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od 11. 1.
každé pondělí

večer
Nikdy neříkej nikdy

Osudy šesti lidí, které jsou propojené 
rodinnými, přátelskými, mileneckými  
a pracovními vztahy. Slovenský seriál 
(2009). Hrají A. Geislerová, T. Hanák,  
Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník a další. 
Režie T. Jančo

Příběh zachytává osudy šesti hlavních postav, 
které jsou propojené rodinnými, přátelskými, 
mileneckými a pracovními vztahy. Jednotlivé 
části seriálu na sebe nenavazují kontinuálně, 
ale každá část kopíruje jeden den v životě 
postav, když se jejich osudy zajímavým 
způsobem protnou

Žánr: drama
Stopáž: 50 minut
Počet epizod: 12

Novinka 
dramatický seriál

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 11. 1.
každé pondělí

večer

Dědictví stačilo jen na odkoupení jedné 
poloviny zámku, tedy jen poloostrova. 
Pokračování konverzační komedie  
I. Mládka (2010).  Hrají I. Mládek,  
J. Mrázek, M. Pitkin, L. Plačková, I. Pešák, 
L. Šindelářová, L. Roubychová a další. 
Režie P. Burian
 
Cyranyovi se po dvou létech šťastně navrací 
na Cyranův Ostrov. Émrého dědictví jim 
ovšem postačí jen na odkoupení jedné 
poloviny zámku, tedy jen „poloostrova“, 
druhou polovinu si ponechává stát. 
Na jednu stranu vzpomínají na svůj 
nedobrovolný dvouletý pobyt mezi 
pracujícím lidem s hrůzou, na druhé straně 
s láskou. Někteří si přiznávají, že se jako 
pracující, ve svých profesích „našli“. Baron 
jako komparzista, Ignác jako číšník v Gay 
klubu, baronka Matka jako členka KFOR v 
Afghánistánu a Émré jako toaletářka. Jedině 
Libuna zůstává své nové profesi „věštkyně“ 
věrná a zve si dál i na zámek své zákazníky. 

Žánr: sitcom
Stopáž: 28 minut
Počet dílů: 23

Novinka
sitcom

Program TV Barrandov - leden 2010   vlastní tvorba

Cyranův poloostrov 

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



od 10. 1.
každou neděli

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.

10. ledna 2010  - O lásce politiků
Jsou mocní, médiím staví na odiv svůj intelekt 
a rozhodnost, ale často jakoby zapomněli,  
že jsou především lidmi. Ustáli skandály  
i politické pády, jenže láska nakonec zasáhla 
i je. O partnerských vztazích dlouholeté 

poslankyně za KSČM Zuzky Rujbrové, 
místopředsedkyně KDU-ČSL Michaely 
Šojdrové, předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, 
bývalého ministra za ODS Petra Bendla, 
předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky a 
předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga 
a jejich drahých poloviček vypráví další díl 
dokumentárního cyklu.

Žánr: dokument
Stopáž: 28 minut
Počet epizod: 23

Premiérové epizody
publicistika-dokument

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 10. 1.
každou neděli

podvečer
Prominenti

Hvězdy jak je neznáte! Co skrývají 
celebrity? Čím se chlubí, co neumí a v čem 
jsou naopak dobré?

Kdo, s kým, kde a proč? Co skrývají celebrity? 
Čím se chlubí, co neumí a v čem jsou naopak 
dobré? Hvězdy jak je neznáte! V odpovědích, 
které vás dostanou.

Moderátor: Jitka Asterová

Žánr: life-style magazín
Stopáž: 30 minut

Novinka
life-style magazín

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 8. 1.
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 ledna 2010. 
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

Novinka
life-style magazín

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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Ostrov smrti 
(Harper´s Island)

Tajemný ostrov u pobřeží Seattlu ukrývá 
své tajemství. Sedm vražd před sedmi lety... 
Americký mystery seriál (2009). Hrají E. 
Cassidy, Ch. Gorham, M. Barr, G. Holden, K. 
Cassidy a další

Ostrov smrti jen nový americký krimi-mystery 
seriál, který napsal Ari Schlossberg pro 
televizi CBS na sezónu 2008-2009. Seriál 
by se dal zaškatulkovat jako slasher-horor 
/ krimi. Tvůrci ho sami přirovnávají k sérii 
„Scream“ nebo k románu „Deset malých 
černoušků“ od Agathy Christie. Seriál má 13 
epizod a v každé epizodě bude zavražděna 
alespoň jedna postava. Ústředním motivem 
je vražda sedmi lidí, která se stala před sedmi 
lety na ostrově poblíž pobřeží Seattlu

Právě na tomto ostrově plánuje svatbu Henry 
Dunn se svou přítelkyní Trish Wellingtonovou 
a připlouvají spolu s přáteli a rodinou na 
ostrov. Každá postava má své tajemství, 
nevíme kdo je vrah, ale postupně umírá 
„jeden za druhým“....

Žánr: drama - mystery
Stopáž: 50 minut
Počet epizod: 13

Novinka
dramatický seriál

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 13. 1.
každou středu

večer



Melrose Place (2009) 

Nová generace a nové příběhy mladých 
lidí, kteří žijí ve známé ulici v Los Angeles... 
Americký seriál (2009). Hrají K. Cassidy,  
C. Egglesfield, S. Jacobsen, J. Lucas, M. Rady, 
S. Sipos a další 

Lži, podvádění, krádeže, svádění, zrada, 
vražda... je to jen další den v Melrose Place. 
Nová generace mladých profesionálů žijících 
v nechvalně známém bytovém komplexu v 
Melrose Place, kteří se snaží řešit své osobní 
cíle, úsilí a touhy, a to jak mezi sebou tak  
i vůči ostatním.

Žánr: drama 
Stopáž:  50 minut

Novinka
dramatický seriál
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 13. 1.
každou středu

večer



Detektiv Varg Veum
(Varg Veum)

Varg Veum je soukromý detektiv, který díky 
svému nekompromisnímu a nekonvečnímu 
jednání vyřeší každý případ. Norský krimi 
seriál (2007)  

Varg Veum je soukromý detektiv, který 
se díky svému nekompromisnímu a 
nekonvečnímu jednání dostává do konfliktu 
nejen s policií... Policie může odmítat 
Vargovi neortodoxní metody a jeho osobní 
angažování při řešení jednotlivých případů, 
ale i vrchní inspektor musí přiznat, že 
Vargovo vyšetřování přináší výsledky. Varg 
Veum se vždy dostane tam, kam policie 
nemůže...

1. ep. – Šípková růženka
Soukromý detektiv Varg Veum je najat 
bohatou bergenskou rodinou, aby našel jejich 
šestnáctiletou dceru Lisu Hallovou. Objeví ji 
v Kodani, jak prodává své tělo, aby měla na 
živobytí a drogy. Tím však jeho úkol nekončí. 
Obrátí se na něho sousedé Hallových, aby 

pátral po jejich jednadvacetiletém synu Petru 
Wernerovi. Toho se zachránit nepodaří, najde 
ho zavražděného v hotelu. Při úsilí vypátrat 
Petrova vraha a zároveň zachránit Lisu před 
úplným propadem na dno, Varg Veum čelí 
konfrontaci s nejnebezpečnějším drogovým 
delarem ve městě. Varg Veum začne 
rozmotávat klubko vztahů v obou rodinách 
a odhalí nejen vraha, ale i skutečnosti z doby 
před jedenadvaceti lety, které však vedou k 
rozpadu obou rodin.

Žánr: drama - krimi
Stopáž:  90 minut
Počet epizod: 6

Novinka
krimi seriál

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 14. 1. 
každdý čtvrtek

večer



Melrose Place 

Žijí na stejné adrese v Los Angeles, 
každý má svůj sen a svůj životní příběh.... 
Americký seriál (1992-99). Hrají C. Thorne-
Smith, G. Show, A. Shue, T. Calabro, D. 
Savant, J. Bissett, V. Williams a další

Děj seriálu se odehrává v malém bytovém 
komplexu ve West Hollywoodě v Los 
Angeles, kde bydlí mnoho mladých lidí. Každý 
má svoje sny a svůj životní příběh, který se 
dozvíme v jednotlivých epizodách.... 

Žánr: drama 
Stopáž:  60 minut
Počet epizod: 63

Novinka
dramatický seriál

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 9. 1.
každý víkend

odpoledne



Program TV Barrandov - leden 2010   filmy



sobota 9. 1.
večer

Záhada sfingy 
(Riddles of the Sphinx)

Objevem tajemné komnaty se zároveň 
probudila bájná sfinga. Kanadsko-americká 
sci-fi (2008). Hrají D. Rhodes, M. Gray, 
L. Munro, D. Meyer, D. Cerminara a další. 
Režie G. Mendeluk

Když Thomas objeví tajemnou komnatu, 
probudí tak i bájnou Sfingu. Těsně předtím, 
než sfinze podlehne, požádá svoji kolegyni, 
aby šla za jeho synem Robertem, který je 
jediný, kdo může Sfingu zastavit. Začíná 
nekonečná honička za sedmi divy plná zvratů, 
dechberoucích momentů a tajemství.

Žánr: sci-fi
Stopáž: 89 minut

Filmový tip
 
 

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

Superlhář 
(Full of It)

Pokud nemáte peníze na pořádného 
kadeřníka, zlatokopku po svém boku a 
Porsche v garáži, můžete se vydat jen dvojí 
cestou: vykašlat se na školu nebo si začít 
vymýšlet. Film v koprodukci USA-Jižní 
Afrika-Itálie (2007). Hrají R. Pinkston, K. 
Mara, T. Polo, C. Kilborn a další. Režie Ch. 
Charles

Samu Leonardovi je sedmnáct a právě 
nastoupil do nové školy. V tomto prokletém 
věku nemůže být nic horšího. Pokud nemáte 
prachy na pořádného kadeřníka, zlatokopku 
po svém boku a Porsche v garáži, můžete se 
vydat jen dvojí cestou: Buď se na školu, její 
krasavice a úžasného krále plesů vykašlete 
nebo si začnete vymýšlet. 

Tak jako Sam, který se přeškolil v odborníka 
na malé neškodné lži, jež z něj vyrobily 
majitele nablýskaného sporťáku, syna 
zfetovaného rockera a sexuální objekt 
pro nadrženou učitelku. Jednoho rána 
se však probudí a všechny vylhané věci, 
budou najednou skutečností. Zajímavost: 
Nejnesnesitelnější ze všech lhářů jsou ti, co 
mají pravdu.

Žánr: komedie
Stopáž: 88 minut

Filmový tip

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 16. 1.
večer

Apokalypsa 
(Southland Tales)

Horká vlna zaplavila L.A., všichni se chystají 
na velkolepé oslavy 4. července a svět stojí 
na pokraji katastrofy... Německo-americký 
sci-fi film (2006). Hrají D. Johnson, S. M. 
Gellar, J.Timberlake, Ch. Lambert, M. Moore 
a další. Režie R. Kelly 

Vlna veder zaplavila Los Angeles. Všichni se 
chystají na velkolepou oslavu 4. července 
2008. Hlavní postavou je boxer Santaros, 
který trpí amnézií a jehož osudy se spojí 
s pornoherečkou Krystou, která rozjíždí 
vlastní televizní projekt. Svět stojí na pokraji 
společenské, ekonomické a ekologické 
katastrofy a policejní důstojník Ronald 
Taverner má důkazy o spiknutí obrovských 
rozměrů.

Žánr: thriller - katastrofický
Stopáž: 144 minut

Filmový tip Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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Strange Crime 
(Sotto falso nome)

Spisovatel Daniel Auteuil má dvě vášně: 
píše pod pseudonymem a podléhá šarmu 
mladších žen. Jednou z nich je i synova 
nevěsta Anna Mouglalis. Film Itálie-Francie-
Polsko (2004). Dále hrají G. Scacchi, G. 
Lupano. Režie A. Roberto

Tajemný spisovatel Daniel Boltanski (Daniel 
Auteuil) má dvě vášně: přikládá velkou cenu 
anonymitě a píše pouze pod pseudonymem 
Serge Novak. Kromě toho si ještě přes stálou 
lásku ke své choti Nicolettě (Greta Scacchi) 
nedokáže odpustit občasné aférky s mnohem 
mladšími ženami. Na cestě na svatbu svého 
nevlastního syna Fabrizia (Giorgio Lupano) 
podlehne zase jednou pokušení, tentokrát 
v postavě svůdné modelky Mily (Anna 
Mouglalis). Když příští den při obřadu uvidí 
nevěstu, nevěří svým očím, jedná se totiž 
právě o Milu...   

Žánr: drama - mystery
Stopáž: 105 minut

Filmový tip

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 23. 1.
večer



sobota 30. 1.
večer

Loď stínů 
(Cargo)

Po hádce s africkou policií se Daniel Brühl 
rozhodl, že se vrátí do Evropy. Jenže z lodi, 
na kterou se nalodil, mizí pozádka beze 
stopy... Dobrodružný film v koprodukci 
Španělsko-Británie-Švédsko (2006). Dále 
hrají P. Mullan, L. Tosar, S. Edelmann, G. 
Lewis a další. Režie C. Gordon

Po hádce s místní policií v africkém bazaru 
se Chris ocitl na útěku, uvíznutý v cizí zemi, 
bez peněz i pasu. V zoufalství si zvolil, že se 
schová v náklaďáku na hranici, odjíždějící do 
Evropy, ale za hranicemi je brzy objeven a 
tak se ocitl uvězněný v nebezpečné síti plné 
tajemství a podvodů. Proč posádka lodi zmizí 
beze stop? Co je v sázce? Neinformovaný 
kapitán lodi se zdá, že ma odpověď ale 
pravda, kterou se Chris dozví později, může 
být mnohem nebezpečnější.
 

Žánr: dobrodružný
Stopáž: 88 minut

Filmový tip

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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Program TV Barrandov - leden 2010   Úterní komedie s T. Hillem a B. Spencerem



úterý 5. 1.
večer

Pomsta černého korzára
(Il corsaro nero)

Pirát Terence Hill koupil v dražbě manželku 
místokrále. S tím se ale nehodlá smířit Bud 
Spencer! Španělsko-italská komedie (1971). 
Dále hrají S. Monti, G. Martin, D. Lorys, M. 
Randall, P. Basile a další. Režie L. Gicca Palli 

Pirát zvaný Blackie (Terence Hill) má v hlavě 
velký plán. Chce přepadnout španělskou loď 
a pořádně se na této akci obohatit. Naskytne 
se ale ještě jedna příležitost jak zbohatnout. 
Na dražbě se objeví krásná žena, ve které 
Blackie pozná manželku místokrále. Koupit 
ji je však problém, protože pirát Skull (Bud 
Spencer) o ni má také zájem. Nakonec Blackie 
Skulla přeplatí a Isabelu získá. Skull se ale s 
prohrou jen tak nesmíří…

Žánr: komedie  
Stopáž: 102 minut

Úterní komedie
T. Hill a B. Spencer

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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úterý 12. 1.
večer

Dva machři mezi nebem a peklem  
(Più forte, ragazzi!)

Ze začátku dva kamarádi Salud (Bud Spencer) 
a Plata (Terence Hill) pracovali pro svého 
známého, ale pak se s jedním jeho letadlem 
zřítili do džungle. Naštěstí vyvázli s pár šrámy 
a dostali se do tábora hledačů diamantů. 
Seznámí se tu nejen se starým prospektorem 
Mattem, ale také s poměry, které ovlivňuje 
gangsterský boss, přezdívaný pan Ucho. 
Salud a Plata se rozhodnou začít sami 
podnikat. Seženou si staré letadlo, opraví ho 
a pustí se do práce. Daří se jim a dokonce si 
otevřou prosperující hospodu. To se ovšem 
nelíbí konkurenci, kterou je mocný boss pan 
Ucho. Proto boss nechá vyhodit do vzduchu 
jejich letadlo a podpálí jejich novou hospodu. 
Salud se to dozví, nakoupí zbraně a jde si to 
s panem Uchem a jeho kumpány vyřídit. S 
pomocí Plata se mu podaří gangstery porazit 
a pak bossovým letadlem odvážejí Matta a 
jeho psa do Salvadoru, což bylo staříkovo 
vysněné přání. Když Matt zemře, zjistí 
přátelé, že jeho historky o diamantové hoře 
vůbec nebyly smyšlené. V jeho věcech totiž 

objeví obrovský diamant. Ale to není konec 
dobrodružství, protože je tu ještě gangster 
Ucho a jeho daleko sahající moc.

Režie: Giuseppe Colizzi
Hrají: Terence Hill, Bud Spencer, Reinhard 
Kolldehoff, Cyril Cusack, Antoine Saint - John, 
Riccardo Pizzuti

Akční / Dobrodružný / Komedie 
Itálie, 1972, 103 min

Úterní komedie
T. Hill a B. Spencer
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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úterý 19. 1.
večer

Pravá a levá ruka ďábla
(Lo chiamavano Trinità)

Joe Trinity, jehož přezdívají pro umění 
zacházet s revolverem Pravá ruka ďábla, 
přichází do městečka, kde je jeho bratr 
Bambino, Levá ruka ďábla, šerifem. Pravda, 
šerifem falešným, protože toho pravého 
postřelil, a tak ho zastupuje, než přijdou jeho 
komplici, aby připravili loupež. Místo toho se 
však bratři musí postavit na stranu zákona a 
chránit osadníky před nenasytným vlastníkem 
půdy a stáda koní Harrimanem...

Režie: Enzo Barboni
Hrají: Terence Hill, Bud Spencer, Farley 
Granger, Gisela Hahn, Dominic Barto, 
Riccardo Pizzut

Komedie / Western 
Itálie, 1970, 109 min

Úterní komedie
T. Hill a B. Spencer

 

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

Hroši v Africe
(Io sto con gli ippopotami)

Bláznivý příběh dvou kamarádů, kteří se 
pokouší zbohatnout a téměř proti své vůli 
jsou zataženi do dobrodružství, kde mohou 
naplno využít své pádné pěsti a důvtip. 
Tentokrát se rozhodnou pro podnikání v 
oblasti cestovního ruchu a otevřou si cestovní 
kancelář pod tropickým africkým sluncem. 
Jako rození smolaři však nemají lehký život 
a na jejich výpravy šokovaní turisté jen tak 
nezapomenou. Zejména pokud měli tolik 
nerozumu, že si s nimi chtěli zahrát karty. 
Hůř už totiž mohli dopadnout jen ti, kdo si 
dovolili ohrožovat zvířata, která oba svérázní 
průvodci potřebovali pro své podnikání.

Režie: Italo Zingarelli
Hrají: Terence Hill, Bud Spencer, Joe 
Bugner 

Dobrodružný / Komedie / Akční 
Itálie, 1979, 92 min

Úterní komedie
T. Hill a B. Spencer
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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8. 1.  večer Jak se zbavit Helenky
Na oblíbeného rozhlasového hlasatele si kolegové nachystali žertík: kolegyně se v telefonu 
vydává za jeho zamilovanou ctitelku. Český film (1967). Hrají V. Voska, J. Jirásková, E. Cupák, H. 
Brejchová, J. Kemr a další. Režie V. Gajer

8. 1.  večer Upír z Feratu    
Mimořádně kvalitní vůz je droga. Kdo do něj usedne, tak mu propadne. Jenže auto jezdí 
na neobvyklé palivo... Český sci fi film (1981). Dále hrají J. Menzel, J. Břežková, P. Čepek, Z. 
Procházková a další. Režie J. Herz

15. 1. večer Dva tygři 
Přehnaná iniciativa pomocného strážníka VB Lubomíra Lipského způsobila mnoho zmatků a 
nepříjemností. Česká komedie (1966). Dále hrají B. Holišová, I. Prachař, V. Ferbasová, J. Beyvl a 
další. Režie P. Blumenfeld).

15. 1. večer Anděl s ďáblem v těle  
V zámečku nedaleko Prahy je šantán a nevěstinec Riviéra, který je určený pro klientelu z vyšších 
kruhů... Česká komedie (1983). Hrají Z. Studenková, B. Turzonovová, K. Heřmánek, M. Kopecký, R. 
Brzobohatý, J. Vinklář, J. Korn a další. Režie V. Matějka

22. 1. večer Nejkrásnější věk 
Tři úsměvné příběhy lidí, ze sochařského ateliéru studentů Akademie výtvarných umění, 
kteří sem chodí, aby si přivydělali tím, že stojí modelem. Český film (1968). Hrají J. Stöckl, H. 
Brejchová, J. Sebánek, L. Adam, J. Sýkora a další. Režie J. Papoušek

22. 1. večer Anděl svádí ďábla    
Volné pokračování komedie Anděl s ďáblem v těle dál sleduje andělskou Renátu, provdanou 
za bankéře, a její souboj s bývalou majitelkou nevěstince Riviéra. Český film (1988). Hrají 
B.Turzonovová, Z. Studenková, J. Korn, J. Nedorost, K. Heřmánek, R. Brzobohatý a další. Režie V. 
Matějka

29. 1. večer Skřivánci na niti  
Děj se odehrává v kladenských ocelárnách, kam byli posíláni na brigádu „političtí provinilci“. 
Vedle nich pracují na šrotišti i ženy a dívky, uvězněné za pokus o útěk za hranice, tzv. 
„kopečkářky“. Celý film je jediným pásmem paradoxních, někdy groteskních, jindy lyrických 
situací. Adekvátně zachycuje Hrabalovu snahu přenést na čtenáře vzrušení z nevyčerpatelnosti 
a krásy života, překonávajícího i ty nejhorší překážky v době bezohledné a prolhané diktatury, 
kterou současně zdánlivě nenápadně, leč rozhodně odsuzuje. Komedie – ČR (1969)

29. 1. večer Vlčí bouda   
Jedenáct pečlivě vybraných účastníků lyžařského kursu prožívá pod taktovkou vedoucího 
a instruktorů nejdramatičtější chvíle svého života. Skupina dospívajících je v atmosféře 
narůstajícího napětí a podezírání dováděna až do situace, v níž se bude muset rozhodnout, zda 
pro osobní záchranu obětuje jednoho ze svého středu. V tu chvíli bude záležet už jen na nich, jak 
„úspěšný“ bude experiment, který se začal ve chvíli, kdy je rodiče svěřili do péče vedoucích.

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

každý pátek
večer České filmové pátky



17. 1. večer Okamžik rozhodnutí (Stunde der Entscheidung) 
Několik pacientů v nemocnici záhadně zemřelo. Pátrání po příčině úmrtí přivedlo Joannu Kerns 
až Bývalí milenci se opět po letech setkali, aby zachránili život jejich malé holčičky. Německý film 
podle skutečnosti (2006). Hrají K. Böhm, S. Kampwirth, T. Bergmann, B. Zimmermann, L. V. Lill a 
další. Režie M. Rowitz

24. 1. večer Danielova dcera (Daniel´s Daughter) 
Po obdržení záhadného balíčku se život redaktorky prestižního magazínu obrátil naruby... 
Kanadský romantický film podle skutečnosti (2008). Hrají L. Leighton, S. Spence,  M. Doyle, D. 
McGrath a další. Režie N. Fearnley

31. 1 . večer Christiina pomsta (Christie´s Revenge)
K Rayovi, Mirandě a jejich dceři Haley se nastěhuje neteř Christie dva roky po tom, co její 
otec, Rayův bratr, spáchá sebevraždu. Christie má nějaké problémy s matkou, ale jinak se zdá 
v pořádku. Nicméně ona svaluje vinu za otcovu smrt na strýčka Raye. Otec přišel o práci a byl 
bez peněz. Christie je přesvědčená, že mu Ray odmítl pomoct a proto se otec zabil. Není to ale 
pravda, její otec byl gambler a všechny peníze, které mu Ray dal, prosázel. Když chtěl Ray za 
něj přímo platit účty, tak to nechtěl přijmout a zabil se. Christie vymyslí složitý plán, jak strýce 
zničit a nakonec zabít. Domluví se s jinou dívkou přes internet, že na Raye, který pracuje jako 
gynekolog, svede, že ji nutil k sexu, a bude ho vydírat. Pak ale Christie dívku zabije, aby podezření 
padlo na Raye. A nakonec se pokusí Raye otrávit, aby to vypadalo jako sebevražda. Rayově 
manželce se podaří ho zachránit. Krimi (Skutečné příběhy) - Kanada (2007)

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

každou neděli
večer Nedělní pravdivé příběhy
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od 6. 1. 
každou středu

večer

Šokující příběhy III. 
(My Shocking Story III.)

Tento dokument nám ukazuje velmi osobní a 
emotivní pohled na léčbu lidí, jak z hlediska 
pacientů, tak i jejich lékařů. Cílem je podpořit 
porozumění a poskytnout odpovědi těm, 
kteří trpí extrémními a psychickými potížemi. 
V tomto dokumentu uvidíme sérii lidí s 
extrémními deformacemi... např. 8letého 
thajského chlapce, který se narodil s hustou 
5cm dlouho srstí; 36letého muže z Indonésie, 
jehož tělo je pokryto kořeny stromu a další

Epizoda 1  - Napůl muž, napůl strom
Epizoda 2 - Transplantace tváře
Epizoda 3 - Vlčí děti
Epizoda 4  - Muž a jeho dvojče
Epizoda 5 - Elektrický člověk
Epizoda 6 - Klan z obludária

Žánr: dokument – skutečné příběhy
Stopáž: 45 minut
Počet epizod: 6

Novinka 
dokument

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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10. 1. ráno Jeff Corwin mezi lvy Investigation Earth with Jeff Corwin) 
Fantastické záběry lvů v živé přírodě a zajímavosti o jejich životě. Americký dokument (2009)

17. 1. ráno Jane Goodall a její šimpanzi (Almost Human with Jane Goodall)
Život šimpanzů v národním parku Gombe v Tanzanii. Americký dokument (2009)

24. 1. ráno Návrat dinosaurů (Dinosaurus:Return To Life?)
Expert Horner, paleontolog, který se podílel i jako poradce na filmech Jurassic Park, zkoumá, jak 
dinosauři žili a jak se vyvíjeli….

31. 1. ráno Mamutí mládě (The Baby Mammoth)
3D animacemi mamutka podle vykopávky. Jak vypadal, jaké měl oči, kůži..co se dělo v době 
ledové, pozorování od narození až do smrti..

Nedělní dokumenty
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Bližší info:
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každou neděli
ráno Nedělní dokumenty Discovery
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Angelina Ballerina III. 

O malé myšce, která se chtěla stát 
primabalerinou. Britský animovaný seriál 
(2009)

Pohádkový seriál o Angelině Ballerině je 
nadčasový příběh pozoruhodné malé myšky, 
která sní o tom, že se stane primabalerinou. 
Svéhlavá, nadšená a odhodlaná Angelina je 
postavičkou, která si najde cestu k dětem 
všech věkových skupin. S láskyplností a 
notnou dávkou humoru si Angelina získá 
jejich srdce a pro přicházející generaci se tak 
jistě stane klasikou.

Na motivy populární knihy Helen Craig a 
Katherine Holabird

Žánr: animace - drama
Stopáž:  12 minut
Počet epizod: 20

Novinka

 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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od 16. 1.
každý víkend
blok animace



Kocour Vavřinec
(Der Kater Lorenz und seine Freunde)

Neohrožený kocour Vavřinec a jeho přátelé 
zažívají mnohá dobrodružství! Animovaná 
pohádka (1992)

Neohrožený, statečný, moudrý kocour 
Vavřinec, mudrlantský kozel Spytihněv, 
pohodlný vepřík Mojmír, romantický pejsek 
Otylka, myš Julie - zvědavá potvora všech 
potvor - ti všichni se ucházejí o vaši přízeň 
v třinácti kreslených příbězích seriálu o 
zvířecích přátelích kocoura Vavřince.

Žánr: animace - drama
Stopáž:  9 minut
Počet epizod: 13

Novinka

 

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


