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sobota 3. 7.
večer Tajemství královen popu 

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

Sonda do zákulisí největších hvězd českého 
i světového šoubyznysu. Jak se oblékají 
slavné divy? Co na sebe nechtějí prozradit? 
A co musejí udělat proto, aby se udržely na 
vrcholu? Všechno, co mělo zůstat utajeno 
o cestě ke slávě jedinečných královen popu. 
Otevřené zpovědi Heleny Vondráčkové, 
Leony Machálkové, Heleny Zeťové a dalších 
českých div. Bulvární dokument Tajemství 
královen popu byl 5. nejsledovanějším 
pořadem TV Barrandov roku 2009.

Repríza
Žánr: life-style magazín
Stopáž: 40 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 10. 7.
večer Královny popu

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

Jedna z největších popových událostí 
loňského roku. Poprvé spolu živě zazpívali 
duet legendární Eva Pilarová a vycházející 
hvězda Vojta Dyk. Vyprodaná show  
s podtitulem unplugged & glamour byla  
10. nejsledovanějším pořadem TV Barrandov 
roku 2009. Jedinečný hudební zážitek.

Repríza
Žánr: hudba / koncert
Stopáž: 85 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 17. 7.
večer Sametové hašteření

Dvacet let, které uběhly od cinkání klíčů na 
Václavském náměstí očima Z. Bubílkové,  
M. Knora a jejich hostů: L. Vondráčkové 
s jejími tanečníky, D. Bartáka a P. Vydry. 
Zábavný pořad. Režie A. Stojkov

Naprosto rozdílná moderátorská dvojice  
opět spolu. Pohotová Zuzana Bubílková  
s ostrým jazykem a rozvážný Miloš Knor se 
svým suchým humorem. 20. let, které uběhly 
od cinkání klíčů na Václavském náměstí, 
očima moderátorů a jejich hostů. Politická 
satira, úsměvné scénky, zajímavé rozhovory 
a písničky.

Repríza
Žánr: zábava / politická satira
Stopáž: 45 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 24. 7.
večer Talkshow Jana Saudka

Rozhovory a vtipné i úsměvné okamžiky, 
které se do pořadu nevešly. Režie V. Nouzák

Jan Saudek, extravagantní fotograf  
a zároveň jedna z top českých celebrit,  
ve své talkshow přivítal a otevřeně 
vyzpovídal více než sto zajímavých, 
výjimečných a jindy uzavřených hostů. 
Rozhovory, které se do pořadů nevešly, 
vtipné a úsměvné okamžiky z natáčení, které 
měly zůstat jen na záznamu, uvidíte  
ve střihovém pořadu.

Repríza
Žánr: zábava / talkshow
Stopáž: 40 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 31. 7.
večer Tajemství modelek

Jaké to je - být krásná a slavná? Osudy 
modelek očima Simony Krainové, Pavlíny 
Němcové, Andrey Verešové, Milady 
Karasové a dalších...  Režie Š. Šedivá

Poprvé na televizní obrazovce uvidíte 
nekompromisní pohled do zákulisí světa 
modelek. Zjistíte, jak se rodí hvězda 
módních přehlídek. Největší ikony českého 
modelingu vyprávějí, jak v patnácti letech 
odjely do světa, obcházely konkurzy, vystály 
si celodenní frontu na to, aby je někdo 
vyfotil a zařadil do pořadníku. Jak se cítily - 
mladičké, bez jazykových znalostí, ve zcela 
cizím prostředí, bez peněz a bez uznání? 
Otevřeně a bez obalu budou slavné české 
modelky vyprávět o týrání se hlady, které 
často vyústilo v onemocnění anorexií. Jedna 
z modelek si nechala vymodelovat nový nos, 
svou novou identitu však neunesla a skončila 
na psychiatrické klinice. Svět modelingu 
je také plný intrik a není vzácností, když 
si konkurentky vpichují do předváděných 

modelů špendlíky, nařezávají podpatky a 
pomlouvají se.  Proč se některé modelky 
vůbec nemají slovem modelka nazývat? Které 
konkrétně? To se dozvíte přímo od Simony 
Krainové v unikátním bulvárním dokumentu 
TV Barrandov. Kromě Simony Krainové 
uslyšíte životní příběhy Pavlíny Němcové, Evy 
Herzigové, Terezy Maxové, Andrey Verešové, 
nové Miss ČR Anety Vignerové a samozřejmě 
jejích kolegyň, vítězek z předchozích ročníků 
soutěží krásy.

Repríza
Žánr: life-style magazín
Stopáž: 50 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 7. 8.
večer Barrandovský koktejl

Je to neuvěřitelné, ale je to tak… Uplynul 
rok od prvního vysílání TVB. A právě Zuzana 
Bubílková a Miloš Knor s ironií sobě vlastní 
zavzpomínají, jaké to bylo, když zahajovali 
vysílání TV Barrandov.

Repríza
Žánr: zábava
Stopáž: 60 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 14. 8.
večer Vítězné hašteření

Zuzana Bubílková a Miloš Knor politicky 
hašteří o Vítězném únoru. Jejich hosty 
budou Dan Barták a Martin Písařík. Režie A. 
Stojkov

Naprosto rozdílná moderátorská dvojice 
opět spolu. Pohotová Zuzana Bubílková s 
ostrým jazykem a rozvážný Miloš Knor se 
svým suchým humorem. Politická satira, 
úsměvné scénky, zajímavé rozhovory a 
písničky. Tématem zábavné show bude nejen 
vítězný únor, ale také svatý Valentýn, svátek 
zamilovaných.

Repríza
Žánr: zábava / politická satira
Stopáž: 50 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 21. 8.
večer Bang Bang Lucie Bílé

Mnohonásobná zlatá slavice opět na turné! 
S kapelou Petra Maláska představí a pokřtí 
nové CD, zazpívá starší písničky i žhavé 
novinky z připravovaného alba a předá šek 
Nadaci policistů a hasičů. Režie R. Petrenko

Jedna z nejočekávanějších událostí naší 
hudební scény je tu! Lucie Bílá vyjela na 
své nejnovější turné a představila CD, jehož 
křest se uskuteční exkluzivně na půdě TV 
Barrandov. Neopakovatelná pěvecká show  
s jedinečnou kapelou Petra Maláska.

Repríza
Žánr: hudba / koncert
Stopáž: 60 minut

zábava

 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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sobota 28. 8.
večer Tajemství celebrit

Jaké jsou největší úspěchy ale i průšvihy 
českých celebrit? Je jejich krása věcí 
přirozenosti nebo si pomáhají plastickými 
operacemi? Kde nejraději lenoší? Jak 
sportují? Kdo jsou jejich skuteční miláčci? 
Kdo tají svého partnera a kdo naopak 
nevynechá jedinou příležitost ukázat jej 
ve společnosti? To vše odhalí Tajemství 
celebrit.

Repríza
Žánr: life-style magazín
Stopáž: 40 minut

zábava

 
 

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