o podzimním schématu najdete v press kitu TV Barrandov, který je ke 
stažení na www.barrandov.tv, sekce Tiskové centrum.
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Program TV Barrandov povede od 1. října 2009 nový ředitel Petr Sládeček. 
Ke stejnému dni po šesti měsících ukončí činnost tzv. programová rada, která ve složení Janka 
Vozárová, Jaroslava Vokurková a Janis Sidovský program TV Barrandov řídila po odchodu 
Přemysla Svory.

Petr Sládeček (1964) v posledních pěti létech pracoval v médiích jako manažer rozvoje 
společnosti FEBIO TV a externí poradce České televize. Působil také jako lektor manažerských 
vzdělávacích kurzů v agentuře 1. VOX  a přednášející na FAMU, DAMU a Vyšší odborné škole 
publicistiky v Praze. 

V minulosti pracoval ve funkci programového ředitele mezinárodního filmového festivalu 
FEBIOFEST, dále jako ředitel CME Programming Services v Londýně, manažer TV Nova (vedoucí 
programové akvizice, ředitel strategického plánování, programový ředitel) a vedoucí tvůrčí 
skupiny v České televizi.

Management TV Barrandov od 1. října 2009 tvoří:

Janka Vozárová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva
Janis Sidovský, ředitel marketingu a PR a místopředseda představenstva
Petr Sládeček, ředitel programu
Jolana Dvořáková, ředitelka produkce
Helena Bílková, ředitelka financí
Michal Kratochvíl, ředitel techniky
Jaroslava Vokurková, vedoucí programové skladby 
Miroslav Šírl, koordinátor obchodu
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Novým ředitelem programu 
TV Barrandov je Petr Sládeček 
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od 31. 8. 
pondělí a středa

20:05

Zuzana Mauréry se musí naučit žít ve 
světě, kde platí jiná pravidla. Každý tu 
žije na vlastní pěst, přátelství se nenosí, 
respekt je třeba si tvrdě vydobýt... 
Koprodukční česko-slovenský seriál 
(2009). Dále hrají H. Gregorová, H. 
Vagnerová, P. Kříž, G. Dzuríková, A. 
Javorková a další. Režie P. Bebjak a R. 
Šveda

Do ženské věznice přichází nová odsouzená, 
Eva. Jejíma očima prožíváme děj celého 
seriálu, poznáváme postavy, vztahy mezi 
vězenkyněmi, vedením věznice, bachařkami 
a dalšími zaměstnanci věznice. 

Eva je odsouzená za dopravní nehodu, 
způsobenou v opilosti. Málem při ní 
zahynul i její dvanáctiletý syn Filip. Manžel 
Roman se od ní odvrátil, jen její rodiče stojí 
při ní a snaží se obnovit proces. Roman 
nedovolí, aby Eva měla jakékoliv informace 
o zdravotním stavu syna. Jejich společnou 

firmu chce převést zcela na sebe. Co se 
vlastně odehrálo před tou nešťastnou 
dopravní nehodou? 

Eva se musí naučit žít a přežít v úplně jiném 
světě, než ve kterém dosud žila. Zde platí 
jiná pravidla, každý tu žije na vlastní pěst. 
Přátelství se tu nenosí. Respekt je třeba 
si tvrdě vydobýt.  Šance, že člověka tohle 
peklo nezlomí, je mizivá. Každý chybný 
krok může být tím posledním. Eva se musí 
přizpůsobit, ale zároveň si chce zachovat 
svoji důstojnost. Dokáže to? A za jakou 
cenu? Dokáže srdcem poznat, která strana 
je ta správná, co je přátelství a co je past? 
Vězení je místem, kde má trest mnoho 
podob. 

Žánr: drama
Stopáž: 60 minut
1. klapka – 10. 7. 2009
Počet dílů: 30

Novinka v této sezóně
česko-slovenský seriál
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Bližší info:
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Tajemství královen popu

Kolik líčidel je třeba, kolik vlásenek, 
jak je to s tajnými fotografiemi, láskami 
a intrikami? Anebo skutečně vítězí píle 
a talent? Dokument ze zákulisí přípravy 
jedné z největších domácích hudebních akcí, 
galakoncertu zpěvaček českého popu. 
Režie Š. Šedivá

 

Námět: Janis Sidovský
Žánr: life-style, hudba
Stopáž: 40 minut

Vlastní tvorba
life-style
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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Královny popu

Galakoncert nejslavnějších hvězd českého 
popu na hradě Karlštejn. Poprvé společně 
živě na jednom jevišti zpívají A. Langerová, 
V. Špinarová, H. Zeťová, B. Basiková, 
E. Pilarová, J. Kirschner a další. Uvádějí 
P. Vondráček, J. Suchý, D. Bambas, J. Saudek, 
P. Vítek a další. Režie. D. Sís

Žánr:  hudba - koncert (záznam)
Stopáž: 90 minut

Galakoncert
zábava
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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20:15



Koncert Lucie Bílé

Záznam koncertu české slavice Lucie Bílé.

TV Barrandov doprovázela nejúspěšnější 
zpěvačku posledních let na podzimním turné 
Bang Bang. Proniknete s námi do zákulisí 
i na jeviště koncertu, v němž zazní všechny 
hity a několik hudebních lahůdek.

Účinkují: Lucie Bílá, orchestr Petra Maláska Žánr:  hudba - koncert (záznam)

Záznam koncertu
zábava
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  

Program TV Barrandov - podzim 2009   vlastní tvorba

podzim 2009



od 5. 9. 
každou sobotu

večer
Pelíšky slavných

Kde se slavní cítí jako doma.

Pelíšky slavných je český televizní magazín 
life-stylového formátu. Obsah tvoří sonda 
do soukromí slavných osobností, které 
představují místa, kde se cítí jako doma. 
Pelíšky slavných ukazují atraktivní zákoutí, 
svérázné předměty a individuální životní 
styl českých celebrit. Odhalují dosud tajná 
místa, kde slavní odpočívají, kde tvoří a 
co je obklopuje. Magazín Pelíšky slavných 
nehledá senzace, je kvalitním zaostřením na 
životní styl současných idolů a legend české 
společnosti.

Pelíšky slavných s Bárou Nesvadbovou, 
Petrem Vondráčkem, Marek Ztraceným, 
Vojtou Dykem, Tomášem Klusem, Pavlem 
Vítkem, Kateřinou Kristelovou, Hanou 
Vágnerovou, skupinou Toxique a dalšími.

Moderátorka: Gábina Goldová

Žánr: life-style, dokument
Stopáž: 10 minut

Vlastní tvorba
life-style
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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1. epizoda
26. 9. 
večer

Filmový úlet s.r.o.

Jednou za měsíc čeká diváky TV Barrandov 
malá garsonka, v ní dva herci a spousta 
filmových vzpomínek. Žádný střihák, žádná 
skrytá kamera, ale poctivá herecká práce 
jednoho z nejlepších autorských herců 
dnešní doby – Jaroslava Duška. Partnerem 
se mu stane Kamil Švejda a malé divadlo 
Čertovka se promění v magický svět, kde 
vznikne

Filmová feérie otce a syna – Jaroslava Duška 
a Kamila Švejdy. Jarda a Kamil žijí spolu v 
jedné garsonce a milují filmy. Každá životní 
situace má svůj filmový předobraz, každá 
filmová situace může být životní realitou. 
Volné chvíle jsou pro otce a syna velkým 
filmovým dobrodružstvím. 

1. epizoda - Rvačka v českém filmu 
Jarosalv Dušek a Kamil Švejda jako otec a syn 
– milovníci filmu. Tentokrát – slavné rvačky 
v českých filmech. Život je ten nejdivočejší 
filmový scénář! Otec Jarda a syn Kamil jej žijí 

naplno a s chutí, protože filmové obrázky 
jsou jejich celým světem. V dnešním prvním 
díle do jejich obýváku z celuloidového 
plátna vystoupí nejslavnější český kaskadér 
Zdeněk Srstka s krásnou kaskadérkou. Jarda 
s Kamilem totiž zjistili, že právě Zdeněk je 
všudypřítomný v těch nejslavnějších 
a největších (a možná taky nejbolestivějších) 
českých filmových rvačkách.

Režie: Pavel Goebl

Žánr: zábavný pořad
Stopáž: 50 minut
Počet epizod: 4

Vlastní tvorba
zábava
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 31. 8. 
každé pondělí

večer
Talkshow Jana Saudka

Velmi otevřené rozhovory jedné z 
nejkontroverznějších postav českého 
kulturního nebe s jinak uzavřenými hosty. 
Režie V. Nouzák

Jan Saudek se vrací na obrazovku. Oblíbená 
Talkshow Jana Saudka se dočká svého 
pokračování. Již od druhé poloviny srpna 
2009 se začínají natáčet nové díly se 
zajímavými hosty v ateliéru TV Barrandov. 
Celkem se připravuje 15. dílů pořadu do 
podzimního vysílání TV Barrandov. Můžete 
se těšit na velmi otevřené rozhovory s řadou 
osobností – například Jaroslavem Duškem, 
Evou Holubovou nebo skupinami Čechomor 
a Toxique.

Žánr: zábava, talkshow
Stopáž: 40 minut

Vlastní tvorba
talkshow

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 4. 9. 
každý pátek

večer
Politická střelnice

Zásadní události uplynulého týdne pod 
satirickou palbou Zuzany Bubílkové. Režie 
V. Nouzák

Zuzana Bubílková pokračuje v divácky 
úspěšném pořadu Politická střelnice na 
obrazovkách TV Barrandov od září 2009. 
Můžete se těšit na osvědčenou školu 
politické satiry v podobě, která oslovuje 
diváky napříč generacemi. S ironií a 
nadsázkou nastaví nekompromisní zrcadlo 
českým politikům. Vedle glosování aktuálních 
událostí uplynulého týdne si Zuzana 
Bubílková bude zvát do každého pořadu 
jednoho hosta, kterého podrobí takřka 
křížovému výslechu.

Žánr: politická satira
Stopáž: 30 minut

Vlastní tvorba
zábava

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 2. 9. 
každou středu

večer
České milování

Dokumentární cyklus o lásce a vášni v 
partnerských a mezilidských vztazích.

Dokumentární cyklus České milování přináší 
původní půlhodinové dokumenty o různých 
podobách lásky, vášně a citů (někdy 
přetavených i v nenávist), tedy takových, 
jaké je pestrý život přináší. Jsou mezi nimi 
také ty, o kterých se často nemluví, do 
kterých zatím tvůrci neměli možnost zblízka 
nahlédnout, nebo dokonce se o nich dodnes 
ani nevědělo... Základem těchto pravdivých 
příběhů je tak především velmi otevřený 
a upřímný pohled. Pohled bez zábran a 
předsudků, pohled chápavý a vnímavý, jak to 
nejrůznější podoby lásky a cesty citů, jako 
hybné síly našich osudů, vyžadují.

O lásce na čtyřech kolech (2. září 2009) 
Příběhy lásek zkoušených cestami 
i necestami. Snad každý jednou chtěl žít 
jen pro svou lásku. A vydat se s ní bydlet 
na čtyři kola je způsob, jak ji odpoutat od 
všeho, co by jí mohlo stát v cestě. Ale nejen 
o tom krásném, co může přinést láska na 
několika metrech čtverečních, vyprávějí 
příběhy partnerů žijících s dětmi v maringotce 
uprostřed šumavských hvozdů, dua spěšných 
cirkusových artistů nebo manželů v pojízdné 
prodejně potravin…  

Scénář a režie: Eva Tomanová

Žánr: dokument
Stopáž: 28 minut

Vlastní tvorba
publicistika-dokument

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 31. 8. 
pondělí - pátek

odpoledne
60 minut

Ukážeme, vyzkoušíme, pobavíme. 
Netradiční life-stylový koktejl s lidmi, kteří 
stojí za to.

Nový life-stylový magazín. Hodina plná 
podvečerní zábavy a odpočinku. Pohodový 
magazín pro ženy i muže – to je pořad 
60 minut. Čekají nás opravdu neotřelé 
rozhovory s osobnostmi a pohled do zákulisí 
showbusinessu. Ve studiu nebudou chybět 
celebrity ani živá vystoupení kapel. Naši 
svérázní reportéři vyzkouší na vlastní kůži 
ledacos a přinesou nám o tom důkaz. Protože 
Barrandov je továrnou na sny, budeme 
koukat přes rameno i filmařům. A vtipní 
moderátoři pro nás budou mít informace, bez 
kterých bychom se v běžném životě neobešli.

Moderátoři:
Kateřina Hrachovcová (60 minut)
Kateřina Kristelová (60 minut)
Marcela Škábová (60 minut a Hlavní zprávy 
o víkendu)
Patrik Rozehnal (60 minut)
Josef Libický (60 minut)
Petra Slancová (Hlavní zprávy)

Redaktoři:
Jiří Vítek
Jiří Bláha
Mirka Dvořáková
Eliška Zavadilová
Petra Pšeničná
Radek Jirgl

Žánr: life-style magazín (přímý přenos)
Stopáž: 60 minut

Vlastní tvorba
life-style magazín

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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Flashpoint

Osvobodí rukojmí, rozbijí gang, zneškodní 
bomby, slezou mrakodrapy... Zbraně, 
psychologie, vyjednávání - v tom jsou 
nejlepší. Kanadský seriál (2008). Hrají Hugh 
Dillon, Enrico Colantoni, Michael Cram, 
Amy Jo Johnson, Sergio Di Zio a další.

Strategická jednotka je policejní tým jako 
žádný jiný. Jsou elita. Vysoký risk je jejich 
práce, život a smrt jejich svět. Osvobodí 
rukojmí, rozbijí gang, zneškodní bomby, 
slezou mrakodrapy, vidí skrz zeď a ochrání 
napadnutelné cíle. Žádný jiný SWAT tým na 
světě není vycvičený jako oni - kombinace 
zbraně-psychologie a vyjednávání. V tom jsou 
nejlepší. 

Flashpoint nám ukáže život tohoto 
neuvěřitelného týmu - jak během práce, tak 
i mimo. Tito policajti jsou hrdinové, ale také 
lidé...

1. epizoda: Pilotní díl kanadského seriálu 
přivádí policejního vyjednavače Grega Parkera 
do centra města, kde musí společně se svou 
speciální zásahovou jednotkou řešit obtížný 
případ chorvatského přistěhovalce. Psychicky 
labilní muž zastřelí svou manželku a poté 
vezme jako rukojmí náhodnou kolemjdoucí. 
Jak se situace zhostí odstřelovač Ed Lane, 
který se musí rozhodnout během zlomku 
sekundy, zda pachatele zneškodní před zraky 
jeho zoufalého syna? A jak se vyrovná se 
skutečností, že zabil člověka? 

Žánr: krimi
Stopáž: 40 minut
Počet dílů: 13

Novinka v této sezóně
krimi seriál

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  

Program TV Barrandov - podzim 2009   seriály

od 2. 9. 
každou středu

večer



Durham county (I + II)

Detektiv Hugh Dillon chce znovu začít tam, 
kde vyrůstal. Řádění sériového vraha mu ale 
moc nadějí na nový život nedává. Kanadský 
seriál (2007). Dále hrají G. Holt, H. Joy, L. 
Leboeuf a další.

Mike Sweeney je detektiv z oddělení vražd. 
Nedávno se přestěhoval i s rodinou z Toronta 
do předměstského Durham County, do míst, 
která znával jako dospívající kluk. Chce zde 
začít nový život poté, co jeho partnera zabili 
a jeho manželce zjistili rakovinu prsu. Jak 
se ukáže, koupil dům vedle svého přítele z 
mladých let, kdysi nadějného juniorského 
hokejisty Raye Pragera, se kterým se rozešel 
za velmi napjatých vztahů. V okolí došlo 
k vraždám několika mladých žen, včetně 
Mikeovy tajné lásky Nathalie, a Mike, 
který začíná z hrůzných činů podezírat 
svého bývalého přítele, si stále bolestivěji 
uvědomuje i své chyby a svou vlastní 
minulost. Historie Mike a Raye se táhne už 
od střední školy. Rivalové v lásce, sportu 

a v přátelství, Mike byl obviněn z tragické 
autonehody, která ukončila nadějnou 
kariéru Raye jako hokejového hráče. Napětí 
se stupňuje a zášť, která je stále v paměti, 
exploduje.

1. epizoda - V Durham County řádí sériový 
vrah. Jeho obětí se stávají dvě středoškolačky 
a učitelka Rayova nadaného syna, která se 
za otcem přijde přimluvit, aby mu umožnil 
využít stipendia....

Žánr: krimi / drama
Stopáž: 45 minut
Počet dílů: 6 + 6

Novinka v této sezóně
krimi seriál
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 3. 9. 
každý čtvrtek

večer



Program TV Barrandov - podzim 2009   filmy



sobota 19. 9.
20:15

Vicky Cristina Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

Dvě mladé Američanky svádějí malíře 
Javiera Bardema. To se ale nelíbí jeho 
ex-maželce Penelopě Cruz. Americko-
španělská romantická komedie (2008). 
Dále hrají R. Hall, S. Johanson, P. Clarkson, 
K. Dunn, P. Schreiber, Z. Orth, L. Homar a 
další. Režie W. Allen.

Milostné psaníčko z Barcelony“, nějak 
tak vystihuje Woody Allen svůj počin. Do 
“španělského New Yorku“ odjíždějí na léto 
dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá 
a zásadová Vicky (Rebecca Hall), která má 
před svatbou a její hédonická kamarádka 
Cristina (Scarlett Johansson). Potkávají 
spontánního malíře (Javier Bardem) – netřeba 
dodávat, že po obou fešandách začne házet 
očkem - a jeho krásnou, ovšem nepříčetně 
žárlivou ex-manželku (Penelope Cruz). Srážka 
tak temperamentních charakterů na malém 
prostoru nemůže skončit jinak než žhavým 
dobrodružstvím… a záleží pouze na optice 
diváka, zda spatří „pod povrchem“ filmu 

romantickou Rumbu, ležérní Slowfox, nebo 
vášnivě-dramatické Paso doble.

Žánr: romantická komedie
Stopáž: 90 minut

Září s Woddy Allenem
česká premiéra
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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každý čtvtek
večer Září s Woody Allenem

Září s Woddy Allenem

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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3. 9. 20:05 Annie Hallová (Annie Hall)
 Woody Allen chce získat lásku Diany Keaton. Je to to jediné, na čem mu záleží a musí   
 proto dělat nečekané věci... Americká romantická komedie (1977). Dále hrají T. Roberts,  
 Ch. Walken, J. Goldblum, B. D´Angelo a další. Režie W. Allen 
 
10. 9. 20:05 Hana a její sestry (Hannah and her sisters)
 Na osudech tří sester z newyorské umělecké rodiny, jejich manželů, rodičů, druhů a   
 přátel, rozehrává Woody Allen důmyslnou „koláž“, složenou z témat, jimiž jsou láska,   
 smrt a smysl života. Komediálně laděný příběh, který začíná při slavnostní večeři   
 u příležitosti Dne díkuvzdání, se odehrává v průběhu jednoho roku. Romantická komedie  
 USA (1886). Režie: Woody Allen. Hrají:  Woody Allen, Barbara Hershey, Carrie Fisher,   
 Michael Caine, Mia Farrow, Diane Wiest.

17. 9. 20:05 Jiná žena (Another Woman)
 Marion má právě rozepsanou knihu, a chce-li ji někdy dokončit, musí si pronajmout   
 kancelář, kde ji nebude nikdo rušit. Jednoho dne zjistí, že v jejím sousedství    
 sídlí psychiatrická ordinace. Díky jednomu vyslechnutému příběhu záhy procitá   
 a zjišťuje, že zdaleka ne všichni lidé ji mají tak rádi, jak se tváří. Pozná pravdu o   
 svém manželovi, o nejbližších přátelích. Stejně tak ale konečně pochopí sebe samu.   
 Drama USA (1988), 84 min. Režie: Woody Allen. Hrají: Gena Rowlands, Mia Farrow, Ian  
 Holm, Gene Hackmann

24. 9. 20:05 Purpurová růže z Káhiry (Purple Rose of Cairo)
 Mia Farrow pracuje jako servírka v bistru a její jedinou radostí v životě je pravidelná   
 návštěva kina a oblíbený film Purpurová růže z Káhiry. Americký film (1985). Dále hrají J.  
 Daniels, D. Aielo, S. Farrow, D Kieserman a další. Režie W. Allen



sobota 5. 9.
21:15

Vějíř lady Windermerové  
(A Good Woman)

Scarlett Johansson podezřívá svého 
manžela z milostné aférky se skandály 
opředenou Helen Hunt. Romatický film 
v koprodukci USA-Španělsko-Itálie-Velká 
Británie (2004). Dále hrají M. Vukotic, 
T. Wilkinson, St. Campbell Moore a další. 
Režie M. Barker

Pokušení, sex, skandály ... Každý svatý má 
minulost. Každý hříšník má budoucnost. 
Helen Hunt a Scarlett Johansson v 
romantické komedii podle předlohy Oscara 
Wilda. 

Svůdná lvice salónů, paní Erlynne (Helen 
Hunt), má kvůli nesčetným aférkám mezi 
smetánkou pochybnou pověst. Aby unikla 
dluhům, odlétá na italskou riviéru. Jako svou 
oběť si vyhlédne ženatého, ale hlavně velmi 
bohatého Američana Roberta Windermera 
(Mark Umbers), který rychle podléhá jejímu 
kouzlu. Když se Windermerova důvěřivá 
a nezkušená manželka Meg (Scarlett 

Johansson) dozví o manželově milostné 
aférce, rozhodne se odhodit svou nevinnost 
a o manžela bojovat Erlynninými zbraněmi... 
Děj romantické komedie se odehrává ve 
30. letech 20. století na slunečném pobřeží 
italské riviéry. Hlavní roli svůdné paní Erlynne 
si zahrála držitelka Oscara© Helen Hunt 
(Lepší už to nebude, Po čem ženy touží). Roli 
mladé Meg Windermere získala Scarlett 
Johansson (Ztraceno v překladu – nominace 
na Zlatý Glóbus, Ostrov). Film získal hlavní 
cenu na Festivalu evropských filmových 
úsměvů v Mladé Boleslavi 2006. 

Žánr: romantická komedie
Stopáž: 93 minut

Září se Scarlett Johansson
česká premiéra
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
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Program TV Barrandov - podzim 2009   filmy



sobota 12. 9.
22:10

Rambo 4: Do pekla a zpět
(John Rambo)

Protože hrdinové neumějí odpočívat, vydá 
se stárnoucí válečný veterán Sylvester 
Stalone do Barmy, aby zachránil misionáře... 
Americko-německý akční film (2008). Dále 
hrají  J. Benz, P. Schuelze, M. Marsden, K. 
Howard, L. Ashby a další. Režie S. Stalone

Stárnoucí válečný veterán z Vietnamu, John 
Rambo, se usadil a kdesi v Thajsku vede 
samotářský život. Provozuje loďku, rybaří, 
odchytává hady a především se snaží vyhýbat 
problémům. Ale problémy si najdou jeho. 
Poklidný Rambův život naruší misionářská 
skupina, vedená Sarah a Michaelem 
Burnettem, která se i přes jeho varování vydá 
do Barmy. Do končin, kde je nic dobrého 
nečeká. A Johnovi nezbývá než přispěchat na 
pomoc.

Stopáž: 92 minut
Žánr: akční

Filmový hit
česká premiéra

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 26. 9.
21:10

Moje borůvkové noci 
(My Blueberry Nights)

Film Moje borůvkové noci v režii světově 
uznávaného režiséra Wong Kar Waie 
je působivým příběhem, který diváka 
provede dálavami, rozprostírajícími se 
mezi bolestí ze ztracené lásky a radostným 
znovuobjevením sebe samého. Hrají: Jude 
Law, Natalie Portman, Norah Jones, David 
Strathairn, Rachel Weisz (2007 – Francie)

Jaká vzdálenost dělí zlomené srdce od 
nových začátků? Jak se její délka měří? 
Peněžní sumou, dálkou, kterou jste ušli, nebo 
množstvím vzpomínek? Elizabeth (Norah 
Jones), zklamaná mladá žena, se vydává na 
pouť za účelem sebepoznání ve snaze vyléčit 
zlomené srdce. Zatímco se její emocionální 
jizvy zacelují, prožívá s těmi, které při svých 
toulkách potkává, nové a zcela nečekané 
situace. Ať už jde o poetické filozofování 
s majitelem noční kavárny (Jude Law), zoufalé 
plány hazardní hráčky, které se lepí smůla 
na paty (Natalie Portman), či o zničený vztah 
mezi policistou (David Strathairn) 

a jeho vzpurnou manželkou (Rachel Weisz)... 

Všechny tyto zážitky mění Elizabethin přístup 
k životu, vztahům a nakonec i k sobě samé. 
Zvolna se osvobozuje z pout minulosti a 
objevuje novou cestu - tu, na jejímž konci 
čeká opravdová láska. Film Moje borůvkové 
noci v režii světově uznávaného režiséra 
Wong Kar Waie je působivým příběhem, který 
diváka provede dálavami, rozprostírajícími se 
mezi bolestí ze ztracené lásky a radostným 
znovuobjevením sebe samého.

Žánr: drama
Stopáž: 91 minut

Filmový hit
česká premiéra
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
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podzim 2009
Flashbacks of a Fool  
(Flashbacks of a Fool)

Joe Scott (Daniel Craig) je upadající filmová 
hvězda, žijící v naprosto prázdné bublině, 
kterou zaplňuje sexem za peníze a kokainem. 
Jeho domácí, Ophelia (Eve), je zjevně jedinou 
osobou, na které Joe lpí. Jednoho dne mu 
zavolá jeho matka z Anglie a Joe se od ní 
dovídá o smrti svého nejlepšího přítele 
z dětství, Bootse následuje jeden velký 
flashback (o 25 let předem) a my vidíme, jak 
a kde Joe vyrůstal a co ho přimělo dostat se 
tam, kde je teď. S poslední špetkou odvahy 
se Joe vrací domů, aby šel svému příteli na 
pohřeb, ale jako obvykle přichází pozdě... 

Hrají: Craig Daniel, May Jodhi, EVE, McCrory 
Helen, Williams Olivia

Režie: Walsh Baillie

Velká Británie (2008)
Žánr: drama
Stopáž: 110 minut

Filmový tip
česká premiéra
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
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podzim 2009
Birds of America   
(Birds of America)

Film ze života obyčejných lidí, vypráví o třech 
sourozencích a jejich životních problémech

Je těžké vyrůstat bez rodičů, hlavně když máš 
na krku dva sourozence. Morrie (Matthew 
Perry) se přesto chce zařadit mezi normální 
lidi, mít práci a být zabezpečený otec, tak 
jako jeho sousedi. Co však, když jeho bratr 
a sestra vnímají hodnoty života jinak? Tato 
sága o disfunkční rodině pojednává o vážných 
i humorných stránkách všedného života.   

Hrají: Perry Matthew, Foster Ben, Swank 
Hilary, Graham Lauren, Goodwin Ginnifer

Režie: Lucas Craig

USA (2008)
Žánr: komedie
Stopáž: 90 minut

Filmový tip
česká premiéra
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
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podzim 2009
Flawless  
(Flawless)

V roce 1960 se stárnoucí zaměstnanec 
(Michael Caine) firmy, zabývající se 
obchodem s diamanty, rozhodne si „trošku 
přivydělat“. Spojí se s Američankou (Demi 
Moore), pracující ve stejné firmě, ale na výše 
postaveném místě. Společně zorganizují plán 
a přemísťování diamantů z London Diamond 
Corporation do soukromých rukou může 
začít.  

Hrají: Ackland Joss, Caine Michael, Moore 
Demi, Nesbitt Derren

Režie: Radford Michael

Velká Británie, Lucembursko (2007)
Žánr: krimi
Stopáž: 110 minut

Filmový tip
česká premiéra
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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podzim 2009
The Girl in the Park 
(The Girl in the Park)

Julia Sandburg (Sigourney Weaver) byla velmi 
úspěšnou muzikantkou, která měla milujícího 
manžela a dvě malé děti, dcerku Maggie 
a syna Chrise. Jednoho dne se šla projít 
s dcerou do parku a ve vteřině nepozornosti 
o ni přišla. Julia se se ztrátou dcery 
nedokázala ani po letech vyrovnat a ztratila 
tím manžela a v srdci cítila jen hořkost
 a bolest, až jednoho dne poznala Louise 
(Kate Bosworth) 

Hrají: Weaver Sigourney, Bosworth Kate, 
Nivola Alessandro, Russell Keri, Rasche David

Režie: Auburn David

USA (2007)
Žánr: drama
Stopáž: 110 minut

Filmový tip
česká premiéra
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
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podzim 2009
Penelope  
(Penelope)

Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý 
život… je čas ukázat světu, kdo doopravdy 
je. 

Penelope je kouzelná pohádka o lásce a 
sebepoznání. Penelope Wilhernová (Christina 
Ricci), dcera bohatých a vlivných rodičů, trpí 
pečlivě utajovanou rodinnou kletbou, která 
jí přičarovala prasečí rypáček. Stále má ale 
ještě nějakou naději. Kletba bude zlomena, 
až si ji vezme někdo, kdo bude mít stejně jako 
ona modrou krev. Ukryta v rodinném sídle 
čeká až jí rodiče najdou vhodného ženicha. 
Každý vhodný nápadník je Penelope a jejím 
velkým věnem nadšen, ale jen do okamžiku, 
než spatří její obličej. Bulvární novinář Lemon 
(Peter Dinklage), který o kletbě ví a léta se 
snaží získat fotografii tajemné dívky, najme 
hazardního hráče Maxe (James McAvoy), aby 
se v přestrojení ucházel o její ruku a při tom 
ji vyfotil. Maxe Penelope přitahuje, nechce 
ji ranit, a proto ji opouští. Zklamána touto 
poslední zradou a odhodlána žít samostatný 

život, Penelope uteče od rodiny a jde do 
světa hledat štěstí. Poprvé v životě pozná 
Penelope jaké to je být někým odlišným 
a co znamená skutečná láska.

Hrají: Christina Ricci (Penelope), James 
McAvoy (Max), Catherine ‘Hara (Jessica 
Wilhern), Reese Witherspoon (Annie), Peter 
Dinklage (Lemon), Richard E. Grant (Franklin 
Wilhern)

Režie: Mark Palansky

USA, Velká Británie (2006)
Žánr: pohádka
Stopáž: 103 minut

Filmový tip
česká premiéra
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
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podzim 2009
Zakázané království  
(The Forbidden Kingdom)

Dvě největší legendy kung-fu filmů: Jet Li 
a Jackie Chan, se sešli v novém akčním filmu 
Roba Minkoffa (Myšák Stuart Little). Příběh 
začíná v zapadlém starožitnictví v čínské 
čtvrti, kde jeden mladík učiní životní objev. 
Náhodou totiž objeví legendární čínskou 
zbraň. Záhy se vydává do starověké Číny, 
aby pomocí ní osvobodil uvězněného Opičího 
krále...  

Hrají: Jackie Chan (Kung Fu Panda, Křižovatka 
smrti, Rytíři ze Šanghaje ), Jet Li (Utržený 
ze řetězu, Hrdina, Smrtonosná zbraň 4), 
Michael Angarano (Legendy z Dogtownu, 
Poslední přání, Seabiscuit), Collin Chou 
(Obávaný bojovník, Matrix Reloaded, Matrix 
Revolutions) 

Režie: Rob Minkoff

USA (2008)
Žánr: akční fantasy
Stopáž: 115 minut

Filmový tip
česká premiéra
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
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podzim 2009
Stopař  
(The Hitcher)

Stopař je remakem slavného kultovního 
hororu z roku 1986.  

Jim a Grace se rozhodnou o prázdninách 
podniknout výlet autem napříč Spojenými 
státy. Jejich dobrodružství se během jedné 
tmavé deštivé noci změní v horor. U silnice 
spatří muže v dlouhém plášti, promočeného 
na kost. Vezmou ho do auta a záhy zjistí, že 
je nezastavil proto, aby je požádal o svezení. 
Pro Johna Rydera (Sean Bean) je totiž 
stopování velmi krvavým koníčkem. Všichni 
dobrosrdeční řidiči a spolucestující, kteří ho 
pozvou do svého auta, končí s proříznutým 
hrdlem. To však neplatí pro Jima a Grace. 
Pro ně má tajemný stopař připraven daleko 
pikantnější a ďábelsky zábavný plán...

Hrají: Sean Bean (John Ryder), Zachary 
Knighton (Jim), Sophia Bush (Grace), Neal 
McDonough (kapitán Esteridge)

Režie: Dave Meyers

USA (2007)
Žánr: horor
Stopáž: 81 minut

Filmový tip
česká premiéra
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1. 9. 20:05 Zrození pana účetního (Fantozzi)
 Věčný smolař Ugo Fantozzi, jeho hezká žena, ještě krásnější dcera a jejich trapasy v ital  
 ské komedii (1975). Hrají P. Villagio, G. Reder, L. Bosisio, A. Mazzamauro, P. Fernando, 
 N. Pazzafini a další. Režie L. Salce 
 
8. 9. 20:05 Nesnáze pana účetního (Fantozzi secondo Tragico)
 Paolo Villagio jede tentokrát jako maskot do kasina se svým šéfem, vypraví se na lov   
 vyzbrojený pouze prakem a další bláznivé příhody. Italská komedie (1976). Dále hrají  
 A. Mazzamauro, G. Reder, N. Pazzafini a další. Režie L. Salce

15. 9. 20:05 Maléry pana účetního (Fantozzi contro Tutti)
 Hugo Fantozzi má pěkné místo, sympatickou ženu, krásnou dceru a občas se mu přihodí  
 nějaký ten malér. Italská komedie (1980). Hrají P. Villaggio, G. Reder, M. Vukotic, 
 D. Abatantuono a další. Režie N. Parenti a P. Villaggio

22. 9. 20:05 Maléry pana účetního 2 (Fantozzi subisce Ancora)
 Fantozzi opět potvrzuje svou pověst největšího smolaře na světě - jeho dcera je   
 těhotná! Rozhodne se pro rázné řešení, ale radikální zákrok je proveden jemu. Italská   
 komedie (1983). Hrají P. Villaggio, M. Vukotic, A. Mazzamauro, U. Bologna a další. Režie  
 N. Parenti

29. 9. 20:05 Superúčetní (Superfantozzi)
 Další z řady povedených komedií o skvělém účetním Fantozzim a jeho nádherné rodině.  
 Bůh chtěl stvořit člověka, ale bohužel tento pokus skončil stvořením tvora jménem Fan 
 tozzi. Ten naléhal, až mu bůh stvořil i ženu (Pinu), které se narodila krásná dcerka   
 (Mariangela). A tak se v tomto díle musí Fantozzi probít se svými nezapomenutelnými   
 kousky od pravěku do budoucnosti.

od 1. 9. 
každé úterý

večer



5. 9. 22:55 Kontrakt (The Contract) 
 John Cusack a Morgan Freeman prchají v divočině před zabijáky. Podaří se jim uniknout?  
 Americký thriller (2006). Dále hrají J. Anderson, N. Bellamy, J. Hyde, C. Johnson a další.  
 Režie B. Beresford.
 
19. 9. 22:10 Rozsudek smrti (Death Sentence)
 Nick Hume (Kevin Bacon) má milující, krásnu ženu a je bezstarostným otcem dvou dětí.  
 Když však před vlastníma očima přijde o syna rukou nového člena gangu, nemyslí na nic  
 jiného než na pomstu. Po čase se vrah opět dostává na svobodu a Nick neváhá. 
 Na druhý den najdou gangsteři svého člena mrtvého. Nickovi přísahají krvavou pomstu.  
 Pomstu na jeho rodině... Hrají: Bacon Kevin, O´Leary Matthew, Tyler Aisha, Preston   
 Kelly, Goodman John, Whannell Leigh. Režie: Wan James (USA 2007 – akční drama).

26. 9. 23:05 Inkvizitor (The Controller)
 Dolphovi Lundgrenovi přivedla náhoda do cesty vrahy jeho nejbližších. Dál už ho žene   
 jen pomsta... Německo-americký akční film (2005). Dále hrají B. Cross, I. Petrushinov, 
 O. Lee, R. Vasilev, A. Blatechki a další. Režie D. Lundgren.

Filmové tipy
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4. 9.  20:05 Muž z Londýna
Ztratil se zlatý poklad z vily určené k demolici. Perfektně připravená akce špičkového 
kasaře selhala... Česká krimi komedie (1974). Hrají J. Sovák, K. Sýkorová, L. Lipský, 

 V. Babka a další. Režie H. Bočan.
  
 22:20 Tři nevinní 
 Vyšetřování vraždy v kině se komplikuje. Podezřelí jsou si k nerozeznání podobní...   
 Česká komedie (1973). Hrají  J. Sovák, L. Švormová, M. Drahokoupilová, F. Filipovský, 
 J. Bláha, J. Bek, J. Libíček a další. Režie J. Mach.

11. 9.  20:05 Nejlepší ženská mého života
Je lehké vymyslet dokonalý podvod století jak snadno přijít k penězům, ale nesmíte mít 
slabost pro ženy. Česká krimikomedie (1968). Hrají J. Sovák, M. Dvorská, I. Janžurová, 

 I. Devátá, Č. Řanda a další. Režie M. Frič. 
 
 22:20 Pension pro svobodné pány
 Příhody jedné noci a časného rána v přísně vedeném pensionu. Česká komedie (1967).   
 Hrají I. Janžurová, J. Abrhám, J. Hrzán, P. Landovský a V. Ferbasová a další. Režie
 J. Krejčík. 

České pátky
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18. 9.  20:05 Přísně tajné premiéry
Jiřímu Sovákovi odmítají nápady detektivních příběhů pro jejich  nereálnost, naopak 

 zločinec mezinárodního formátu ho žádá o poslupráci. Česká krimi komedie (1967). Dále  
 hrají J. Bohdalová, Č. Řanda, V. Menšík, J. Němeček a další. Režie M. Frič.
 
 22:20 Ženy v ofsajdu
 Lubomír Lipský - vedoucí  holičství a fotbalový rozhodčí vede staromládenecký   
 život, který  mu značně komplikují vdavekchtivé kolegyně. Česká komedie (1971). Dále   
 hrají  J. Bohdalová, S. Zázvorková, J. Krampol, Z. Kabátová, Z. Hadrbolcová, J. Skopeček 
 a další. Režie B. Zeman.

25. 9.  20:05 Světáci
Tři fasádníci se nechali dát lekci společenského chování... Česká komedie (1969). Hrají 

 V. Brodský, J. Sovák, J. Libíček, I. Janžurová, J. Jirásková, J. Bohdalová a další. Režie 
 Z. Podskalský.

 22:20 Kdo chce zabít Jessii?
Jiří Sovák je vášnivý čtenář komiksových seriálů. Jednoho dne se jeho představy protnou 
s realitou... Český film (1966). Dále hrají D. Medřická, O. Schoberová, K. Effa, V. Menšík 
a další. Režie V. Vorlíček.

České pátky
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6. 9. 20:05 Nemocná láskou (Love Sick)
 Je krásná a mladá, má perfektní život i úspěšného manžela, ale všechno může ztratit   
 díky svým milostným avantýrám... Americký film podle skutečnosti (2008). Hrají 
 S. Pressman, P. Flemming, D. James Elliot, M. Hahn, A. Cohen a další.  Režie G. Harvey.
 
13. 9. 20:05 Právo na smrt (Marie Humbert: L´amour d´une mere) 
 Když zjistila, že se nemůže její ochrnutý syn vyléčit, plní mu jeho poslední přání -   
 pomáhá mu zemřít. Francouzský film podle skutečnosti (2006). Hrají F. Pernel, E. Collin,  
 M. Simon, E. Fontan, H. Soubeyrand a další. Režie M. Angelo.

20. 9. 20:05 Zpovědní tajemství (Deadly Secrets) 
 Drama o lhaní, vraždě, podvodech... a smrtelném tajemství! Luther Scott je problémový  
 školák, který prodává ostatním studentům věci, které nemůžou mít, jako je pivo, filmy 
 a drogy Hrají: Bosley Tom, Pine Chris, Greene Peter, Daddo Cameron, Davison Bruce
 Režie: Meyers Jonathan (USA 2005 – krimi/skutečné příběhy).

27. 9. 20:05 Mlčení (Dead Silence)
 Jedna vražda, jeden svědek... Malá Rachel se stala svědkem vraždy, která se odehrála   
 v Kansas City, v garáži. Vyšetřující detektiv Steve Banks pracuje na tomto případě se   
 svou ex-milenkou, psycholožkou Kristy Swanson. Snaží se pomoct malé Rachel 
 identifikovat vraha. Jakmile je agent FBI Bruse Boxleitner zapojen do případu zdá se, 
 že to, co vypadalo jako jednoduché přepadení může být lehce zhacené... Bude pravda   
 nalezena v souvisloti se záchranou R. života? Nebo bude zcela umlčena? Hrají: Swanson  
 Kristy, Spano Vincent, Kulich Vladimir, Boxleitner Bruce, Todd Tony Režie: Whitus Tom   
 (USA 2003 – thriller/skutečné příběhy).

Nedělní pravdivé příběhy
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od 31. 8. 
pondělí - pátek

19:00

Pekelná kuchyně
(Hell‘s Kitchen USA I-III)

Gordon Ramsay si vybírá pro svoji 
restauraci nejlepšího z dvanácti 
nastávajících šéfkuchařů. Kdo zvítězí? 
Americká reality show.

Pekelný šéfkuchař oceněný Michelinskými 
hvězdami, Gordon Ramsay, přichází na 
obrazovky v nové reality show Pekelná 
kuchyně, a je připraven to pořádně osladit 
novým uchazečům, kteří aspirují na pozici 
kuchaře v jeho restauraci – tentokrát 
v Americe. Můžete očekávat skutečné 
drama, silné emoce a kulinářskou vášeň 
jakou perfekcionista a milovník dobrého jídla 
Ramsay se snaží vštěpovat všem soutěžícím 
– zatím nezkušeným kuchařům. S jeho 
reputací z nich dokáže dostat to nejlepší …
ale kdo z dvanácti nastávajících šéfkuchařů 
přežije Pekelnou kuchyni a získá životní šanci?

Žánr: reality show
Stopáž: 40 minut

Novinka v této sezóně
reality show

Bližší info:
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