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vlastní tvorba
novinka - sitcom

od 1/9 každý čtvrtek večer

Noha 22
Počet dílů: 16
Stopáž: 30 min.
Režie: Petr Burian

Další sitcom Ivana Mládka
o pacientech, kteří ani jednou
nevstanou z postele. Lékaři, sestra,
lapiduch ani návštěvy je nevyvedou
z poklidu. Hrají I. Mládek, J. Mrázek, M. Pitkin, L. Roubychová,
L. Plačková, L. Šindelářová a další.

Druhý konverzační sitcom Ivana
Mládka se odehrává v jednom nemocničním pokoji, přičemž tři hlavní
diskutující nevstanou za celý seriál
z postele. Z poklidu je nevyvádí ani
sestry, lapiduch, uklízečka, obtížné
návštěvy a lékaři, kteří se navzájem

škádlí, hádají a často i škrtí...
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vlastní tvorba
zábava

od 3/9 každou sobotu večer

Barrandovský
videostop
Stopáž: 55 min.
Režie: P. Soukup

Vaše nejoblíbenější filmy, legendární
herci, Váš důvtip, zábava a nezapomenutelný Jan Rosák... To je velká
filmová soutěž. Tři soutěžící se utkají
o zajímavé ceny a jejich poradci z řad
známých osobností Vás provedou fil-

movým a televizním nebem, z rukávu
vysypou historky z natáčení a jen na
Vás je, necháte-li se jimi zmást či dovést ke správné odpovědi k záludným
otázkám moderátora Jana Rosáka.
Barrandovský videostop pokračuje i

na podzim.
Hosté v 1. díle: Jiřina Bohdalová,
Karel Šíp, Josef Alois Náhlovský a
Zdeněk Troška.

9

vlastní tvorba
novinka - zábava

3/9 večer - přímý přenos

Česká hvězda
Stopáž: 60 min.
Režie: Roman Petrenko

Slavnostní ceremoniál k 15. výročí
týdeníku Rytmus života s vyhlášením výsledků ankety Česká hvězda.

Galavečer plný hvězd, oblíbených
písniček a překvapivých výher. Moderují: Jan Rosák a Jitka Asterová.

Účinkují: Karel Gott, Michal David,
Monika Absolonová, Lenka Filipová,
Gabriela Gunčíková a další.
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vlastní tvorba
novinka - life-style

sobota 17/9 večer

Tajemství
muzikálů
Stopáž: 40 min.

Velkolepá podívaná, slavné hvězdy,
vyprodané sály, ale také intriky a
kariéra přes postel. Jaké tajemství
se skrývá za muzikálovým úspěchem? Kdo tahá za nitky hudebních
divadel a kdo je zárukou muziká-

lového hitu? Je králem českého
muzikálu Karel Svoboda, nebo
Michal David?
Společenský dokument o fenoménu
muzikál, jeho vzestupech i pádech
a nelítostném zákulisí. Tajemství

muzikálů odhalí Michal David, Helena
Vondráčková, Monika Absolonová,
Jiří Suchý, Tomáš Trapl, Pavel Vítek
nebo Ondřej Soukup.
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od 3/9 každou sobotu večer

Prominenti

Co prozradily celebrity nejpikantnějšího, kam nás vzaly, koho nám ukázaly a před kým se nebály svléknout! To
vám prozradí Jitka Asterová.

vlastní tvorba
life-style

vlastní tvorba
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od 4/9 každou neděli večer

Politická
střelnice
Stopáž: 35 min.
Režie: Vojtěch Nouzák

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

9

od 3/9 každou sobotu dopoledne

Auto, moto,
drive
Stopáž: 30 min.

Magazín věnovaný motorismu
nabízí novinky ze světa rychlých
kol, redakční testy nových modelů i
okénko známých osobností, které se
v kokpitu rychlých vozů představí tak,
jak je zajisté ještě neznáte. Moderuje
Jan Kalous.

vlastní tvorba
novinka - life-style
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od 3/9 každou sobotu v podvečer

Máme dítě
Stopáž: 25 min.

Moderátorka Iva Kubelková se svými
hosty je zde pro všechny, komu na
dětech záleží. Pořad, který vám každý
týden přinese zajímavé rady a tipy
odborníků i známých rodičů. Máte
dítě? Pak je náš magazín určen právě
vám.

vlastní tvorba
novinka - life-style
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od 2/9 každý pátek

20:00
Inženýrská odysea
Televizní seriál zobrazující osudy tří
mladých inženýrů, kteří hledají své
uplatnění v různých odvětvích strojírenského průmyslu. Scénář. J. Dietl.
Hrají: Dočolomanský Michal, Satoranský Jaroslav, Kostka Petr, Císler
Jiří, Balzerová Eliška, Jakoubková
Eva, Vala Jiří, Vančurová Marta
Počet dílů: 13
Stopáž: 55 min.

od 10/9 každou sobotu

20:00
Přejděte na druhou stranu
Pětidílný televizní seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku
bytového hospodářství (OPBH).
Scénář. J.Melíšek.
Hrají: Bohdalová Jiřina, Bydžovská Zuzana, Vlach Oldřich, Dlouhý
Vladimír
Počet dílů: 5
Stopáž: 50 min.

od 7/9 každou středu

21:45
Chobotnice
Příběh muže, který svůj život zasvětil
boji proti mafii. Ztratil ženu i dceru,
musí se sebrat a jít dál.
Policejní inspektor Corrado Cattani
se specializuje na mafii a s ní spojené
obchodníky s drogami. Brzy se stane
terčem vyhrožování. Po únosu a
znásilnění své třináctileté dcery
je přinucen přerušit vyšetřování
zločinů mafie. Jeho dcera umírá a dva
kolegové jsou zavražděni. V zájmu
práva a odplaty předstírá spolupráci
se zločinci a odkrývá mnohamilionový obchod se zbraněmi. Mafiánská
chobotnice rozpíná chapadla.
Počet dílů: 19 + 6
Stopáž: 60/100 min.
Itálie/1984

akvizice
seriály

21/9 a 28/9

20:00
Baronka di Carini
Aniž vědí o tom, že je spojuje pouto
dávné minulosti, zamilují se do sebe
potomci mileneckého páru, který byl
v 16. století na Sicílii zavražděn ženiným krutým a mocným manželem.
Hrají: Puccini Vittoria, Argentero
Luca, Lo Verso Enrico, Buzzanca
Lando, Dieli Alessandro, Gandolfo
Simone, Sardo Lucia
Počet dílů: 2
Stopáž: 90 min.
Itálie/2008
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5/9

20:00
Senzační prázdniny
(Les Grandes Vacances)
Ředitel prominentní chlapecké školy,
Louis de Funes posílá svého syna,
který propadl z angličtiny, na prázdniny do Anglie výměnou za mladou
Angličanku. Francouzská komedie
(1967)
Hrají: de Funes Louis, Mayne Ferdy,
Kelly Martine, Leccia François, De
Funes Olivier, Claude Gensac, Risch
Maurice, Dynam Jacques, Davray
Dominique, David Mario

12/9

20:00
Fantomas
Fantomas, záhadný netvor s ocelovou tváří terorizuje Paříž. O jeho
skutečné existenci jsou však stále
pochybnosti, neboť ho dosud nikdo
na vlastní oči nespatřil.
Hrají: de Funes Louis, Marais Jean,
Demongeot Mylene, Dynam
Jacques, Dalban Robert, Arnaud
Marie-Hélene

19/9

20:00
Fantomas se zlobí
(Fantômas se déchaîne)
Pronásledování rafinovaného Fantomase přivádí tentokrát komisaře
Juvea, novináře Fandora a jeho
snoubenku Helenu do Říma, kam je
svolán významný vědecký kongres.
Hvězdou tohoto kongresu má být
profesor Lefebvre. Fantomas má o
stařičkého vědce zájem a postará se
o jeho zmizení.
Hrají: de Funes Louis, Marais Jean,
Demongeot Mylene, Dynam
Jacques, Dalban Robert, Dagnant
Albert

akvizice
pondělní komedie

26/9

20:00
Fantomas kontra Scotland Yard
(Fantomas contre Scotland Yard)
Fantomas vymyslel další pekelný
kousek: nejbohatším lidem světa dá
na vybranou - buď život, nebo tzv.
daň z práva na život. Všichni ohrožení
boháči se sejdou ve Skotsku v přepychovém zámku lorda MacRashleye.
Nikdo však netuší, že na zámku je i
Fantomas.
Hrají: de Funes Louis, Marais Jean,
Demongeot Mylene, Christophe
Françoise, Caussimon Jean-Roger,
Dalban Robert, Dynam Jacques
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6/9

20:00
Pro hrst dolarů
(A Fistful of Dollars)
Clint Eastwood je svým způsobem
ten nejnebezpečnější muž pod
sluncem. Přichází do města, které
rozdělila válka dvou klanů. Jiní by se
městu vyhnuli velkým obloukem, on
se rozhodl nastolit mír a klid.

13/9

20:00
Pro pár dolarů navíc
(For A Few Dollars More)
Lovec lidí Clint Eastwood se vydává
po stopách obávaného zločince El
India, který uprchnl z vězení. Jelikož
největší banka na Západě je v El
Pasu, je více než jasné, že jeho kroky
budou směřovat právě tam...

Hrají: Eastwood Clint, Volonté Gian
Maria, Rupp Sieghardt, Calvo José,
Tabernero Julio Pérez

Hrají: Eastwood Clint, Cleef Lee Van,
Volonté Gian Maria, Pistilli Luigi,
Leone Sergio, Kinski Klaus

Stopáž: 100 min.
Itálie/1967
Režie: Leone Sergio

Stopáž: 130 min.
Itálie/1967
Režie: Leone Sergio

akvizice
úterní westerny

20/9

21:45
Pozvánka pro pistolníka
(Invitation To A Gunfighter)
Nové Mexiko, 1865. Matt Weaver
(George Segal) bojoval v občanské válce za Konfederaci a teď se
vrací k Pecosu, aby se opět věnoval
farmařině. Je ohromen, když ve svém
domě najde cizí lidi a dozví se, že jeho
přítelkyně už se dávno vdala za někoho jiného. Události ale brzy naberou
neočekávaný obrat....

27/9

20:00
Psanci
(The Long Riders)
Šedesátá léta 19. století. Jižanský
stát Missouri terorizuje banda pistolníků v dlouhých pláštích jižanských
vojáků maskovaných šátky. Jejich
hlavní kořistí jsou peníze z bank a
vlaků. Nikdo netuší, že zlo je neuvěřitelně blízko. Zoufalý guvernér státu
najímá k pátrání po bandě Pinkertonovu detektivní agenturu.

Hrají: Brynner Yul, Rule Janice, Segal
George, Kellin Mike, Dexter Brad,
Martin Strother

Hrají: Carradine David, Carradine
Keith, Carradine Robert, Keach
James, Quaid Dennis, Quaid Randy

Stopáž: 100 min.
USA/1964
Režie: Wilson Richard

Stopáž: 100 min.
USA/1980
Režie: Hill Walter
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1/9

20:00
Božská relikvie
(Armour of God)
Dobrodruh a hledač pokladů Jackie
získá v jednom starobylém městě v
poušti zbraň patřící k výzbroji bohů.
Ovšem strážci zbraní nejsou ochotni
vzdát se svého pokladu. Členové
kmenu unesou Jackieho přítelkyni
Loreleii, aby ho tím přinutili k vydání
všech zbraní patřících k výzbroji
bohů. Vysvobození dívky není snadným úkolem, jelikož na cestě jsou
uložené různé nástrahy, číhají na něj
odvážné amazonky a zlostný čaroděj.
Hrají: Chan Jackie, Tam Alan, Kwan
Rosamund, Forner Lola, Lau Carina
Stopáž: 90 min.
Hong Kong/1986
Režie: Chan Jackie

8/9

20:00
Božská relikvie II
(Armour of God 2)
Úspěšný právník a věčný sukničkář
Jackie Lung (Jackie Chan) je pověřen
případem, kdy obhajuje majitele
továrny, která zřejmě znečišťuje
jezero slečny Yehové. S pomocí svých
přátel se Jackie chce dozvědět víc
o žalobkyni i o její krásné sestřenici
Nancy. Ani neví jak, a najednou je
do Nancy bláznivě zamilovaný. Snaží
se pomoci její sestřenici a po krku
mu jdou kumpáni majitele továrny,
protože se dostal až příliš blízko k
odhalení tajemství, čím se vlastně
továrna zabývá.
Hrají: Fui-On Shing, Yung Liu Chia,
Lung Kong Patrick, Chan Jackie,
Hung Kam - Bo Sammo, Yuen Biao,
Yuen Wah, Urquidez Benny, Wai
Lam, Chow Billy, Chang Lung
Stopáž: 100 min.
Hong Kong/1991
Režie: Chan Jackie

15/9

21:45
Projekt A
(Project A)
Hong Kong na začátku 19. století
stále ohrožují skupiny pirátů. Dragon
Mo, člen Pobřežní stráže, je vyslán
dopadnout pašeráka, který se snaží
prodat pirátům zbraně. Mo se spolu
se svým kamarádem, zlodějíčkem
Fei snaží dostat zbraně dřív, než si
pro ně přijdou piráti. To se mu ale
nepodaří a dostane se do konfliktu
nejen s piráty, ale i s policií, která ho
zatkne. Mo uteče a společně s Feiem
se vydává dopadnout piráty a dokázat
svou nevinu.
Hrají: Tatasciore Fred, Chan Jackie,
Hung Kam-Bo Sammo, Yuen Biao,
Ma Wu, Lai Benny, Trejo Danny, Brad
Sergi
Stopáž: 100 min
Hong Kong/1983
Režie: Hung Kam - Bo Sammo, Chan
Jackie

akvizice
čtvrtek s Jackie Chanem

22/9

20:00
Projekt A 2
(Project A 2)
Jackie Chan je právník zastupující
chemický koncern, který usiluje o
zrušení zákazu činnosti jejich továrny.
Ta totiž svým provozem ohrožuje
chráněné jezero v její blízkosti. Vysoce postavení činitelé firmy se ovšem
nezastaví před ničím a k dosažení
svého cíle neváhají zabíjet... Jackie si
uvědomí, že stojí na špatné straně,
a tak další zloduši poznají, jak jeho
kung-fu bolí.
Hrají: Lam Wai, Ken Lo, Kuen Chan
Kwok, Lung Wei Wang, Chan Jackie,
Cheung John, Lai Benny, Cheung
Maggie, Kwan Rosamund, Lau Carina, Chan Wai-Man, Sang Fan Mui
Stopáž: 100 min.
Hong Kong/1987
Režie: Chan Jackie
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4/9

20:00
Únos za bílého dne
(Taken in Broad Daylight)
Skutečný příběh sedmnáctileté dívky,
která byla unesena. Díky své vnitřní
síle a vyjednávacím schopnostem
se nakonec Anne Slutiové podařilo
zachránit.
Hrají: Merkeley Garth, O‘Neil Adriana, Drake Nancy, Thordarson Karl,
Huculak Robert, Hughes Aaron,
Harris Kristen, Canning Sara, Van
Der Beek James, Burton LeVar, Reis
Diana, Anniko Tom, Edward Roach
Brian, Constible Sarah, Loewen
Jacqueline

11/9

20:00
Rodina v ohrožení
(Crash Site: A Family In Danger)
Daniel Sanders žije pouze svou prací
a díky tomu pomalu ale jistě ztrácí
svoji rodinu. Jeho manželství se
dostane do problému, a tak se Daniel
rozhodne vzít svou ženu Ritu, dceru
Frances a jejího přítele Matthewa
na dovolenou. Během dovolené
se Daniel s Ritou vydají na několik
dnů kempovat a doufají, že si užijí
romantiku. Dojde k nehodě, oba jsou
zraněni a bez telefonů, začíná boj o
přežití...
Hrají: Carpenter Charisma, Findlay
Katie, Spence Sebastian, Ohtsji Kevan, Grayhm Steven, Finochio Matty

akvizice
nedělní pravdivé příběhy

18/9

21:45
Záhada na Mont Blancu
(Claire Brunetti)
Claire Brunetti byla povýšena na
„šéfa konstábla“ v okrese Annecy,
její domovský region. Zde také žije
její bratr Vincent, kterého Claire neviděla delší dobu a zároveň její otec
Antoine, respektovaný člen místního
zastupitelstva. Jeden podzimní
víkend, Claire a Vincent hledají nové
cesty přes horu Mont Blanc. Během
cesty se Claire dozví o mrtvém
ženském těle, které bylo nalezeno v
jezeře. Claire se rozhodne vrátit do
města. Během zpáteční cesty upadne
a jen zázrakem přežije. Její bratr ale
zmizel. Claire a její tým se vrhají do
vyšetřování jeho zmizení.

25/9

20:00
Závěť
(Last Will)
Po svatbě s významným a velmi
bohatým lékařem Hayden zjistí,
že si vzala nejen Franka, ale i celý
Emeryho klan. Se všemi výhodami,
odpovědností i skrytým tajemstvím.
Zatímco se Frank stará o své pacienty, jeho dva mladší a bezohlední
bratři mají na starost rodinné realitní
imperium. Když Frank později za
podivných okolností umírá, je Hayden zatčena za jeho vraždu, zatímco
zkorumpovaný soudce garantuje
bratrům kontrolu nad veškerým majetkem. Její jedinou nadějí je policejní
detektiv, který ji zatýkal a který má s
bratry své vlastní nevyřízené účty.

Hrají: Mollien Elsa, Estragnat Sarah-laure, Gorny Frédéric, Lobe Daniel

Hrají: James Brolin, O’Neal Tatum,
Berenger Tom, Patrick Muldoon,
Dean Jeffrey, William Shockley, Shawn Huff, Zappa Moon, Coyote Peter

