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Baví nás bavit!


Plán dne: PONDĚLÍ 21.01.2013

05:35
Samia a Gregor (90)    Stereo


(Sturm der Liebe)


Německý romantický seriál (2008). Hrají D. Siassia, Ch. Arnold, D. Galuba, A. Hagen, S. Schauer, J. Lätsch a další    




Po odchodu Miriam a Roberta se láska Samii a Gregora stává ústředním motivem seriálu… Samia přišla do Německa ilegálně a schovávala se před svým despotickým otcem. Stala se chráněnkou Charlotty, které kdysi zachránila život. Během času se do Samii Gregor zamiloval, ale i přesto si začal románek s Leonie Preisinger, nevlastní Robertovou sestřenicí. Aférka nemá dlouhého trvání a záhy se všechno zdá být v pořádku. Ránou do poklidu je vražda Samiina otce. Hlavním podezřelým je Gregor. Po nějakém čase se Samia sblíží se Simonem Konopkou, před oltářem si ale uvědomí, že její city ke Gregorovi jsou silnější.    




Epizoda 90 - Samia najde ve skleníku, kam ji šikovně nasměrovala Andrého manželka a společnice Fiona, lahvičku s omamným prostředkem, kterým pachatelé zřejmě zneškodnili Joshuu Obotea a Gregora. To jednak posílí podezření vůči Johannovi, který stále sedí ve vyšetřovací vazbě, jednak odvede komisařčinu pozornost od Andrého. 
##
Epizoda 91 - Paní Zwicková se snaží odstranit štěnici nastraženou v domě Sonnbichlerových a kvůli odpoutání pozornosti vyzná Alfonsovi lásku. Samia bere na vědomí ukončení vyšetřování vraždy svého otce a dál se připravuje na taneční soutěž. André se sbližuje s Charlottou, což vyvolává další napětí mezi ním a jeho bratrem.



06:25
ANIMÁČEK


Mr. Bean, Pokémon, Chuck a přátelé, Tom a Jerry a Šmoulové    




Animované filmy pro děti



08:40
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    
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09:45
Cordierovi, soudce a policajt (14)    -ST-        Stereo


(Les Cordier, juge et flic)


Policejní šéf, jeho syn vyšetřující soudce a dcera novinářka mají jedno společné - hledají pravdu. Francouzský krimi seriál (1997-2005). V hlavních rolích P. Mondy, B. Madinier a A. Lualdi    (96 min)




Pierre Cordier je policejní šéf. Jeho syn Bruno je vyšetřovací soudce a jeho dcera Myriam je novinářkou. Všichni mají jedno společné - hledají pravdu. Pierre Cordier má ve svém oboru značné množství zkušeností. Jeho legendární intuice mu často umožňuje vyřešit i ty nejdůmyslnější intriky, a pokud je to nutné, nebojí se použít neortodoxní metody. Někdy musí pracovat podle pokynů svého syna Bruna, který vždy striktně dodržuje právo.    




Epizoda Boží řád - Při pokusu o zatčení drogového dealera Tulardiho je vážně zraněn policista Lambert, Tulardi se navíc stačí zbavit drog a policii chybí důkaz. Je přesto zadržen, chybou nové Brunovy asistentky - a také Bruna, který to nezkontroloval - je ale příkaz k zatčení vystaven na zkomolené jméno, a Tulardi musí být propuštěn. Bruno je tak znechucen, že chce rezignovat. Jeho starý profesor a mentor soudce Lefébvre, který právě odchází do důchodu, mu to rozmlouvá, a pak mu nabídne, aby vstoupil do tajné organizace Boží řád, kterou založil, a jejíž členové se starají o to, aby zločinci, na které jsou policie i soudnictví krátké, došli spravedlivého trestu. Bruno se vyžádá čas na rozmyšlenou. Vzápětí se dozví, že Tulardi je mrtev - vyboural se v autě, někdo mu úmyslně zkřížil cestu. A není to první ani poslední případ. Cordierovi, soudce a policajt, nejprve každý sám a posléze společně, pátrají po tom, kdo si osvojil právo legalizace pomsty. Soudce Lefebvre o tom sám nic neví, mstitelem je policista Barlois, kterému drogy vzaly milovaného synovce.



14:00
Julie, cesta ke štěstí (107)    -ST-        Stereo


(Julia, Wege zum Glück)


Byla to láska na první pohled. Ukáže se, zda jim osud přeje. Německý romantický seriál (2005-09). Hrají S. Gärtner, R. Rossa, I. Jank, R. Schicha, K. Ugowski, H. Gotha a další    




(Premiéra)



14:55
Tereza, Moric a Konstantin (153)


(Sturm der Liebe)


Jednoho miluje, druhý se jí líbí. Pro koho se rozhodne? Pokračování německého romantického seriálu (2011). Hrají I. Lutz, M.Tittel, D. Fünffrock, M. Seefried, D. Galuba, N. Alison, J. Lätsch, A. Hagen, S. Schauer a další    




(Premiéra)



16:00
ANIMÁČEK


Chuck a přátelé a Pokémon    




Animované filmy pro děti



16:50
Česká tajenka


Zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé o zajímavé ceny    




(Premiéra)
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17:20
Na plac!


Nová šance pro herce z ulice: Pojďte s námi Na plac! aneb I hvězdy musely začít. Uvádějí Jan Musil a Petra Krajčinovič    




(Premiéra)



17:50
Co bude dnes k večeři?    Stereo


Čokoládový markýz s krémem Chantilly a jahodovou omáčkou


Jak vyřešit každodenní problém mnoha domácností "Co bude dnes k večeři?" Recept na webových stránkách TV Barrandov, suroviny na stole a může se začít. Rychlý, praktický a cenově dostupný způsob, jak bezstarostně uvařit originalní a dobrou večeři pro celou rodinu. Světová i domácí kuchyně a pravidelné sladké zpestření. Do kuchyně se postaví mistr kuchař Radek Kašpárek. V pondělí - pátek na Barrandově, pravidelným úterním hostem pořadu je od 10.4. herec Martin Zounar.    





18:05
České milování    Stereo


O lásce zapovězené. Životní příběhy lidí, jejichž láska je společností odmítána. Režie D. Smržová    




Láska zapovězená je láska, která nezná konvence a vymyká se stereotypům. Je plná napětí, bolesti a zapírání. Lidé, kteří se s ní v životě potkají a podlehnou jí, jakoby najednou stáli sami proti všem a nakonec i sami proti sobě. Takové jsou příběhy lásek středoškolského profesora, který čeká dítě se svojí žačkou, kazatele, který se rozvedl a znovu oženil a musel proto opustit svou církev, i nezletilého otce, kterému jeho nezletilá přítelkyně zapřela narození zdravého dítěte.    





18:45
Hlavní zprávy



19:05
Prominenti


Ze světa celebrit    





19:35
Kolik to stojí


Informace a soutěž pro všechny, kdo nakupují    





19:55
Pivoviny


Co si myslí česká hospoda?    
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20:00
Třicet případů majora Zemana (3)


Loupež sladkého i


Televizní seriál (1974-79) ve kterém se Jan Zeman postupně vypracoval z civilisty až na náčelníka pražské kriminálky. Hrají V. Brabec, Z. Dítě, F. Hanus, P. Kopřiva, M. Růžek a další. Režie J. Sequens    




Třicet případů majora Zemana je televizní seriál natočený v letech 1974–1979. Režisérem byl Jiří Sequens. Děj se odehrává mezi léty 1945–1973, hlavní postavou je příslušník SNB Jan Zeman, kterého hraje Vladimír Brabec. Ten se vyskytuje v každém díle a postupně se v seriálu vypracuje z civilisty až na náčelníka pražské kriminálky. Seriál vznikal v době hluboké normalizace k 30. výročí vzniku SNB. Jeho cílem bylo propagovat a obhajovat činnost bezpečnostní aparátu socialistického Československa a očernit odpůrce komunistického režimu a podle toho je nutno k seriálu přistupovat. Na natáčení seriálu se také podílelo pomocí Tiskového odboru i Federální ministerstvo vnitra. Jako všechna díla své doby v něm byla řada skutečností uváděna do smyšlených souvislostí, nebo některá fakta zcela měněna. Většina dílů seriálu je sice natočena na základě skutečných událostí s řadou nepozměněných faktů, ale jejich celkové, ideové vyznění je poplatné době a účelu vzniku seriálu. To je důvod, proč je seriál označován jako propagandistický.    
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Epizoda Loupež sladkého i - Při ranním běhu v lese Zeman pod sebou v rokli uvidí zdánlivě opuštěnou sanitku. Po bližším prozkoumání v ní nachází doklady jejího řidiče Jirky Hradce a v zadní časti vozu je pak samotný Jiří Hradec a slečna Kamila při milostných hrátkách. Ten pak se Zemanem rozmlouvá a vysvětluje, nakonec ho žádá o zachování inkognita kvůli Kamile, ten souhlasí a víceméně vtipně odbíhá s tím, že nic neviděl. V noci dojde na místní silnici k události, kdy recepční hotelu Zlatá koruna veze na motorce svého kamaráda Adolfa Barvíře, ten ale dostává hyperglykemický záchvat, je to cukrovkář a nutně potřebuje inzulín. Celou událost ohlašuje recepční Hain na oddělení VB. K místu události proto vyráží Zeman společně s lékařem Knappem sanitkou. Ten okamžitě indikuje podání inzulínu ze sanitky Jirky Hradce, ale on u sebe žádný nemá.

Proto je posílá na zdravotní středisko, kde mají inzulín dostat od zdravotní sestry. Ta ale také žádný inzulín nemá a dělá, že o ničem neví.. Mezitím lékař u Barvíře objeví jeho inzulín. Zachrání tím Barvířovi život, ale obviní recepčního Haina z machinací s inzulínem, protože ten, který měl u sebe, je původně ze sanitky. Zeman se vyptává Knappa na podrobnosti a vůbec na ztrátu inzulínu, ale ten ho odbývá s neochotou spolupracovat a vysvětlovat. Jeho nechuť je navíc poznamenána alkoholem, jemuž holduje a který byl důvodem jeho přeložení do Kateřinské hory. Sám doktor o machinacích s inzulínem ví, zdravotní sestra Dáša Krčmová je jeho milenkou. Ta totiž spolupracuje se šmelináři a v Praze má známého na ministerstvu zdravotnictví. Knapp pak míní z Prahy získat 1000 ampulí tohoto důležitého léku. Recepční Hain už od začátku nebudí v Zemanovi důvěru a potom, co se dozví, že jeho trestní rejstřík není z nejčistších, jeho dojem je potvrzen. Zeman se pak vydává vyslechnout řidiče Hradce, jak to, že se mu ztratil inzulín ze sanitky a jestli náhodou nejede ve šmelině také. To Hradec popírá s tvrzením, že Barvíř je v dílně, kde byl Hradec na opravě s autem účetním a že on sám mu ho ukradl.

Následně je tedy Hradec poslán do Prahy pro 1000 ampulí inzulínu, sestra Krčmová však žádost pozmění a zadá počet dvou tisíc. O všem již ví její komplic z Prahy, který se v Praze k Hradcovi přidá a společně náklad naloží. Mezitím informuje Krčmová lidi z hotelu, že přijede velká dodávka inzulínu a aby se na to připravili. Hradec odjíždí z Prahy a při návratu do Kateřinské hory je na silnici oslněn protijedoucím autem, nezvládne řízení a havaruje. V autě seděl Barvíř. Celou událost objeví Kamila, která běží nahlásit vše na VB Zemanovi. Na místo nehody s ním přijíždí i doktor Knapp, v autě však Hradce nenacházejí, je až kousek opodál, zraněný. Nedaleko od místa nehody je nalezen v autě i Barvíř, který ale hlavním zlodějem nebyl. Při cestě zpět doktor Knapp konečně Zemanovi prozradí jak se co má a řekne mu, kde celou tu bandu najde. Poté v hotelu Koruna Zeman a Vydra objevují celé doupě, ve kterém samozřejmě nechybí recepční Hain, sestra Krčmová, její kolega z Prahy a také všechen uloupený inzulín. Na závěr veze Zeman na návštěvu do nemocnice za Jirkou Hradcem Kamilu, musí jí ale schovat do auta, jelikož nejsou návštěvní hodiny. Potají pak Kamila vyleze za Hradcem po žebříku na pokoj, ještě předtím mu Zeman po Kamile posílá nabídku práce u nich v SNB.



21:15
Exkluziv!


S hvězdnou Kateřinou Brožovou do světa hvězd    




(Premiéra)
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22:10
Sestřička Betty    -ST-        Stereo


(Nurse Betty)


Pozor na telenovely, můžete se lehce zamilovat a ztratíte rozum! Tak jako servírka, která se zamilovala do seriálového doktora... Německo-americká komedie (2000). Hrají R. Zellweger, G. Kinnear, M. Freeman, Ch. Rock, A. Eckhart a další. Režie N. LaBute    (106 min)




Servírka Betty, toužící se stát zdravotní sestřičkou, je na své narozeninové párty duchem nepřítomna. Sní o budoucnosti jakou prožívají protagonisté mnohadílných seriálů z nemocničního prostředí a její mužský idol, okouzlující kardiolog Dr. Ravell ( Greg Kinnear).Na párty se objeví také Charlie ( Morgan Freeman). Znovu se s ním Betty potkává až doma. Tam už má ale jiné starosti. Musí zhlédnout zmeškaný  díl svého oblíbeného seriálu a manželovi nevěnuje sebemenší pozornost. Ten mezitím domlouvá se svými kumpány obchod, ve kterém jsou hlavním činitelem drogy. Při realizaci domluveného plánu je však svými komplici zavražděn. Brutalita tohoto činu vyřadí Betty z každodenní reality. Dostává se do světa fantazie, do světa svých oblíbených seriálových hrdinů. A náhle stojí tváří v tvář milenci svých snů.    





00:15
Nejmladší z rodu Hamrů (8)    CB


Lásky, rozchody i osobní tragédie obyvatel jedné vesnice. Český seriál (1975). Hrají J. Satoranský, V. Postránecký, J. Bláha, I. Prachař, L. Pešek, J. Paulová, J. Moučka, L. Havelková, R. Rázlová a další. Režie E. Sokolovský    





01:30
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





03:35
Kolize (4)    Stereo


(Collision)


Britský seriál (2009). Hrají D. Henshall, D. Lennox Kelly, L. Griffiths, P. Davis a další. Režie M. Evans    




Britská pětidílná minisérie vyprávějící příběh o skupině cizích lidí, jejichž životní osudy se proplétají po zničující autonehodě. Havárie otevírá řadu překvapivých odhalení z jejich soukromí, a i když se účastníci neznají, mají společný jeden jediný zlomový okamžik, který změní jejich životy.    
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05:35
Samia a Gregor (91)    Stereo


(Sturm der Liebe)


Německý romantický seriál (2008). Hrají D. Siassia, Ch. Arnold, D. Galuba, A. Hagen, S. Schauer, J. Lätsch a další    




Po odchodu Miriam a Roberta se láska Samii a Gregora stává ústředním motivem seriálu… Samia přišla do Německa ilegálně a schovávala se před svým despotickým otcem. Stala se chráněnkou Charlotty, které kdysi zachránila život. Během času se do Samii Gregor zamiloval, ale i přesto si začal románek s Leonie Preisinger, nevlastní Robertovou sestřenicí. Aférka nemá dlouhého trvání a záhy se všechno zdá být v pořádku. Ránou do poklidu je vražda Samiina otce. Hlavním podezřelým je Gregor. Po nějakém čase se Samia sblíží se Simonem Konopkou, před oltářem si ale uvědomí, že její city ke Gregorovi jsou silnější.    





06:20
ANIMÁČEK


Mr. Bean, Pokémon, Chuck a přátelé, Tom a Jerry a Šmoulové    




Animované filmy pro děti



08:35
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





09:45
Cordierovi, soudce a policajt (15)    -ST-        Stereo


(Les Cordier, juge et flic)


Policejní šéf, jeho syn vyšetřující soudce a dcera novinářka mají jedno společné - hledají pravdu. Francouzský krimi seriál (1997-2005). V hlavních rolích P. Mondy, B. Madinier a A. Lualdi    (95 min)




Pierre Cordier je policejní šéf. Jeho syn Bruno je vyšetřovací soudce a jeho dcera Myriam je novinářkou. Všichni mají jedno společné - hledají pravdu. Pierre Cordier má ve svém oboru značné množství zkušeností. Jeho legendární intuice mu často umožňuje vyřešit i ty nejdůmyslnější intriky, a pokud je to nutné, nebojí se použít neortodoxní metody. Někdy musí pracovat podle pokynů svého syna Bruna, který vždy striktně dodržuje právo.    




Epizoda Posedlost - Když Myriam Cordierová zachrání mladou dívku před skokem do vody z mostu, netuší, že je podezřelá z vraždy. Laetitia byla na večírku u kamarádky Sarah, něco popily, vykouřily něco marihuany, pak se pohádaly, popraly, a na víc si Laetitia nepamatuje, protože tvrdí, že omdlela po ráně do hlavy. Jenže když se probrala, držela v ruce zakrvácený nůž a Sarah byla mrtvá. Všechno svědčí proti Laetitii - ani její adoptivní matka v její nevinu nevěří; navíc vyjde najevo, že Laetitia je dcerou páru vrahů zvaného "ďábelští milenci". Komisař Cordier se nicméně trpělivě prodírá spletí nejrůznějších motivů a podezření, aby nakonec došel k závěru, že Laetitia je nevinná. Vraždu v okamžiku, kdy byla skutečně v bezvědomí, spáchal spolužák obou dívek, Martin Delmotte, který byl do Sarah nešťastně zamilovaný. Jeho matka, známá advokátka, se obhajoby Laetitie ujala, a ovlivňovala ji tak, aby Laetitia uvěřila ve svou vinu a přiznala se.
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14:00
Julie, cesta ke štěstí (108)    -ST-        Stereo


(Julia, Wege zum Glück)


Byla to láska na první pohled. Ukáže se, zda jim osud přeje. Německý romantický seriál (2005-09). Hrají S. Gärtner, R. Rossa, I. Jank, R. Schicha, K. Ugowski, H. Gotha a další    




(Premiéra)



14:50
Tereza, Moric a Konstantin (154)


(Sturm der Liebe)


Jednoho miluje, druhý se jí líbí. Pro koho se rozhodne? Pokračování německého romantického seriálu (2011). Hrají I. Lutz, M.Tittel, D. Fünffrock, M. Seefried, D. Galuba, N. Alison, J. Lätsch, A. Hagen, S. Schauer a další    




(Premiéra)



16:00
ANIMÁČEK


Chuck a přátelé a Pokémon    




Animované filmy pro děti



16:50
Česká tajenka


Zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé o zajímavé ceny    




(Premiéra)



17:15
Na plac!


Nová šance pro herce z ulice: Pojďte s námi Na plac! aneb I hvězdy musely začít. Uvádějí Jan Musil a Petra Krajčinovič    




(Premiéra)



17:45
Co bude dnes k večeři?    Stereo


Vepřová panenka s houbovým ragú


Jak vyřešit každodenní problém mnoha domácností "Co bude dnes k večeři?" Recept na webových stránkách TV Barrandov, suroviny na stole a může se začít. Rychlý, praktický a cenově dostupný způsob, jak bezstarostně uvařit originalní a dobrou večeři pro celou rodinu. Světová i domácí kuchyně a pravidelné sladké zpestření. Do kuchyně se postaví mistr kuchař Radek Kašpárek. V pondělí - pátek na Barrandově, pravidelným úterním hostem pořadu je od 10.4. herec Martin Zounar.    




(Premiéra)
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18:05
České milování    Stereo


O lásce na dálku. Příběhy lidí, kteří svou lásku nemohou nebo dlouhý čas nemohli mít nablízku. Režie R. Váchalová    




Každý si přeje mít milovanou bytost blízko sebe, ale ne vždy to jde. Lze se vůbec na dálku zamilovat nebo žít ve vztahu, kde nepřítomnost toho druhého je denním chlebem? O tom vyprávějí příběhy námořníka Iva a jeho ženy, které dělily často tisíce kilometrů, prodavačky Vlaďky, jež sice nemá svou lásku až za mořem, ale mít ji na blízku také nemůže - dělí ji od ní mříž vězení. Další z hrdinů si zase dva roky se svou láskou ze zámoří nalezenou na internetu mohl jenom psát, než se s ní osobně setkal v Praze a do nelehké situace se dostala i rehabilitační sestra Simona, která po rozvodu v Německu opustila dcerku a vrátila se do Čech.



18:45
Hlavní zprávy



19:05
Prominenti


Ze světa celebrit    





19:35
Kolik to stojí


Informace a soutěž pro všechny, kdo nakupují    





19:55
Pivoviny


Co si myslí česká hospoda?    





20:00
Země v ohrožení    -ST-        Stereo


(Descent)


Povrch Země má trhliny, ze kterých se valí láva. Mezi lidmi propuká strach a panika. Záchrana je v rukou vědců, kteří mají katastrofu odvrátit... Kanadský katastrofický sci-fi film (2005). Hrají L. Perry, N. Brown, M. Dorn, R. Roberts a další. Režie T. Cunningham    (90 min)




Nedlouho po zemětřesení se na povrch vyvalí láva a mezi lidmi propuká strach a panika. Během několika dnů v mnoha místech začne zemský plášť praskat a na povrch se řine obrovské množství lávy. Skupina vědců je poslána, aby katastrofu objasnila a odvrátila dříve než následky budou obrovské. Ti při zkoumání naleznou několik neidentifikovatelných nukleárních přístrojů. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o následek vládní operace, která měla zajistit přísun energie z hlouby Země.    




(Premiéra)



Plán dne: ÚTERÝ   22.01.2013

22:05
Zkáza parníku Laconia (1/2)    Stereo


(The Sinking of the Laconia)


Během 2. světové války potopila německá ponorka výletní loď se stovkami italských válečných zajatců a civilistů. Kapitán ponorky však nebyl schopen ponechat ty, co přežili v chladných vodách oceánu. Britsko-německý válečný film podle skutečné události (2010). Hrají K. Duken, A. Buchan, F. Potente, B. Cox, T.Kretschmann, L. Duncan a další. Režie U. Janson    (86 min)




V září l947 německá ponorka potopila britskou  přepravní loď Laconii.  Když kapitán ponorky Werner Hartenstein slyšel nářek topících se pasažérů a zjistil, že loď vezla italské válečné zajatce, polské stráže a britské ženy a děti,  rozhodl se zachránit tolik lidí, kolik jen mohl.Epické 2-dílné drama vypráví příběh Hildy Smithové, která,  ač německé národnosti prchá z nacistického Německa, Thomase Mortimera, důstojníka na palubě Laconie a Hartensteina,, kapitána německé ponorky.    




(Premiéra)



23:55
Sebeobrana    -ST-        Stereo


(One Kill)


Důstojnice vojenského námořnictva Anne Heche, je obviněna z vraždy majora, přestože se jednalo o sebeobranu! Podaří se obhájci dokázat její nevinu? Americký film podle skutečné události (2000). Dále hrají S. Shepard, E. Stoltz, K. McNeil, B. MacDonald, S. Bell, S. Boyle a další. Režie Ch. Menaul    (90 min)




Rozvedená důstojnice amerického vojenského námořnictva, pohledná Mary Jane O' Malley, která žije sama se svými dvěma malými dětmi, si začne milostný poměr se svým nadřízeným, majorem Nelsonem Grayem. Jenže když po čase zjistí, že její milenec je ženatý, rozhodne se vztah ukončit. Gray jí však dá najevo, že toto její rozhodnutí nehodlá akceptovat. Pokouší se ji získat zpět, slibuje rozvod a nevynechá jedinou příležitost, jak upoutat její pozornost. Jeho sílící nátlak vyvrcholí, když jedné noci vnikne do jejího vlastního domu a chce se jí zmocnit násilím. Zmatené vylekané ženě se podaří v souboji zmocnit zbraně a Nelsona Graye v sebeobraně zastřelí. Je postavena před soud, kde se však zdánlivě jednoduchý případ nečekaně dramaticky vyhrotí, protože kolegové zabitého důstojníka se pokoušejí všemi dostupnými prostředky zachránit dobrou pověst jeho, svou i základny.    





01:35
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





03:35
Kolize (5)    Stereo


(Collision)


Závěr britského seriálu (2009). Hrají D. Henshall, D. Lennox Kelly, L. Griffiths, P. Davis a další. Režie M. Evans    




Britská pětidílná minisérie vyprávějící příběh o skupině cizích lidí, jejichž životní osudy se proplétají po zničující autonehodě. Havárie otevírá řadu překvapivých odhalení z jejich soukromí, a i když se účastníci neznají, mají společný jeden jediný zlomový okamžik, který změní jejich životy.    





Plán dne: STŘEDA  23.01.2013

05:35
Samia a Gregor (92)    Stereo


(Sturm der Liebe)


Německý romantický seriál (2008). Hrají D. Siassia, Ch. Arnold, D. Galuba, A. Hagen, S. Schauer, J. Lätsch a další    




Po odchodu Miriam a Roberta se láska Samii a Gregora stává ústředním motivem seriálu… Samia přišla do Německa ilegálně a schovávala se před svým despotickým otcem. Stala se chráněnkou Charlotty, které kdysi zachránila život. Během času se do Samii Gregor zamiloval, ale i přesto si začal románek s Leonie Preisinger, nevlastní Robertovou sestřenicí. Aférka nemá dlouhého trvání a záhy se všechno zdá být v pořádku. Ránou do poklidu je vražda Samiina otce. Hlavním podezřelým je Gregor. Po nějakém čase se Samia sblíží se Simonem Konopkou, před oltářem si ale uvědomí, že její city ke Gregorovi jsou silnější.    




Epizoda 92 - Stále více se ukazuje, že André navázal vztah s Charlottou jen účelově, aby se zmocnil hotelu. Zwicková dá na Alfonsovu radu a sbližuje se s Pachmayerem, který o ni stál už dřív, ale nedával to najevo. Samia se s podporou Viktorie rozhoduje obnovit svůj vztah s Gregorem. Tomu ale nepřeje Phillip, který chce Gregora přihrát Janě a Samiu získat pro sebe. Proto sestříhá nahraný rozhovor s Gregorem tak, že se zdá, že Gregorovi jde jen o Samiiny peníze, což vede k vážnému rozkolu.
##
Epizoda 93 - André a Charlotte spolu tráví romantický večer, který jim překazí Fiona. Hildegard má podezření, že mezi Fionou a Andrém něco je. Alfons se snaží varovat Charlottu. Samia si chce s Gregorem promluvit o tom, jestli se zamiloval do Jany a jde mu jenom o peníze. Gregor všechno popře a je zklamaný, že Samia věří víc Philippovi než jemu. Ben a Simon slaví svoje společné bydlení, Emma při oslavě u Bena najde staré housle. Ukáže se, že se v něm skrývá utajený virtuóz.



06:20
ANIMÁČEK


Mr. Bean, Pokémon, Chuck a přátelé, Tom a Jerry a Šmoulové    




Animované filmy pro děti



08:35
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





Plán dne: STŘEDA  23.01.2013

09:45
Cordierovi, soudce a policajt (16)    -ST-        Stereo


(Les Cordier, juge et flic)


Policejní šéf, jeho syn vyšetřující soudce a dcera novinářka mají jedno společné - hledají pravdu. Francouzský krimi seriál (1997-2005). V hlavních rolích P. Mondy, B. Madinier a A. Lualdi    (98 min)




Pierre Cordier je policejní šéf. Jeho syn Bruno je vyšetřovací soudce a jeho dcera Myriam je novinářkou. Všichni mají jedno společné - hledají pravdu. Pierre Cordier má ve svém oboru značné množství zkušeností. Jeho legendární intuice mu často umožňuje vyřešit i ty nejdůmyslnější intriky, a pokud je to nutné, nebojí se použít neortodoxní metody. Někdy musí pracovat podle pokynů svého syna Bruna, který vždy striktně dodržuje právo.    




Epizoda Rána pod pás - Komisař Cordier se při akci zraní - vymkne si kotník a je v pracovní neschopnosti. Aby unikl péči manželky Lucii, vezme ho Bruno s sebou do Carnacu, kde se v luxusním hotelu koná sjezd mladých soudců. Bruno se tu setkává se svou poněkud záhadnou láskou Estelle, džezovou pianistkou. Večer k ní jde na pokoj, a vzápětí Estelle spadne z balkonu v 6. patře a zabije se. Bruno je obviněn z vraždy, v pokoji ho viděli svědci včetně komisaře. Ten ovšem v jeho vinu nevěří, a Bruno tvrdí, že v době vraždy už čekal na výtah na chodbě - do pokoje se vrátil, když slyšel Estellu vykřiknout. Komisaři je jasné, že vrah byl celou dobu v pokoji ukrytý. Aby ho našel, musí nejprve rozplést 15 let starý případ zabití Estellina otce. Došlo k němu nešťastnou náhodou na moři - soudce Clement, který nehodu zavinil, případ také vyšetřoval, a zametl jej pod koberec. Teď se i s dalším účastníkem nehody, soudcem Marsalem, rozhodli zbavit nepohodlných svědků, kterými byla Estelle a její nevlastní bratr.



14:00
Julie, cesta ke štěstí (109)    -ST-        Stereo


(Julia, Wege zum Glück)


Byla to láska na první pohled. Ukáže se, zda jim osud přeje. Německý romantický seriál (2005-09). Hrají S. Gärtner, R. Rossa, I. Jank, R. Schicha, K. Ugowski, H. Gotha a další    




(Premiéra)



14:50
Tereza, Moric a Konstantin (155)


(Sturm der Liebe)


Jednoho miluje, druhý se jí líbí. Pro koho se rozhodne? Pokračování německého romantického seriálu (2011). Hrají I. Lutz, M.Tittel, D. Fünffrock, M. Seefried, D. Galuba, N. Alison, J. Lätsch, A. Hagen, S. Schauer a další    




(Premiéra)



16:00
ANIMÁČEK


Chuck a přátelé a Pokémon    




Animované filmy pro děti



16:50
Česká tajenka


Zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé o zajímavé ceny    




(Premiéra)



Plán dne: STŘEDA  23.01.2013

17:20
Na plac!


Nová šance pro herce z ulice: Pojďte s námi Na plac! aneb I hvězdy musely začít. Uvádějí Jan Musil a Petra Krajčinovič    




(Premiéra)



17:45
Co bude dnes k večeři?    Stereo


Hovězí tataráček se smaženými kapary, chipsy a tataki ze svíčkové


Jak vyřešit každodenní problém mnoha domácností "Co bude dnes k večeři?" Recept na webových stránkách TV Barrandov, suroviny na stole a může se začít. Rychlý, praktický a cenově dostupný způsob, jak bezstarostně uvařit originalní a dobrou večeři pro celou rodinu. Světová i domácí kuchyně a pravidelné sladké zpestření. Do kuchyně se postaví mistr kuchař Radek Kašpárek. V pondělí - pátek na Barrandově, pravidelným úterním hostem pořadu je od 10.4. herec Martin Zounar.    





18:05
České milování    Stereo


O lásce prohrané. Příběhy lidí, kteří svou lásku vyměnili za hru o peníze. Režie I. Křenová    




Říká se: „Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.“. Do jaké míry to platí i u lidí závislých na hazardních hrách, kteří prohráli milióny, líčí další příběhy ze života. Jak hluboce poznamenal téměř erotický vztah k výhernímu automatu manželství paní Petry, která právě prochází už čtvrtou léčbou své závislosti? Jaké je to vést dvojí život před rodinou a podřízenými, kteří si stále ještě myslí, že je na řádné dovolené, se zpovídá ředitel farmaceutické firmy, gambler zavřený v psychiatrické léčebně. S jakými potížemi se musí vyrovnávat dříve uznávaný fotbalový trenér, který v kasinech utopil jmění, než podstoupil léčbu na psychiatrii, a jeho partnerka ve vztahu, o který by po společně prožitých létech neradi přišli?



18:45
Hlavní zprávy



19:05
Prominenti


Ze světa celebrit    





19:35
Kolik to stojí


Informace a soutěž pro všechny, kdo nakupují    





19:55
Pivoviny


Co si myslí česká hospoda?    





20:00
Vtip za stovku! 


Václav Vydra a Michal Novotný uvádějí soutěž o sto tisíc korun, ve které můžete vyhrát i vy!    




(Premiéra)



Plán dne: STŘEDA  23.01.2013

21:10
Věřte nevěřte (30)


(Beyond Belief Fact or Fiction)


Zahrajte si neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002)    




Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy...    




(Premiéra)



22:15



Politická diskuse s nejdůležitějšími aktéry událostí uplynulého týdne. Moderuje Zdeněk Šarapatka    




(Premiéra)



22:50
Mraky nad L.A.    -ST-        Stereo


(Right at Your Door)


Po teroristických útocích v L. A. se šíří jedovaté plyny. Zdá se, že není úniku. Jediná možnost je ubednit se ve svých domovech, ale ani tam není jistota přežití... Americký katastrofický film (2006). Hrají M. McCormack, R. Cochrane, T. Perez, S. Noyd Jr., J. Huertas a další. Režie Ch. Gorak    (92 min)




Hlavními postavami filmu jsou Brad, muzikant bez práce a jeho manželka Lexi. Brad zůstává sám doma, protože jeho žena odešla ráno do práce. Z rozhlasu se Brad dozví, že v Los Angeles vybuchlo několik toxických bomb. Brad zkouší volat Lexi, ale nemůže se dovolat. Vydává se tedy autem směrem do centra, aby ji našel. Silnice do centra jsou zablokované policisty v protichemických maskách. Brad se vrací domů. Soused ho přesvědčí, že musí zalepit okna a dveře páskami, aby se dovnitř nedostaly toxické látky. Lexi přijíždí domů, ale Brad ji nechce pustit dovnitř. Lexi rozbije okenní tabulku mobilním telefonem. Brad zpřístupní pro Lexi část domu a poskytne jí jídlo a pití. Otvor se podaří utěsnit, ale jak se později ukáže, není to už nic platné. Analýza vzduchu z domu, provedená speciálními jednotkami, prokáže přítomnost nebezpečného viru. Virus v domě prý rychle zmutoval do smrtelně nebezpečné formy v důsledku chybějící cirkulace vzduchu. Armáda dům zabední a začne dovnitř napouštět jedovatý plyn...    




(Premiéra)



00:45
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





Plán dne: STŘEDA  23.01.2013

02:45
Nakazil jsem se v cizině    -ST-        Stereo


(Help, I Caught It Abroad)


Někteří lidé si ze své exotické dovolené přivezli víc než zavazadla - tropické nemoci. Britský dokument (2009)    




V tomto dokumentu se setkáme s lidmi, kteří si ze své exotické dovolené přivezli víc než jen zavazadla. Navštívíme pacienty v londýnské nemocnici pro tropické nemoci. V srdci filmu je profesor Peter Chiodini, který vede laboratoř parazitologie. Bojuje proti parazitům a červům. Uvidíme muže, který přišel o obě nohy díky malárii, dále člověka, který přišel o zrak a další případy…    





Plán dne: ČTVRTEK 24.01.2013

05:35
Samia a Gregor (93)    Stereo


(Sturm der Liebe)


Německý romantický seriál (2008). Hrají D. Siassia, Ch. Arnold, D. Galuba, A. Hagen, S. Schauer, J. Lätsch a další    




Po odchodu Miriam a Roberta se láska Samii a Gregora stává ústředním motivem seriálu… Samia přišla do Německa ilegálně a schovávala se před svým despotickým otcem. Stala se chráněnkou Charlotty, které kdysi zachránila život. Během času se do Samii Gregor zamiloval, ale i přesto si začal románek s Leonie Preisinger, nevlastní Robertovou sestřenicí. Aférka nemá dlouhého trvání a záhy se všechno zdá být v pořádku. Ránou do poklidu je vražda Samiina otce. Hlavním podezřelým je Gregor. Po nějakém čase se Samia sblíží se Simonem Konopkou, před oltářem si ale uvědomí, že její city ke Gregorovi jsou silnější.    





06:25
ANIMÁČEK


Mr. Bean, Pokémon, Chuck a přátelé, Tom a Jerry a Šmoulové    




Animované filmy pro děti



08:40
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





09:45
Cordierovi, soudce a policajt (17)    -ST-        Stereo


(Les Cordier, juge et flic)


Policejní šéf, jeho syn vyšetřující soudce a dcera novinářka mají jedno společné - hledají pravdu. Francouzský krimi seriál (1997-2005). V hlavních rolích P. Mondy, B. Madinier a A. Lualdi    (94 min)




Pierre Cordier je policejní šéf. Jeho syn Bruno je vyšetřovací soudce a jeho dcera Myriam je novinářkou. Všichni mají jedno společné - hledají pravdu. Pierre Cordier má ve svém oboru značné množství zkušeností. Jeho legendární intuice mu často umožňuje vyřešit i ty nejdůmyslnější intriky, a pokud je to nutné, nebojí se použít neortodoxní metody. Někdy musí pracovat podle pokynů svého syna Bruna, který vždy striktně dodržuje právo.    




Cordierův rajón sužují bratři Naronové, právě vyloupili další klenotnictví. Mají nezaměnitelný rukopis a spoustu kompliců. Na dvojku z předměstí pošle Cordierovi vedení posilu: odborníka na problematiku kapitána Leblanca. Je známý poněkud drsnějšími vyšetřovacími metodami. Naposledy je uplatnil v případu Plavič, tento běženec z bývalé Jugoslávie je obviněn z vraždy holčičky Sandrine, která je shodou okolností spolužačkou Leblankovy dcery Christelle. Plaviče a jeho ženu však zná Myriam Cordiereová, věří v jeho nevinu. Přesvědčí otce i bratra, aby celou věc přešetřili. Naronové přepadají další banku, jednoho z nich, Stéphana, při zásahu Leblanc zastřelí. Cordier zuří, ale na podřízeného nemůže, protože je krytý z vyšších míst. Nastává obrat ve věci Plavič: vraždu prý spáchal Stépahne Naron. To vypoví po jeho smrti bratr Alex. Zdá se, že Cordierové bodují a Leblanc prohrává. Skutečnost je však jiná.



Plán dne: ČTVRTEK 24.01.2013

14:00
Julie, cesta ke štěstí (110)    -ST-        Stereo


(Julia, Wege zum Glück)


Byla to láska na první pohled. Ukáže se, zda jim osud přeje. Německý romantický seriál (2005-09). Hrají S. Gärtner, R. Rossa, I. Jank, R. Schicha, K. Ugowski, H. Gotha a další    




(Premiéra)



14:55
Tereza, Moric a Konstantin (156)


(Sturm der Liebe)


Jednoho miluje, druhý se jí líbí. Pro koho se rozhodne? Pokračování německého romantického seriálu (2011). Hrají I. Lutz, M.Tittel, D. Fünffrock, M. Seefried, D. Galuba, N. Alison, J. Lätsch, A. Hagen, S. Schauer a další    




(Premiéra)



16:00
ANIMÁČEK


Chuck a přátelé a Pokémon    




Animované filmy pro děti



16:50
Česká tajenka


Zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé o zajímavé ceny    




(Premiéra)



17:20
Na plac!


Nová šance pro herce z ulice: Pojďte s námi Na plac! aneb I hvězdy musely začít. Uvádějí Jan Musil a Petra Krajčinovič    




(Premiéra)



17:45
Co bude dnes k večeři?    Stereo


Bramborová polévka s hříbky a topinka s karamelizovanou cibulí a plátkem rozpečeného sýra


Jak vyřešit každodenní problém mnoha domácností "Co bude dnes k večeři?" Recept na webových stránkách TV Barrandov, suroviny na stole a může se začít. Rychlý, praktický a cenově dostupný způsob, jak bezstarostně uvařit originalní a dobrou večeři pro celou rodinu. Světová i domácí kuchyně a pravidelné sladké zpestření. Do kuchyně se postaví mistr kuchař Radek Kašpárek. V pondělí - pátek na Barrandově, pravidelným úterním hostem pořadu je od 10.4. herec Martin Zounar.    








18:05
České milování    Stereo


O lásce k životu. Příběhy žokeje Josefa Váni, herce Jana Potměšila a několika dalších. Režie Š. Koudela    




O lásce k životu - Ve spěchu života si nevšímáme, kolik neopakovatelného a krásného z něj považujeme za samozřejmost. Jako by měl trvat stále. Proto si lásky k životu váží hlavně ti, které osud přivedl až na jeho samý okraj, odkud se vracet není lehké. Mimořádné příběhy matky dvou dětí, kterou upoutanou na lůžko po vážné autonehodě opustil manžel, šestinásobného vítěze Velké pardubické žokeje Josefa Váni, jenž se probudil z klinické smrti, dělnice skalpované strojem na třídění vajec či herce, jemuž se podařil i přes vážné zranění návrat k jeho zamilované profesi, Jana Potměšila vyprávějí o tom, že když nás těžký osud stáhne na dno hledat smysl života, dá nám ho jedině láska.  



Plán dne: ČTVRTEK 24.01.2013

18:45
Hlavní zprávy



19:05
Prominenti


Ze světa celebrit    





19:35
Kolik to stojí


Informace a soutěž pro všechny, kdo nakupují    





19:55
Pivoviny


Co si myslí česká hospoda?    





20:00
Palermo (4)    -ST-        Stereo


(Squadra Antimafia)


Dnešní boj s mafií je jiný než v minulosti - odposlechy, šifrované zprávy, družice a špionáže. A nebezpečí může přijít i z vlastních řad... Italský krimi seriál (2009). Hrají S. Cavallari, G. Michelini, C. Gioe, M. Bocci , M. Di Carlo  a další    (93 min)




Dnešní Palermo je místo skryté války mezi mafiánskymi rodinami pro vedení Cosa Nostri, po zatčení posledního kmotra, Bernarda Provenzana. Příběh dvoch žen, policejní prezidentky Mares Claudii a mladý Rossy Abate, členky jednoho z nejstarších zločineckých klanů a pozadí vztahu, který jich navzájem spojuje. Mares se rozhodne připojit k speciálnimu komandu v boji proti mafii v čele se Stefanem Lauriem a Rossy se po dlouhém pobytu v USA vrací spět do Palerma na svatbu.Výzva - Po brutální vraždě Lauria, policejný komando pomalu začína rozumět nové dynamice, technice a jednání mafiánské rodiny. Tohle iž není éra , kdy byli poznámky načmárané a předávané ručně. Jsou to nýní telefonní odposlechy, zašifrované zprávy, družice, sofistikované technologie a špionáže.Policejní tým pomu zjišťuje, že to bude dlouhá válka a nebezpečí může přijít i z vlastní strany.    




(Premiéra)



22:05
Odhalená pravda (1/2)    -ST-        Stereo


(Tutta la Veritá)


Než poznala lékaře, který operoval její matku, žila ve spokojeném manželství. Zamilovala se do něj, ale naneštěstí jeho bývalá milenka byla nalezena mrtvá... Italský dvoudílný film (2009). Hrají V. Puccini, D. Pecci, F. Nigro, F. Sacchi, M. Wertmüller a další. Režie C. Th. Torrini    (104 min)




Paola se seznámí s předním kardiologem Giuliem v nemocnici, kde je operovaná její matka.  Přestože je Giulio ženatý a chodí se svou asistentkou Laurou, vášnivě se do Pauly zamiluje. Když se najde mrtvé Lauřino tělo, vyšetřováním je pověřen manžel Paoly. Giuliova manželka  Benedetta, se ale neumí smířit s faktem, že Laura byla těhotná s jejím manželem a také, že si hned začal další aférku. Vyhrožuje, že  ho obviní z Lauřiny smrti a prozradí další tajemství z jeho života...    
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00:20
Strážce svědomí (12)    Stereo


(Naznaczony)


Žije spokojeným životem, ale jaké tajemství skrývá? Polský mystery seriál (2009). V hlavních rolích P. Adamczyk, A. Bazak a A. Dereszowska    




Během 13 dílů tohoto seriálu sledujeme osudy Tadeusze Krále, milujícího otce rodiny, který vede perfektní život a už vlastně ani po ničem jiném netouží. Nebo to tak alespoň vypadá. Nikdo neví, jaké tajemství skrývá. Nikdo, s výjimkou Strážce svědomí. V jeho světě není odpuštění, každý platí za svoje hříchy!    





01:10
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





03:10
Operace před narozením    -ST-        Stereo


(Emergency in the Womb)


Pro některé děti je jedinou nadějí života - provést operaci ještě v děloze matky. Britský dokument (2009)    




Provést operaci dítěte, které je ještě v děloze matky, je velice překvapující. Ale pro některé děti to je jediná naděje jak přežít... Prof. Kypros Nicolaides a jeho tým na Králově College Hospital v Londýně nám ukáží, co se děje v děloze během operace. Tento film odhaluje úžasné scény z operačního sálu, nedonošené děti na jednotce intenzivní péče a nakonec radostný návrat domů...    





Plán dne: PÁTEK   25.01.2013

05:35
Samia a Gregor (94)    Stereo


(Sturm der Liebe)


Německý romantický seriál (2008). Hrají D. Siassia, Ch. Arnold, D. Galuba, A. Hagen, S. Schauer, J. Lätsch a další    




Po odchodu Miriam a Roberta se láska Samii a Gregora stává ústředním motivem seriálu… Samia přišla do Německa ilegálně a schovávala se před svým despotickým otcem. Stala se chráněnkou Charlotty, které kdysi zachránila život. Během času se do Samii Gregor zamiloval, ale i přesto si začal románek s Leonie Preisinger, nevlastní Robertovou sestřenicí. Aférka nemá dlouhého trvání a záhy se všechno zdá být v pořádku. Ránou do poklidu je vražda Samiina otce. Hlavním podezřelým je Gregor. Po nějakém čase se Samia sblíží se Simonem Konopkou, před oltářem si ale uvědomí, že její city ke Gregorovi jsou silnější.    




Epizoda 94 - Philipp je nešťastný kvůli zrušení taneční soutěže. Samia se nakonec rozhodne soutěž sama sponzorovat. Gregor Samiu před Philippem varuje, protože je přesvědčený, že je tancem posedlý. André a Fiona se od sebe drží dál. Fiona zjistí, že Werner neuzavřel pojistku na ustájeného koně, a rozhodne se Wernerovi uškodit. Emma vypátrá, že Ben je houslový virtuos.
##
Epizoda 95 - Fiona vymyslí další akci, která má poškodit hotel Fürstenhof. Navede barona von Ahlena, aby si nechal unést vzácnou klisnu z Wernerovy stáje a žaloval ho. Nevyjde to, protože komisařka Jana včas pozná pachatele, recidivistu Westnera a zadrží ho. Napětí mezi Wernerem a Charlotte vyvrcholí tím, že Werner vyhodí svého bratra Andrého z práce a Charlotte si svého nového přítele natruc nastěhuje k nim do bytu.



06:20
ANIMÁČEK


Mr. Bean, Pokémon, Chuck a přátelé, Tom a Jerry a Šmoulové    




Animované filmy pro děti



08:40
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





Plán dne: PÁTEK   25.01.2013

09:45
Cordierovi, soudce a policajt (18)    -ST-        Stereo


(Les Cordier, juge et flic)


Policejní šéf, jeho syn vyšetřující soudce a dcera novinářka mají jedno společné - hledají pravdu. Francouzský krimi seriál (1997-2005). V hlavních rolích P. Mondy, B. Madinier a A. Lualdi    (96 min)




Pierre Cordier je policejní šéf. Jeho syn Bruno je vyšetřovací soudce a jeho dcera Myriam je novinářkou. Všichni mají jedno společné - hledají pravdu. Pierre Cordier má ve svém oboru značné množství zkušeností. Jeho legendární intuice mu často umožňuje vyřešit i ty nejdůmyslnější intriky, a pokud je to nutné, nebojí se použít neortodoxní metody. Někdy musí pracovat podle pokynů svého syna Bruna, který vždy striktně dodržuje právo.    




Epizoda Strach nad městem - Mladý lékař doktor Brunet je zavražděn, mělo to vypadat jako autonehoda, ale komisař není na pochybách. Motiv není zřejmý, Brunet byl všeobecně oblíben. V průběhu vyšetřování ale vychází najevo, že Brunet chtěl odejít od své ženy, dcery bohatého místního podnikatele a starosty Courcela. Courcel vlastní továrnu na recyklaci baterií, a vzniká podezření, že zamořila krajinu nebezpečnými jedy - několik dětí, včetně Chloe, dcery policejní patoložky, těžce onemocnělo. Prohlídka továrny potvrdí únik těžkých kovů. Brunet, který děti ošetřoval, o něm věděl, už objednal rozbory a chtěl zastavit provoz továrny. Ten večer, kdy byl zabit, měl mít schůzku s šéfredaktorem levicového listu L´info de jour, kterému chtěl informace předat. Když je zavražděn ještě Lucas, novinář z tohoto listu a přítel Myriam, který chce o případu napsat, padá podezření na Courcela. Je zatčen - komisař ale pátrá dál a nakonec zjistí, že vrahem byl Courcelův protivník v boji o křeslo starosty, šéfredaktor listu L´info Monteiro.



14:00
Julie, cesta ke štěstí (111)    -ST-    


(Julia, Wege zum Glück)


Byla to láska na první pohled. Ukáže se, zda jim osud přeje. Německý romantický seriál (2005-09). Hrají S. Gärtner, R. Rossa, I. Jank, R. Schicha, K. Ugowski, H. Gotha a další    




(Premiéra)



14:50
Tereza, Moric a Konstantin (157)


(Sturm der Liebe)


Jednoho miluje, druhý se jí líbí. Pro koho se rozhodne? Pokračování německého romantického seriálu (2011). Hrají I. Lutz, M.Tittel, D. Fünffrock, M. Seefried, D. Galuba, N. Alison, J. Lätsch, A. Hagen, S. Schauer a další    




(Premiéra)



16:00
ANIMÁČEK


Chuck a přátelé a Pokémon    




Animované filmy pro děti



16:50
Česká tajenka


Nová zábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé o zajímavé ceny    




(Premiéra)
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17:20
Na plac!


Nová šance pro herce z ulice: Pojďte s námi Na plac! aneb I hvězdy musely začít. Uvádějí Jan Musil a Petra Krajčinovič    




(Premiéra)



17:45
Co bude dnes k večeři?    Stereo


Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem


Jak vyřešit každodenní problém mnoha domácností "Co bude dnes k večeři?" Recept na webových stránkách TV Barrandov, suroviny na stole a může se začít. Rychlý, praktický a cenově dostupný způsob, jak bezstarostně uvařit originalní a dobrou večeři pro celou rodinu. Světová i domácí kuchyně a pravidelné sladké zpestření. Do kuchyně se postaví mistr kuchař Radek Kašpárek. V pondělí - pátek na Barrandově, pravidelným úterním hostem pořadu je od 10.4. herec Martin Zounar.    





18:05
České milování    Stereo


O lásce motorkářské. Lásky s vůní benzínu a nekonvenčním životním stylem. Režie J. Pirohová    




Jaké to je, milovat někoho, kdo vstává s přilbou na hlavě a usíná s hlavou v oblacích? Přeje vůbec životní styl motorkářů lásce? Možná to někoho překvapí, kolik podob může mít. Například římsko-katolický kněz Tomáš je velice moderním farářem. Ačkoli žije v přísném celibátu, do jeho života přeci jen jedna vyvolená patří - jeho motorka.  Stejnou náklonnost po svém osmdesátiletém dědovi Josefovi, nejstarším aktivním motorkáři v Česku, zdědil celý jeho rodinný klan. Nemine den, aby se ve vnitřnostech svých miláčků nešťoural pan Tomáš, zanícený milovník veteránů české značky Ogar…  Ať jsou zadaní nebo svobodní, jako sedmnáctiletý freestyleový jezdec Ondřej, jejich polovičky už přišly na to, že svým láskám musí dát volnost a svobodu. To jediné je k nim připoutá.



18:45
Hlavní zprávy



19:05
Prominenti


Ze světa celebrit    





19:35
Kolik to stojí


Informace a soutěž pro všechny, kdo nakupují    





19:55
Pivoviny


Co si myslí česká hospoda?    
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20:00
Bílý bizon    -ST-        Stereo


(The White Buffalo)


Slavný pistolník Charles Bronson a indiánský náčelník spojili své síly proti legendárnímu bizonovi, který plení indiánské vesnice... Americký western (1977). Dále hrají W. Sampson, J. Warden, C. Walker, C. Williams a další. Režie J. Lee Thompson    (92 min)




Je podzim roku 1874. Vlak směřující na západ veze Billa Hickoka na místa, odkud před časem po dramatických událostech odjel. Kvůli své bezpečnosti se vrací pod cizím jménem, ale vrátit se musí, protože trpí noční můrou (ve snu ho pronásleduje legendární Bílý bizon), které se nemůže zbavit nikde jinde. Bílý bizon právě napadl indiánskou vesnici a zabil malinkou dcerku bojovníka Splašeného koně. Splašený kůň dceru hlasitě oplakává, ale to se nesrovnává s indiánskou etikou, a tak mu náčelník odebere jméno a nazve ho Červem. Jméno se mu vrátí, až když bizona zabije a přinese jeho kůži. Bill (vystupuje jako James Otis) pokračuje spolu s přítelem Charliem v cestě na sever až do oblasti, kam se vydal i Červ. Stanou se náhodnými svědky toho, jak Červ čelí přesile nepřátelských indiánů a Bill mu pomůže. Dva muži s úplně odlišným pohledem na svět se stanou téměř bratry, ale na Bílého bizona si dělají stejný nárok oba.    




(Premiéra)



22:10
Intim Night


Stačí mít vyvinutý instinkt... Týdeník o lidské intimitě a všem, u čeho se možná trochu začervenáte. Uvádí Heidi Janků    




(Premiéra)



22:45
Ochránce    -ST-        Stereo


(The Protector)


Policajt v civilu Jackie Chan pracuje v mimořádně nebezpečné čtvrti jižního Bronxu. Když byl zabit jeho kolega, začal pátrat po vrahovi... Akční film v koprodukci Hong Kong-USA (1985). Dále hrají D. Aiello, S. Alexander, V. Arnold, K. Bass a další. Režie J. Glickenhaus    (92 min)




Newyorský policajt Billy Wong přišel při přestřelce o parťáka a navíc byl suspendován. Teď dělá jen policejní dozor na různých společenských akcích. Na jedné z nich je unesena dcera velmi bohatého podnikatele. Stopy vedou do Hongkongu k panu Ko, hlavě velkého drogového gangu. Billy dostává šanci vylepšit si své jméno u policie a se svým novým partnerem odjíždí do Honkgongu, kde se je hned na uvítanou někdo pokusí zabít. Je jasné, že mají co do činění s lidmi, kterým nezáleží na počtu mrtvol, jež za sebou zanechají.    





00:35
Strážce svědomí (13)    Stereo


(Naznaczony)


Vede perfektní život, po ničem jiném už netouží. Ale jaké tajemství skrývá? Závěr polského mystery seriálu (2009). V hlavních rolích P. Adamczyk, A. Bazak a A. Dereszowska    




Během 13 dílů tohoto seriálu sledujeme osudy Tadeusze Krále, milujícího otce rodiny, který vede perfektní život a už vlastně ani po ničem jiném netouží. Nebo to tak alespoň vypadá. Nikdo neví, jaké tajemství skrývá. Nikdo, s výjimkou Strážce svědomí. V jeho světě není odpuštění, každý platí za svoje hříchy!    
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01:20
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    





03:20
Dětská královna krásy    -ST-        Stereo


(Pre Teen Beauty Queen)


Je to ambiciózní jedenáctiletá modelka, která se poprvé zúčastní soutěže Dětská Miss Ameriky. Britský dokument (2008)    




Saša Bennington je velice ambiciózní mladá modelka, která se chce dostat na vrchol žebříčku krásy. Je jí teprve 11 let. Sledujte, jak se poprvé v historii zúčastní mladá britka soutěže "dětská Miss Ameriky". Rodiče Jane a Martin vštěpují své dceři, že nejdůležitější věcí v životě je její krása a peníze... Fascinující dokument vyvolává mnoho důležitých otázek: dětství a rodičovství v 21. století.    





Plán dne: SOBOTA  26.01.2013

05:35
Trpasličí manželství III (18,19)    -ST-        Stereo


Pravdivý příběh manželů Billyho a Jen. Americký dokumentární seriál (2010)    





06:20
ANIMÁČEK


Tip a Tap, Bořek stavitel, Méďa Béďa, Ben 10, Jewel Pet, Šmoulové a Winx Club    




Animované filmy pro děti



08:45
Drtivá porážka V (5)    Stereo


(Wipeout V)


Pády, porážky, ale i dovednosti soutěžících v americké verzi game show (2010). O vítězi rozhodne závěrečná nejtěžší disciplína    




(Premiéra)



09:45
Sandokan (2)    -ST-    


Tygr z Malajsie - syn Maháradži se postavil proti kolonizaci, aby osvobodil zemi od kruté nadvlády. Italský koprodukční seriál  (1976). Hrají K. Bedi, Ph. Leroy, A. Celi, C. André, M. Azad a další. Režie S. Sollima    




Malajsie, 19. století. Britský kolonizátor James Brooke chce vší silou upevnit svoji moc. Ale je tady pirát Sandokan, syn Maháradži a poslední člen bývalé vládnoucí dynastie, který se postaví kolonizaci a bojuje proti nepřátelům, aby osvobodil zemi od kruté nadvlády. V roce 1884 vznikl na základě historické skutečnosti dobrodružný román Tygr z Malajsie od Emilia Salgariho, který měl velký ohlas u čtenářů. Filmová verze přilákala v roce 1976 téměř celou jednu generaci diváků před televizní obrazovky nejen exotickými přírodními scenériemi či charismatickým představitelem Sandokana v podání Kabira Bediho, ale také jeho romantickým vztahem s Mariannou na pozadí anglické nadvlády.    





13:05
Léto v Paříži    -ST-        Stereo


(Ein Sommer in Paris)


Během romantického víkendu v Paříži se rozešla se svým přítelem a rozhodla se tam zůstat. Po dlouhé době se cítí šťastná... Německý romantický film (2011). Hrají A. Dobra, N. Heesters, L. Forestieri, P. Fitz a další. Režie J. Papavassiliou    (89 min)




Po té, co se mladá zdravotní sestra Clara během romantického víkendu v Paříži rozešla se svým přítelem, rozhodne se tam zůstat. Po dlouhé době se konečně cítí šťastná a volná. Clara potkává šarmantního  a okouzlujícího Philippa, který je tak očarován Clarou, že se rozhodne ji zaměstnat jako pečovatelku své nemocné matky Jeanne. Jeanne velmi rychle zjišťuje, že Clara se hodí k Philippovi mnohem lépe než Zoe, jeho přítelkyně z vyšších společenských kruhů.    
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14:55
Mladý muž a bílá velryba


Cílevědomá Jana Brejchová a její muži v chemičce v Ústí nad Labem. Český film podle V. Párala (1978). Dále hrají E. Cupák, I. Vyskočil, Z. Adamovská, A. Švehlík a další. Režie J. Jireš    (89 min)




Viktor (Eduard Cupák) je dokonalým typem pasivity - žije tak, jako by měl vše již za sebou. Břéťa (Ivan Vyskočil) je nabitá sluneční baterie, která do sebe čerpá stále novou energii. A mezi tyto muže vstoupí Edita (Jana Brejchová), která jde tvrdě za svou kariérou...    





16:50
Žena zákona (29)    -ST-        Stereo


(Une femme d'honneur)


Corinne Touzet je šéfka policejní jednotky pro kriminální vyšetřování v malém městečku Valadieu. Francouzský krimi seriál (1996-2008). Dále hrají F. Capillery, P. M. Escourrou, P. Deny, X. Clément a další    (90 min)




Isabella je nejen ctižádostivá, houževnatá, pracovitá, rázná, ale má i typicky ženské vlastnosti jako je soucit a pochopení. Po absolvování policejní školy si vysloužila hodnost praporčíka v městečku Valadie,  nastoupila jako šéfová oddělení vyšetřování. Ne všem jejím podřízeným se to líbí a navíc to nemá  Isabelle lehké ani v  soukromí. Je svobodná matka malého syna Nicolase.    




Epizoda Druhý komplic - René Tillon je přepaden, okraden a ubit k smrti. Jde už o pátý útok lupičů, zatím však nikoho nezabili, Tillon je jejich první oběť. Roussillon chce jet s kamarádem Poquetem na ryby, pak ale uslyší v rádiu, co se stalo a vrací se do práce. Poquet se zmíní, že Tillona znal, Tillon byl personálním ředitelem v jeho firmě. Na stanici přijde anonym, podle něj Tillon znásilnil jakousi Melanii a nyní za to zaplatil, prý měl ještě komplice, ten je teď na řadě. Roussillon si vzpomene na případ, kdy bylo pod útesem nalezeno tělo dívky Melanie, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o násilný čin. Teprve teď vidí Roussillon spojitost, dívka těsně před svou smrtí ukončila stáž v Poquetově firmě. Musela se tedy s Tillonem i Poquetem znát. Pak je zavražděn další muž, stejným způsobem, jako Tillon, Tillonův bývalý kolega Darcos. Prokurátorovi se nezdá, že se Roussillon zná s Poquetem, jeho jméno bylo v Tillonově diáři, navíc kdysi vyšetřoval Melaniinu smrt, ke všemu se objevil šek, podle kterého Tillon Rousillona podplácel, Roussillon je tedy z případu odvolán. Isabelle odhalí lupiče, je to Melaniin bratr Stéphane se svým kamarádem. Než stihne Isabelle Stéphana zatknout, někdo ho zastřelí. Stéphane zabil Tillona, protože mu znásilnil sestru. Roussillonův kamarád Poquet byl ten druhý, kdo Melanii znásilnil, Darcos to věděl, neudal je, ale pak napsal anonym. Poquet Darcose zabil, myslel, že všichni budou považovat Darcose za druhého násilníka a on bude mimo hru, to mu ale nevyšlo. Poquet musel zabít také Stéphana, aby neskončil jako Tillon. Pak potřeboval najít "nového" druhého násilníka, nalákal k sobě Roussillona, omámil ho, vložil mu do kapsy dopis, kde se Roussillon přiznává ke znásilnění i vraždám a shodí ho se skály, pod kterou zemřela i Melanie. Roussillon naštěstí pád přežije. Poquet je zatčen. Znásilněná Melanie zřejmě kdysi spáchala sebevraždu. Platon zjistí, jak se dostalo Roussillovovo číslo do Tillonova diáře, Roussillon mu kdysi prodal auto a Tillon platil šekem.



18:45
Hlavní zprávy
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19:05
Prominenti - speciál


Ze světa celebrit    





19:35
Kolik to stojí


Informace a soutěž pro všechny, kdo nakupují    





19:55
Pivoviny


Co si myslí česká hospoda?    





20:00
Legendy popu


Hana Zagorová - 2. částJejí nezapomenutelné hity zazpívají  M. Absolonová, M. Konvičková, K. Koščová, M. Bagárová a další. Dále účinkují K. Vágner a M. Labuda    




(Premiéra)



21:15
Barrandovský videostop


Zábavná soutěž, ve které tři soutěžící a jejich poradci z řad známých osobností již po páté provedou filmovým a televizním nebem. Moderuje J. Rosák. Režie P. Soukup    




(Premiéra)



22:10
Playgirls 2    -ST-        Stereo


Nová majitelka exkluzivního nevěstince Michaela Kuklová udělá všechno pro to, aby zvýšila úroveň služeb svého podniku... Český film (1995). Dále hrají M. Adamcová, J. Pomeje, K. Hubálková, B. Lormanová, Z. Pecháček a další. Režie V. Olmer    (74 min)




Nová majitelka salónu Playgirls Štěpánka Vranská, která v první části převezla své soupeřky, chce zvýšit úroveň služeb svého podniku, s nimiž není příliš spokojena, gigolo Tom Rodr nestačí na nymfomanku Deckertovou, prostitutky Ája a Irena nemají dost fantazie. Současně si sebevědomá majitelka skrytou kamerou tajně pořizuje kompromitující videonahrávky svých klientů a klientek. Podaří se jí získat několik nových dívek a také schopného a výkonného gigola Martina, kterého chce získat pro sebe. Ten však zcela chladně odmítá návrhy své šéfky a místo toho se začíná scházet s jednou bývalou modelkou Lenkou, kterou Štěpánka přetáhla do svého podniku. Ani pokus vydírat bohatého podnikatele videonahrávkou jeho ženy, Štěpánce nevyjde. Muž je předem informován Lenkou. Jeho komando vtrhne do podniku, kde hledá kopie nahrávky. Když je nenajde, rozhodne se je mučením získat přímo od Štěpánky.    
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23:45
Satisfakce III (10)    Stereo


(Satisfaction III)


Osobní život nájemných prostitutek pro "lepší" zákazníky. Australský seriál (2009-2010)    




Lauren usne opilá v taxíku a druhý den ráno k ní domů přijde policie. Její auto našli uprostřed křižovatky a oni chtějí vysvětlení. Mel se nečekaně vrací s překvapením, adoptovala miminko, holčičku z Filipín. Všichni z klubu se sejdou u Seana doma na oslavu miminka a vymyslí i jméno, bude se jmenovat Angel. Lauren se opět opije a prosí Kate o pomoc, vysloví nahlas, že je alkoholik. Kate na oplátku přizná vymyšlenou historku o koupelně a Johnovi. Jeden z klientů Tess je právník a tak začíná pracovat na obhajobě Lauren. Sean si bere v klubu delší volno, pojede s Mel do Abu Dabi, aby jí ze začátku pomohl s Angel. Natálie odjíždí na víkend s Berniem, jejím sado maso vyznávajícím klientem, vlastně teď již s přítelem.    




Epizoda Záchrana - Lauren usne opilá v taxíku a druhý den ráno k ní domů přijde policie. Její auto našli uprostřed křižovatky a oni chtějí vysvětlení. Mel se nečekaně vrací s překvapením, adoptovala miminko, holčičku z Filipín. Všichni z klubu se sejdou u Seana doma na oslavu miminka a vymyslí i jméno, bude se jmenovat Angel. Lauren se opět opije a prosí Kate o pomoc, vysloví nahlas, že je alkoholik. Kate na oplátku přizná vymyšlenou historku o koupelně a Johnovi. Jeden z klientů Tess je právník a tak začíná pracovat na obhajobě Lauren. Sean si bere v klubu delší volno, pojede s Mel do Abu Dabi, aby jí ze začátku pomohl s Angel. Natálie odjíždí na víkend s Berniem, jejím sado maso vyznávajícím klientem, vlastně teď již s přítelem.



00:35
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    
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03:40
Krutá rasa    Stereo


(The Breed)


Horor v koprodukci Německo-Jižní Afrika-USA (2006). Hrají M. Rodriguez, E. Lively, T. Manning, H. Harper, O. Hudson a další. Režie N. Mastandrea    (88 min)




Bratři Matt (Eric Lively) a John (Oliver Hudson) spolu plánují strávit týden dovolené. Společně se svými přítelkyněmi Nicki (Michelle Rodriguez), Sarou (Taryn Manning) a jejich kamarádem Noahem (Hill Harper) si chtějí užít trochu legrace a odpočinku na exotickém ostrově. Na místě je však brzy jeden člen výpravy brutálně napaden psem. Proto se rozhodnou, že ostrov raději opustí, jenže letadlo, kterým do tohoto ztraceného ráje přiletěli, nacházejí v troskách. A to není ta nejhorší zpráva. Mnohem děsivější je, že útok šelmy nebyl náhodný. Po ostrově se totiž pohybuje smečka zmutovaných psů, která rozhodně nemá zájem na tom, aby se výpravě podařilo uniknout...    




Bratři Matt a John spolu plánují strávit týden dovolené. Společně se svými dívkami Nicki, Sárou a jejich kamarádem Noahem chtějí užít trochu legrace a odpočinku na chatě, která je na exotickém ostrůvku. Najdou zatoulané štěně a později je jeden z nich napaden psem. Kolem chatky se stahuje celá smečka. Všichni se rozhodnou pro návrat domů. Letadlo, kterým přiletěli je však pryč a auto v garáži také nejede.  Psi jsou blízko a jsou krvelační. Dostanou se do domu a zardousí Noaha. Další oběť při pokusu o útěk je Sára. Auto se podařilo nastartovat a tak se zbylí tři živí lidé vydají do bývalé chovné stanice, kde dříve psi byli drženi v kotcích. Pravděpodobně byli psi určeni k pokusům, ty nevyšli dle představ a psi zmutovali v příšery. Psi jsou jim stále v patách, ujíždí do zátoky, kde by měl být člun. Najdou ho, nastartují a vzdalují se od pevniny. V podpalubí je však host...
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05:35
Trpasličí manželství III (20)    -ST-        Stereo


Pravdivý příběh manželů Billyho a Jen. Závěr třetí řady amerického seriálu (2010)    





05:55
Trpasličí manželství IV (1/24)    Stereo


(The Little Couple IV)


Pravdivý příběh manželů Billyho a Jen. Pokračování amerického doku-seriálu (2011)    





06:25
ANIMÁČEK


Tip a Tap, Bořek stavitel, Méďa Béďa, Ben 10, Jewel Pet, Šmoulové a Winx Club    




Animované filmy pro děti



08:50
Drtivá porážka V (6)    Stereo


(Wipeout V)


Pády, porážky, ale i dovednosti soutěžících v americké verzi game show (2010). O vítězi rozhodne závěrečná nejtěžší disciplína    




(Premiéra)



09:45
Přezůvky štěstí    -ST-    


Víla Štěstěna očarovala přezůvky, aby splnily každé lidské přání. Česko-slovenský koprodukční film (1986) podle H. Ch. Andersena. Hrají J. Brejchová, M. Brodský, J. Vašek, V. Müller, V. Javorský, A. Hryc, M. Donutil, K. Čálik a další. Režie J. Herz    (90 min)




Víla Štěstěna se v den svých narozenin rozhodne darovat lidem kouzelné přezůvky, které jsou schopny splnit každé přání. Tužby a představy lidí jsou však zcela rozlišné…    
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12:10
Klenoty (4)    Stereo


(Danielle Steel: Jewels)


Anglická vévodkyně a majitelka klenotnické firmy vzpomíná na svůj život. Americká romantická minisérie (1992). Hrají A. O'Toole, A. Andrews, J. Prochnow, C. Touzet, S. Gish, G. Whitehead a další. Režie R. Young    




Sarah Thompsonová už to se svým mužem nemůže dál vydržet a tak společně s rodiči se rozhodne odjet, aby zapomněla na nevydařený vztah. V Anglii potkává lorda Williama Whitfielda, který je pro Sarah mužem, o kterém vždy snila. Společně odcházejí na zámek do Francie, kde zakládají rodinu. Ale jejich společné štěstí překazí druhá světová válka. Zatímco William vstupuje do služeb britské armády, zámek ve Francii obsazují Němci, v čele s gentlemanským kapitánem Joachimem von Mannheimem, který se pro Sarah stává velkou oporou. Sarah nemá moc zpráv o svém muži a od jisté doby vůbec žádné. I přes to Sarah zůstává svému muži věrná a vyznání lásky od kapitána jí nechává chladnou. Stále věří, že se s Willamem znovu shledají.Těsně pře koncem války se Sarah rozhodne vzít věci do vlastní rukou a začne po Willamovi pátrat. Jen tak se nevzdává a jednoho dne ho skutečně objeví v jedné nemocnici. Byl ohlášen konec války a rodina začíná psát další kapitolu společné historie. Děti rostou jako z vody a před Sarah stojí další výzva. Její přirozený obchodnický talent ji přivede k myšlence obchodu s klenoty v Paříži a v Londýně. Úspěch je pouze otázkou času, ale rodinu postihne další tragédie....    





13:30
Chodím s Lucy    -ST-        Stereo


(I'm with Lucy)


Na krku třicítka a ten pravý v nedohlednu! Nezbývá než absolvovat pár schůzek a doufat, že se někdo najde! Americko-francouzská komedie (2002). Hrají M. Potter, C. Bierko, G. G. Bernal, H. Thomas, J. Nicholson a další. Režie J. Sherman    (87 min)




Lucy, atraktivní a zábavná, byť lehce neurotická newyorská novinářka se bude vdávat. Už za hodinu. Rok poté, co ji opustil muž, kterého nade vše milovala a považovala za ideál. Není divu, že její nejlepší přítelkyně chce, aby jí Lucy velmi podrobně vyprávěla o všem, co se během toho roku stalo a co ji nakonec přivedlo před svatební oltář. A tak Lucy začíná vyprávět. O pěti mužích, se kterými si během toho roku dala rande naslepo a o jejích zkušenostech s každým z nich. O schůzkách, které začaly špatně, ale skončily dobře, i o schůzkách, kde tomu bylo právě naopak. Všechno to začalo jejím rozchodem s velkou životní láskou a nápadem její mladší sestry Jo, která nechtěla vidět Lucy opuštěnou a nešťastnou a začala jí organizovat schůzky naslepo.    





15:15
Tísňové volání


Hlídka VB projíždí noc co noc pražskými ulicemi. Historická část má mnoho temných zákoutí a boj se zločinem tu není bez obětí. Český film (1985). Hrají J. Vinklář, J. Štěpnička, M. Dlouhý, B. Černý, M. Kobrová, J. Březinová, O. Vlach, J. Kvasnička, P. Svárovský a další. Režie M. Zábranský    




(Premiéra)
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16:45
Pokrevní bratři    -ST-    


(Blutsbrüder)


Prezident Lincoln sjednal s náčelníkem Čejenů trvalý mír, američtí vojáci ho však zakrátko porušili... Německý western (1975). Hrají G. Mitic, D. Reed,  G. Freudenberg, J. Panknin, C. Ispas a další. Režie Werner W. Wallroth    (92 min)




V roce 1864 sjednal prezident Lincoln s náčelníkem Čejenů trvalý mír, američtí vojáci ho však zakrátko porušili. Masakru u Sand-Creeku se pasivně zúčastnil i seržant Jack Birch, který měl být za neuposlechnutí rozkazu a protesty proti krutému vraždění postaven před soud. Se dvěma dalšími vězni se mu podařilo uprchnout a společně se vydali do divočiny hledat zlato. Cestou přes indiánské území se Jackovi nepodařilo zabránit střetnutí, při němž jeden z jeho souputníků zabil ženu a dítě. Indiáni vedení bojovníkem Šedá skála začali okamžitě trojici pronásledovat a Jack upadl do zajetí. Má se utkat v boji na život a na smrt právě s mužem, jenž ho zajal...    





18:45
Hlavní zprávy



19:05
Prominenti - speciál


Ze světa celebrit    





19:35
Kolik to stojí


Informace a soutěž pro všechny, kdo nakupují    





19:55
Pivoviny


Co si myslí česká hospoda?    





20:00
Život ve strachu    -ST-        Stereo


(Offline)


Před třinácti lety jí internetový nápadník zavraždil rodiče. Detektiv se nevzdává naděje na vypátrání vraha a zjišťuje, že neznámý pachatel se neustále pohybuje v její těsné blízkosti. Kanadský krimi thriller podle skutečné události (2012). Hrají M. Barton, D. Levy, R. Lea, M. Grazzini, M. Caven, P. M. Dillon a další. Režie C. Crawford    (85 min)




Před 13-ti lety se zhroutil Aiden život. Její nápadník z internetové seznamky se rozhodl jí sledovat i v reálném světě. Dostal se do jejich rodinného domu, kde se chtěl setkat se svým objektem tužby. Výsledkem dramatického setkání byla vražda jejích rodičů. Vrahovi se podařilo uniknout z místa činu bez toho aniž by Aiden spatřila jeho tvář. Aby se zbavila svého pronásledovatele, 13 let byla offline a podstoupila terapii.Detektiv James Page se ani po 13-ti letech nevzdává naděje na vypátrání skutečného vraha, a proto stále pokračuje v pátrání. Zjišťuje, že neznámý pachatel se neustále pohybuje v těsné blízkosti Aiden...Může si být Aiden opravdu jistá, že zná všechny kolem sebe...?    




(Premiéra)
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21:55
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti V (13)    -ST-        Stereo





(Law & Order: Special Victims Unit V)


Případy elitní jednotky detektivů, která se zaměřuje na zločiny newyorského podsvětí. Americký krimi seriál (2003-04). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, Ice-T, R. Balzer a další    




Útvar Pro Zvláštní Oběti je zvláštní oddělení NYPD, které se zabývá řešením případů násilných trestných činů se sexuálním motivem. V Law and Order: SVU ale nejsou hlavní zločiny ani jejich pachatelé. Jsou to muži a ženy s odznakem, kteří se snaží žít své normální životy a chránit svoje blízké před zvěrstvy, která vidí při své práci dnes a denně.    




(Premiéra)



22:50
Americký zločin    -ST-        Stereo


(American Crime)


První případ týrání dítěte, který prorazil hradbu mlčení na veřejnosti v historii státu Indiana v USA. Americký film (2007) podle skutečné události. Hrají E. Page, H. McFarland, N. Searcy, R. Rosemont, C. Keener, A. Graynor a další. Režie T. O'Haver    (94 min)




První případ otřesného týrání dítěte, který prorazil hradbou mlčení veřejnosti, komentoval žalobce Leroy New slovy: "Tohle je ten nejodpornější zločin v historii státu Indiana.". V působivém snímku Tommyho O'Havera si Catherine Keener zahrála zdánlivě obyčejnou ženu v domácnosti Gertrudu Baniszewskou, která ve sklepě svého domu vězní a mučí dospívající dívku v podání Ellen Page. Jejich postavy budou rezonovat v myslích diváků ještě dlouho poté, co zhasnou světla v sále. Jednu z rolí ve filmu také tvárnil Bradley Whitford.    





00:45
EZO.TV    Stereo


Chcete znát svůj osud? Zavolejte a dozvíte se více o vaší lásce, zdraví, kariéře, financích...Přímý přenos    







