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Proč filmové pohádky milují děti 
i dospělí? V čem je jejich největ-
ší síla? A o které se říká, že je to 
pohádka všech pohádek? V jakých 
scénách si herci užili své s náročný-
mi kostýmy, komu šlo o život a kdo 
donutil mrknout sovu v pohádce Tři 

oříšky pro Popelku? Je nejkrás-
nější princeznou Popelka Libuška 
Šafránková, nebo pyšná princezna 
Alena Vránová?  A kdo je králem 
českých vodníků? Odhalte s námi 
Tajemství českých pohádek. 

Tajemství
českých 
pohádek

17/12 večer

vlastní tvorba
dokument
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Ve velkém finále velké filmové sou-
těže uvidíme, který z finalistů získá 
zájezd na ostrov Skiathos. Pomáhat 
jim budou herci známí nejen z 
pohádek  Pavel Trávníček, Michaela 
Kuklová, Václav Upír Krejčí a Dana 
Morávková. 

Účinkují: Jan Rosák, Pavel Trávníček, 
Michaela Kuklová, Václav Upír Krejčí, 
Dana Morávková
Režie: Petr Soukup

Barrandovský 
videostop 
Vánoční speciál

24/12 večer

vlastní tvorba
zábava
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Záznam z jubilejního 10. koncertu 
královen popu. Show u příležitosti 
80. výročí založení Ateliérů 
Barrandov připomene slavné 
filmové písně od 30 let přes 
skladby Voskovce a Wericha nebo 
Semaforu až po filmové hity Karla 

Svobody. Populární české zpěvačky 
živě vystoupí s orchestrem, sborem 
a hvězdnými hosty.

Vystoupí Helena Vondráčková, Ilona 
Csáková, Leona Machálková, Tereza 
Mátlová, Monika Bagárová a Ben 

Cristovao, Pavel Vítek, David Deyl, 
Lucia Šoralová, Jitka Zelenková, 
Markéta Konvičková, sestry 
Havelkovy a taneční skupina Wings. 

Světla ramp

26/12 večer

vlastní tvorba
zábava
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Speciální silvestrovský díl velké 
filmové soutěže Barrandovský vi-
deostop bude celý vzhůru nohama. 
Soutěžit budou známé herecké 
osobnosti, které do poslední chvíle 
netuší, zda jim bude přisouzena 
role poradce, nebo usednou do 

horkého křesla soutěžících. 

Svými filmovými znalostmi se 
blýsknou Milan Šteindler, Halina Pa-
wlowská, Jana Paulová, Zedníček Pa-
vel, Josef Polášek,Tomáš Matonoha, 
Petr Vacek, Jana Synková. Arbitrem 

bude divadelní režisér, dramatik a 
herec Antonín Procházka.Barrandovský 

videostop 
Sivestrovský
speciál

31/12 večer

vlastní tvorba
zábava
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Jitka Asterová oslaví ve studiu ko-
nec starého a začátek nového roku 
s VIP hosty. Jak slaví silvestra česká 
smetánka? Oslavte příchod nového 
roku s Prominenty.

Prominenti
Sivestrovský
speciál

31/12 večer

vlastní tvorba
zábava
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24/12
 
dopoledne
O myrtové panně 
Princ kouzelné země Porcelánie 
chtěl vystavět svůj palác a celou zemi 
z porcelánu, tak dokonale a úplně 
podlehl té křehkosti a kráse. Toužil 
po tom, aby se krásně a ohleduplně 
k sobě chovali i lidé. Devět pannen 
marně čekalo, kterou z nich si vyvolí 
za nevěstu. Princ doposud nepoznal, 
co je to láska, až potkal myrtovou 
pannu. 

Hrají: Dlouhý Michal, Filippi Gabriela, 
Trávníček Pavel, Křížová Vendulka, 
Postránecký Václav, Paulová Jana, 
Kodetová Barbara, Smrčková Jana
Režie: Simonová Svatava

24/12

odpoledne
Vánoční výlet
(Christmas Crash)
Jsou Vánoce, ale Joseph Johnson 
myslí jen na své podnikání. Jeho kdy-
si vášnivá a nyní zklamaná manželka 
Christina a jejich dvě dcery ho donu-
tí, aby splnil slib, který jim dal. Stráví 
s nimi dovolenou v jejich srubu na 
pobřeží. Joseph přesvědčí svou ženu, 
aby s ním letěla na výlet jejich malým 
letadlem... Dojde k havárii, Joseph je 
ošklivě zraněn, ale Christine bere vše 
do svých rukou. Společně musí přežít 
chladné počasí a útoky vlků.

Hrají: Madsen Michael, Paul Alexan-
dra, Levesque Elyse, Papalia Melanie, 
Rekert Winston, Penny Brendan
Režie: Terry Ingram

24/12
 
podvečer
Řád saténových mašlí
V chladných zdech zámecké budovy 
Ústavu šlechtičen žijí pod vševě-
doucím dohledem Madam a Šafáře 
mladé dívky. Přísná výchova z nich 
vytváří dokonalé zmenšené kopie 
dospělých. Pouze o samotě, hlavně v 
rozlehlém parku, co obklopuje Ústav, 
mizí nucená přetvářka a děti nabývají 
své charaktery. Tři schovanky Ústavu 
- hraběnka Beatrix, Mylady Lan-Anh 
a křehká Infantka Eleanor - vítají 
nově příchozí princeznu Viktorii. 
Ta přináší do společenství dívek 
další dimenzi - lásku, kterou chová k 
vévodovi Kristiánovi a kvůli které je 
svými královskými rodiči zde, daleko 
od domova, ukryta... 
 
Hrají: Pavelková Kristina, Asterová Ji-
tka, Cibulková Vilma, Šteindler Milan, 
Kraus Jan, Kubec Mario, Lábus Jiří
Režie: Bralić - Blažević Jasmina
 

24/12
 
večer
Sůl nad zlato
Film na motivy klasické české po-
hádky o králi, který až příliš pozdě 
prohlédne, kterak sůl je nad všechno 
zlato. Zatracená králova dcera Ma-
ruška pak bude tou, která zachrání 
otce i celé jeho  království.

Hrají: Machata Karol, Bogdan Tibor, 
Kramár Ján, Kroner Jozef, Šafránko-
vá Libuše, Kocůriková Zuzana, Nagy 
Gábor, Paulovič Lubomír, Kukura Ju-
raj, Chudík Ladislav, Strnisková Viera
Režie: Martin Hollý ml.

akvizice
24. 12. 
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25/12
 
ráno
O dvou sestrách a Noční květině
Indiánská pohádka o Uně, které za 
pomoci kouzel zohaví tvář její vlastní 
sestra Kakima v přesvědčení, že získá 
lásku jejího milého Wabiho. Nešťast-
ná Una prchá z rodné vesnice a po 
strastiplné pouti najde útočiště na 
Nočním nebi, kde se jí ujímá hvězda 
Noční květina. Díky ní najde Wabi 
svou Unu, krásnější než dřív a zlá 
Kakima je potrestána. 

Hrají: Křížová Vendulka, Kodetová 
Barbara, Jandová Zora, Trojan Ivan, 
Skopal Svatopluk, Lukavský Radovan
Režie: Simonová Svatava

25/12

dopoledne
Pohádka máje
Líbezná a plachá Helenka žije se 
svým otcem v myslivně uprostřed 
nádherné moravské přírody. Jedno-
ho večera ji na plese vyzve k tanci 
synovec místního faráře Ríša, který 
studuje v Praze na Právnické fakultě. 
Zalíbila se mu na první pohled, a tak 
se o její přízeň začal ucházet. Zprvu 
nepřístupná Helenka časem podleh-
ne okouzlení z první lásky.

Hrají: Šustrová Božena, Vojtová 
Hermína, Gollová Nataša, Dostalová 
Leopolda, Vojta Jaroslav, Beneš Sva-
topluk, Pištěk st. Theodor, Blažková 
Marie, Průcha Jaroslav, Fabianová 
Vlasta, Nedbal Miloš
Režie: Vávra Otakar

25/12
 
odpoledne
Táta pod stromeček
(My Very Own Santa Claus)
Malý Julien žije jen s matkou a straš-
ně moc by si přál otce. Pomůžou mu 
splnit přání blížící se Vánoce? Třeba 
to dokáže Santa Claus z kouzel-
ného vánočního trhu. Není přece 
skutečný a Julienova maminka je tak 
půvabná…

Hrají: Bigard Jean-Marie, Hutin Ben-
jamin, Vandernoot Alexandra
Režie: Pinheiro José

 

25/12
 
večer
Nejlepší ženská mého života
Poslední film režiséra Martina Friče 
se odehrává na maloměstské poště. 
Bezvýznamný pražský úředník (Jiří 
Sovák) vymyslí jednoduchou fintu, 
jak přijít k penězům. Vypraví se do 
malého města a na zdejší poště se 
vydává za experta, který má prově-
řovat údajné padělky bankovek. V 
místě, které si pro krádež vytipoval, 
však narazí na sympatickou poštmis-
trovou (Milena Dvorská). Právě ona 
svou laskavostí přispěje k tomu, že 
se v cynickém podvodníkovi probudí 
svědomí... 

Hrají: Devátá Ivanka, Dvorská Milena, 
Hanzlík Jaromír, Hlavatý Vladimír, 
Janžurová Iva, Popelíková Nina, 
Smejkalová Jarmila, Sovák Jiří, 
Tichánková Věra, Větrovec Josef, 
Řanda Čestmír, Řehoř Zdeněk
Režie: Frič Martin

akvizice
25. 12. 
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26/12
 
ráno
Tajemný svícen 
Ďábel pokouší duše, ale princezna a 
její trubadúr se nepoddají. Romantic-
ká pohádka na španělské motivy.
Don Rodrigo, hrabě z Enferna, 
přichází ke královně se žádostí o 
ruku krásné princezny. Jako důkaz 
svého bohatství a moci nabízí splnění 
jakéhokoli přání. Nikdo netuší, že je 
ďábel… Kolem princezny se ale točí 
hezký tmavovlasý mladík Juan… Kdo 
si získá princeznino srdce?

Hrají: Termerová Lenka, Kršková 
Dora, Rašilov Václav, Dobrý Karel
Režie: Issa Moris

26/12

dopoledne
Zlatý člověk
Profesor Petr Partyk, slavný chirurg 
a lidumil, své práci věnuje maximum, 
a to i na úkor osobního života a času, 
který by měl věnovat své půvabné 
manželce Pavle. Ta se jednoho dne 
na chodbě manželova sanatoria 
seznámí s mladým lékařem Karlem 
Jáchymem, který se tu uchází o 
místo, a protože v sobě vzájemně 
naleznou zalíbení, začnou se vídat 
stále častěji…

Hrají: Marie Přikrylová, Rosenber-
gová Slávka, Marie Vildová, Elsa 
Vetešníková, Veverka Karel, Merten 
Vojta, Vondrová Dagmar, Zacpal 
Antonín, Václav Pata, Frič Antonín, 
Korbelář Otomar, Bohdalová Jiřina, 
Vítová Hana, Kabátová Zita, Schránil 
Raoul, Záhorský Bohuš, Černý Karel, 
Pilská Marie, Fanča Foltová
Režie: Slavínský Vladimír

26/12
 
podvečer
O třech bratřích
Pohádka přenese děti do kvetoucího 
města Nišápuru, na náměstíčko s 
hostincem, kde se setkávají bohatí 
kupci a chudí obyvatelé města. Sem 
také přicházejí hlavní hrdinové pří-
běhu – tři bratři, jimž jde chudoba v 
patách, ale spojuje je zato opravdová 
láska a dovedou si v životě pomáhat. 
Je toho také zapotřebí, vždyť žijí ve 
světě, v němž vládne nespravedlnost 
a bohatí utiskují chudé. 

Hrají: Oliva Petr, Svoboda Petr, 
Skřípek František, Štěpničková Jiřina, 
Růžek Martin, Prokoš Bedřich, Med-
řická Dana, Přeučil Jan
Režie: Adamec Jiří

 

26/12
 
večer
Čarovné dědictví
Ústřední zápletkou koprodukční 
česko-německé pohádky je kouzelná 
čepice, která svému majiteli splní 
jakékoli přání. Vzácný předmět objevil 
ve staré truhle sympatický čepičářův 
syn, ale jakmile vejde ve známost, 
chce ji za každou cenu získat krutý 
vévoda. Nezbytné ponaučení prozra-
zuje, že chamtivost se nevyplácí.

Hrají: Vlach Oldřich, Gerendáš Ladi-
slav, Pecha Jiří, Honzík Zbyněk, Sloup 
Václav, Helšus Václav, Delmare Fred, 
Štibich Miloslav, Král Viktor, Grác 
Miroslav, Skořepová Luba, Chudobo-
vá Tereza, Kopecký Miloš, Kodet Jiří, 
Donutil Miroslav, Kraus Jan, Husák 
František, Hábl Karel
Režie: Zelenka Zdeněk

akvizice
26. 12. 
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27/12
 
večer
Mladé víno 
Třetí posezení u vína, tentokrát s 
počítačem. Film MLADÉ VÍNO byl 
natočen v přímé závislosti na divácky 
úspěšné předchozí dva: „Bouřlivé 
víno“ a „Zralé víno“. V komediál-
ně laděném příběhu je důležitým 
aktérem počítač, kolem kterého se 
točí všechny události. Je spolehlivý, 
výkonný, ale nevyužitý. Jeho další bu-
doucnost je tedy v rukou těch, kteří 
s ním zatím neumějí zacházet. Opět 
s hereckým koncertem Vladimíra 
Menšíka.

Hrají: Menšík Vladimír, Turzonovová 
Božidara, Sovák Jiří, Janžurová Iva, 
Abrhám Josef
Režie: Vorlíček Václav

28/12

večer
Král Drozdí brada
Na královském hradě vzbudí zvěda-
vost mladého krále Jana vyprávění 
kočovné herecké společnosti o zlé 
a bezcitné princezně Anně. Jan se 
rozhodne s herci odjet do země krále 
Matouše a s jejich pomocí napravit 
rozmarné dívce hlavu. Když se Jan 
v noci tajně dostane do hradu a 
spatří princezninu krásu, rozhodne 
se požádat o její ruku. Princezna jej 
však odmítne s tím, že si raději vezme 
žebráka než jeho. A tak se také na 
příkaz jejího otce stane. Druhý den 
je princezna oddána se žebrákem 
oděným do rozedraných hadrů, ukrý-
vajícím znetvořenou tvář pod režnou 
rouškou. Žebrák, který není nikdo 
jiný než s pomocí herců namaskova-
ný král Jan, připraví princezně řadu 
„lekcí“, které ji změní v pracovitého a 
obětavého člověka.
 
Hrají: Tarábková Adriana, Vaculík 
Lukáš, Furková Zita, Schell Maria, La-
buda st. Marián, Poloczek Bronislav, 
Šimun Peter, Kovár František
Režie: Luther Miloslav

29/12
 
večer
Sin City: Město hříchu
Sin City - Město hříchu. John 
Hartigan (Bruce Willis), jeden z mála 
nezkorumpovaných policistů v tomto 
městě, se poslední noc své služby 
snaží zachránit Nancy Callahanovou z 
rukou Juniora - pedofilního sadisty a 
sériového vraha, k tomu ovšem také 
nedotknutelného synáčka senátora 
Roarka. Hartigan uspěje, zachrání 
Nancy a zbaví Juniora obou jeho 
zbraní. Sám ale málem nevyvázne. 
Jeho parťák Bob, další jméno na 
výplatní listině, vládce města Roarka, 
do něj vyprázdní zásobník…

Hrají: Willis Bruce, Boothe Powers, 
Aoki Devon, Dawson Rosario, 
Benicio Del Toro, Ciccolella Jude, De 
Luna Jesse, Douglas Jason, Clarke 
Duncan Michael, Flanagan Tommy, 
Frankenfield Christina, Gomez Rick, 
Katt Nicky, King Jaime, Madsen 
Michael
Režie: Miller Frank, Rodriguez, Ro-
bert, Tarantino Quentin

30/12
 
večer
Malá mořská víla 
Adaptace pohádky H. Ch. Anderse-
na. Malá mořská víla žije v hlubinách 
moře a občas tančí v pobřežních 
vlnách. Přes varování otce se touží 
přiblížit se k lidem. Pro lásku k po-
zemskému princi obětuje nejprve 
svůj krásný hlas a nakonec i život...    

Hrají: M. Šafránková, R. Lukavský, P. 
Svojtka, M. Dvorská, M. Rosůlková
Režie: Karel Kachyňa

akvizice
27.12. - 30.12. 

12



31/12
 
dopoledne
Jedničky má papoušek
Pohádka o ztracených jedničkách. 
Do školy zavítal papoušek Bořivoj 
a získal pro sebe všechny jedničky. 
Žáci to přece nemohou nechat jen 
tak, a proto se Eva a Petr vypraví do 
tajemné exotické země papoušků.

Hrají: Reifová Magdalena, Knotek 
Richard, Janžurová Iva, Menšík Vladi-
mír, Medvecká Taťjana
Režie: Koutná Libuše

31/12

odpoledne
Pension pro svobodné pány 
Film natočený podle stejnojmenné 
hry irského spisovatele Seana O´Ca-
seyho. Příhody jedné noci a časného 
rána, odehrávající se v přísně vede-
ném pensionu pro svobodné pány.

Hrají: Abrhám Josef, Ferbasová Věra, 
Hlinomaz Josef, Hrzán Jiří, Hálek 
Jiří, Janžurová Iva, Karbanová Ivana, 
Landovský Pavel, Urbánková Naďa
Režie: Krejčík Jiří

31/12
 
podvečer
U nás v Kocourkově
Na slavnostně vyzdobeném ko-
courkovském nádraží čekají napjatí 
obyvatelé na příjezd významného 
hosta, syna pytláka Jalovce, který 
odešel před lety do ciziny a tam 
se proslavil. Omylem však za něj 
považují uprchlého trestance č. 
1313 Ferdinanda Kaplana, který se 
po útěku převlékl do civilních šatů. 
Když je zanedlouho po svém příjezdu 
zvolen starostou, začnou se brzy díky 
jeho neodolatelné výmluvnosti dít v 
Kocourkově věci nevídané...    

Hrají: Svozilová Světla, Marvan Ja-
roslav, Werich Jan, Plachta Jindřich, 
Trégl Václav, Baldová Zdeňka, Pešek 
Ladislav, Vojta Jaroslav, Vojtová Her-
mína, Tauberová Maria
Režie: Cikán Miroslav

31/12

večer
Pohádka o Malíčkovi 
Pohádka vypráví o malém sirotkovi, 
který díky své odvaze a odhodlání ví-
tězí nad obrem i čertem. Jeho dobré 
vlastnosti ho přivedou ke kouzelným 
předmětům, s jejichž pomocí překo-
ná všechny nástrahy světa. Štěstí a 
radost nakonec nalezne doma, mezi 
svými milými…

Hrají: Horáček Miroslav, Moravec 
Miroslav, Pastejříková Hana, Pavlata 
Michal, Řehoř Zdeněk
Režie: Piesis Gunars

akvizice
31.12. 

12



01/01
 
ráno
Tetička
Příbuzní se těší na dědictví po 
bohaté tetě a s radostí uvítají, že 
zemřela. Netuší ovšem, že se stali 
obětí krutého žertu tetičky a jejího 
služebnictva... 

Hraje: R. Nasková, F. Smolík, F. 
Futurista, Th. Pištěk, J. Marvan, R. 
Šlemrová a další
Režie: M. Frič

01/01

odpoledne
Dva týdny štěstí
Skromná úřednice Marta Urbanová 
vyhrála čtrnáctidenní dovolenou v 
luxusním hotelu. Po příjezdu na místo 
se chce o první dojmy podělit s ma-
minkou, hledá tedy písárnu. Omylem 
zabloudí do apartmá ministra financí, 
který ji považuje za objednanou 
hotelovou písařku a začne jí diktovat. 
Ministrův tajemník Diviš by se rád 
dozvěděl, oč v oné důležité zprávě 
šlo, a tak se na Martu přilepí. Všude ji 
doprovází a snaží se z ní ono tajem-
ství vylákat. Společně strávené chvíle 
však oba mladé lidi zasáhnou hloubě-
ji, než by se zpočátku zdálo...    

Hraje: Deyl st. Rudolf, Mandlová 
Adina, Marvan Jaroslav, Mrázek Fan-
da, Máj Karel, Nademlejnská Marie, 
Nedbal Miloš, Paul František, Salač 
Vladimír, Schránil Raoul, Veverka 
Bedřich, Záhorský Bohuš, Černý 
František, Řepa Vladimír
Režie: Slavínský Vladimír

01/01
 
odpoledne
Evo, vdej se!
Hořce úsměvný pohled na začátek 
životní kariéry mladé učitelky, nato-
čený podle prvního scénáře Haliny 
Pawlowské, který napsala ještě za 
svých studií.    

Hrají: Dvorská Milena, Dítětová Jana, 
Fialová Květa, Jeníková Veronika, 
Kodet Jiří, Kratina Vladimír, Vozáb 
Jaroslav
Režie: Vošmiková Jaroslava

01/01
 
podvečer
Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
Pohádkový příběh Karla Jaromíra 
Erbena o Plaváčkovi, jemuž sudičky 
přisoudí ruku královské princezny na-
rozené ve stejný okamžik. Plaváčkova 
obtížná cesta za téměř nesplnitelným 
úkolem, za třemi zlatými vlasy děda 
Vševěda, který je Sluncem a nemá 
rád člověčinu, je stejně pohádková 
jako rady, které přiveze třem městům 
sužovaným podivnými strastmi. 

Hrají: Smolík František, Brožová 
Marie, Hálková Elena, Kurandová 
Jarmila, Hádl Tomáš, Štěpánek Zde-
něk, Voska Václav, Lukavský Radovan, 
Strejček Alfred, Kasanová Jana, 
Kreihanslová Hana, Lohniský Václav, 
Záhorský Bohuš, Krejča st. Otomar, 
Besser Vilém
Režie: Valášek st. Jan

akvizice
1.1. 2012
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