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tisková zpráva

TV Barrandov sází na Saudka, 
Bubílkovou, české filmy, nejlepší 
kriminálky a nejkrásnější počasí

Nová česká digitální Televize Barrandov, která začne vysílat 11. ledna 2009, odhalila 
programové schéma. Základ programové nabídky tvoří vlastní tvorba – od talk show 
fotografa Jana Saudka, přes sitcom Ivana Mládka „Cyranův ostrov“ a soudní show 
„Suďte je“ až po one-woman-show Zuzany Bubílkové. Slovenská moderátorka se tak 
vrací na televizní obrazovky s „Politickou Bubu Show“, která má být tentokrát konečně 
bez cenzury. Televize začala natáčet seriál z policejního prostředí „Profesionálové“, 
který momentálně na Slovensku uvádí TV JOJ. Českou verzi by měli diváci vidět od 13. 
ledna 2009 každé úterý večer. Do vlastní tvorby patří rovněž zábavné pořady – alternativní 
skečová série „Koko TV“ s protagonisty stand-up cyklu Na stojáka nebo show „Silvestry 
na Barrandově“, slibující tradiční sobotní televizní zábavu. Nejrozsáhlejší vlastní tvorbu 
představuje zpravodajský pořad „90 minut“, vysílaný každý pracovní den podvečer. 
Moderátoři v živém vysílání budou komentovat témata, o kterých právě mluví česká 
společnost. Jiná než u ostatních televizí bude i předpověď počasí, kterou TV Barrandov 
bude vysílat několikrát denně pod názvem „Jak bude“.  Průvodcem počasí nebude žádná 
modelka, ale „moderátor, kterému může každý věřit“. 

V obsáhlé nabídce Televize Barrandov, jež bude zpočátku vysílat od 6:30 do 01:00 
hodin denně, figurují také „české filmové pátky“, představující to nejlepší z domácí 
kinematografie. V prvních týdnech TV Barrandov nasazuje klasické snímky: „Všichni 
dobří rodáci“ Vojtěcha Jasného, Formanovy „Lásky jedné plavovlásky“ nebo 
Krejčíkovu komedii „Svatba jako řemen“. TV Barrandov každý den navíc nabídne 
dokumenty v cyklu „fakta, mýty a skutečnosti“. V lednu poběží například epizody seriálu 
„Hitlerovy ženy“ o úloze žen v životě nacistického vůdce, dále britsko – americký seriál 
„Přežít“ o krajních zkušenostech na hranici lidských možností nebo napínavá série o 
cestování časem nazvaná „Prehistorický park“. 

Praha – Palác zábavy TV Barrandov, 27. listopadu 2008 



 

tisková zpráva

Pro děti TV Barrandov chystá animované seriály „Mašinka Tomáš“ nebo „Požárník 
Sam“, dospělé by měl oslovit například netradiční gastronomický seriál „Gurmáni na 
cestách“ a především „nejlepší kriminálky“ – francouzský seriál „Nevyjasněná úmrtí“ 
podle skutečné události nebo detektivní nizozemská série „Zmizeli beze stopy“ 
o pohřešovaných, kteří můžou být stále naživu.

TV Barrandov na základě poskytnuté licence zaměří pozornost rovněž na studenty 
a nezávislé filmaře prostřednictvím pořadu „Profil(m)“, který bude mapovat současnou 
amatérskou, studentskou a nezávislou filmovou tvorbu; a soutěže „Ukaž se“, v němž 
dostanou prostor vtipná videa diváků a sekvence z You Tube.

Do nabídky TV Barrandov je připraveno více než 500 filmů celosvětové produkce, 
ve kterých nescházejí hvězdné kinofilmy s držiteli Oscarů a ikonami stříbrného plátna 
jako jsou John Travolta, Al Pacino, Salma Hayek, Morgan Freeman, Bruce Willis, 
Kevin Spacey, Johny Deep, Vanessa Paradise, Diane Keaton, Collin Farrell, Ewan 
McGregor, Queen Latifah a Gerard Depardieu. 

Televize Barrandov se na obrazovkách rozsvítí v neděli 11. ledna 2009 v 11:01 hodin 
dopoledne. Program prvního vysílacího dne zůstává tajný, jisté však je, že znělky nové 
české digitální televize doprovodí hudba Jana P. Muchowa, dvojnásobného držitele 
Českého lva.

Signál TV Barrandov bude dostupný přes set top box (Multiplex 2), kabel (kabeloví 
operátoři včetně UPC - analog i digitál), satelit (nabídky Skylink, Gital, UPC Direct)
a IPTV (Telefónica O2 TV). 

Vybrané pořady budou přístupné na novém webu TV Barrandov www.barrandov.tv 

Tiskový kontakt:
Janis Sidovský, ředitel marketingu a PR, sidovsky@barrandov.tv 
Petr Stráník, PR manager, stranik@barrandov.tv
www.barrandov.tv 



programové schéma
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vlastní tvorba



 

Talk Show Jana Saudka

zábava

Slavný fotograf Jan Saudek vstoupí v lednu na obrazovku TV Barrandov s vlastní talk 
show. Pořad, na kterém se autorsky podílí fotografova partnerka Pavla Hodková, začala 
televize natáčet v pondělí 3. listopadu. Výběr hostů, kteří jsou v každém díle zpravidla tři, 
necháváme na panu Saudkovi. Formát pořadu včetně dekorace jsme přizpůsobili jeho 
představám. 

Jan Saudek již pozval do talkshow a zpovídal zpěvačku Báru Basikovou, režiséra 
Jana Hřebejka, zpěváka skupiny Kabát Josefa Vojtka, spisovatelku Báru Nesvadbovou, 
zástupce cirkusového šapitó Jiřího Berouska, módní návrhářku Táňu Kovaříkovou, 
kreslíře Štěpána Mareše a další hosty.

Dále má v plánu do své talkshow pozvat herečky Evu Holubovou nebo 
Vilmu Cibulkovou, architekty Jana Kaplického a Bořka Šípka nebo herce 
Oldřicha Kaisera. Na seznamu uvažovaných hostů nechybějí ani pornoherci Paula Wild 
a Robert Rosenberg. 

TV Barrandov plánuje natočit 13. dílů pořadu, které nasadí v týdenních cyklech od počátku 
vysílání. Talk show Jana Saudka se natáčí za přítomnosti publika v otevřeném prostoru La 
Fabrika na Praze 7.

Žánr: Talk show
Plánovaný počet dílů: 13
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 40 minut
Další natáčení: 8. prosince 2008 od 17:30 a 19:30 hodin

Na obrazovkách od: 12. ledna 2009, premiéra každé pondělí večer, repríza každé úterý 

Velmi otevřené rozhovory jedné z 
nejkontroverznějších postav českého kulturního 
nebe s jinak uzavřenými hosty. Režie: V.Nouzák.



 

Politická Bubu show aneb Konečně bez cenzury

zábava

Zuzana Bubílková se vrací na obrazovky prostřednictvím Televize Barrandov. Můžete 
se těšit na osvědčenou školu politické satiry v podobě, která oslovuje diváky napříč 
generacemi. S ironií a nadsázkou nastaví nekompromisní zrcadlo českým politikům.
Vedle glosování aktuálních událostí uplynulého týdne si Zuzana Bubílková bude zvát 
do každého pořadu jednoho hosta, kterého podrobí takřka křížovému výslechu. 

Žánr: Zábava / Politická satira / one-woman-show
Natáčení pilotního dílu: 14. prosince 2008
Plánovaný počet dílů: 42
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 28 minut

Na obrazovkách od: 16. ledna 2009, premiéra každý pátek večer, repríza každé nedělní 
dopoledne

Zásadní události uplynulého týdne pod 
satirickou palbou Zuzany Bubílkové. 
Režie R. Petrenko.



 

Cyranův ostrov

zábava

Ivan Mládek, známý hudebník, textař, skladatel, zpěvák a humorista, napsal situační 
komedii  o chudé české rodině, která v restituci získá středověkou tvrz Cyranův ostrov. 
Aristokratické vystupování, noblesní oblečení a prostředí zámecké haly kontrastuje s jejich 
zvyklostmi z paneláku, s pasivními zájmy a zejména pak s moderní technikou, kterou jsou 
obklopeni a kterou celodenně používají ke komunikaci mezi sebou i s okolním světem. 
Dadaistické střetávání časově nesourodých současných moderních prvků 
na jedné straně a středověkého prostředí a archaických postav na straně druhé nabízí 
spoustu námětů k humorné až absurdní konverzaci a k případným narážkám na současné 
společenské i politické dění. 

V hlavních rolích diváci uvidí Ivana Mládka (baron Romedius Cyrany), Milana Pitkina 
(svobodný pán Emerich Cyrany), Ivo Pešáka (lokaj Jaroměř Kotula), Lenku Šindelářovou 
(baronka Matka  Cyranová z Nedabylic) a další. 

Projekt vzešel vítězně z výběrového řízení, které TV Barrandov vyhlásila letos v létě. 
Do soutěže jej přihlásila producentka Zuzana Horová, jejíž společnost Barrandov 
Productions s.r.o. je pověřena výrobou celé první série Cyranova ostrova.  
 
Scénář: Ivan Mládek

Žánr: Sitcom – situační komedie
Natáčení od: 11. října 2008
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 28 minut

Na obrazovkách od: 15. ledna 2009, premiéra každý čtvrtek večer

Český seriál I. Mládka ze života pokleslé 
aristokratické rodiny. Hrají I. Mládek, J. Mrázek, 
M. Pitkin, L. Plačková, I. Pešák, L. Šindelářová, 
L. Rybouchová a další. Režie P. Burian



 

Profesionálové

zábava

Kapitán Petržalka a jeho mladí policisté Franta Popelka, Libor Buček a Saška Višný – 
Riefenstal spolu s tiskovou mluvčí Skarlet Kosinovou a vysloužilcem – mafiánem Pepe 
Gregorem, tvoří hlavní hrdiny groteskního seriálu o tom, jak se na svérázné policejní 
služebně řeší banální i neuvěřitelné případy. Slovenská verze seriálu si získala u diváků 
velkou oblibu.

Hrají: Marika Procházková (role Skarlet), Alexej Pyško (role Pepe), 
Petr Jeništa (role František Popelka), Jiří Vyorálek (role Alex), 
Jiří Bábek (Mirek Petrželka - kapitán), Josef Polášek (role Libor Buček)

Žánr: Sitcom – situační komedie
Natáčení od: 26. listopadu 2008
Plánovaný počet dílů: 26
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 40 minut

Na obrazovkách od: 13. ledna 2009, premiéra každé úterý večer

Seriál o policejní služebně, mužích zákona 
a hodně zapeklitých zločinech. Hrají A. Pyško, 
M. Procházková, J. Bábek, J. Polášek, P. Jeništa, 
J. Vyorálek a další. Režie A. Kronerová. 



 

kokoTV

zábava

Skupina protagonistů úspěšné stand-up série Na stojáka ve zcela nové roli. Jedná se 
o zábavný pořad o všem, co se nestalo, ale stát se mohlo.

Pořad vytváří fiktivní mediální svět kokoTV, který divákovi nabídne zábavné, komické 
až neuvěřitelné situace ze života obyčejných lidí, podnikatelů, politiků atd. Předmětem 
zájmu kokoTV jsou politické kauzy a skandály, obyčejné lidské poklesky a prohřešky, ale 
i čistě komické situace. Je jasné, že pořad se zaměřuje především na české prostředí, 
přesah většiny scének je však obecnější.

Pořad je složen z jednotlivých „zábavných čísel“, některých nahodilých, některých 
periodicky se opakujících.

Pořad je doplněn miniseriálkem My na radnici, kde nahlédneme na dřeň komunální politiky. 
Autory kokoTv jsou Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Jana Tučková, Lumír Tuček, Daniel Čech, 
Gábina Vodrážková a Petr Vydra. Autoři jsou zároveň i herci. Dále hraje Iva Pazderková. 
V každém díle se objeví jeden až dva hosté.

Žánr: Zábava
Natáčení od: října 2008
Plánovaný počet dílů: 13
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 28 minut

Na obrazovkách od: 17. ledna 2009, premiéra každou sobotu večer

Konečně je tu vpravdě nezávislá televize se 
zdravým nadhledem i podhledem. Ve více i méně 
vtipných skečích účinkují Lumír Tuček, Miloš Knor, 
Lukáš Pavlásek, Petr Vydra, Jana Tučková, 
Iva Pazderková, Gábina Vodrážková  
a Daniel Čech.



 

Suďte je

publicistika

Soudní show „Suďte je!“ vpouští zdravý rozum, obyčejný lidský úsudek a přirozené emoce 
do soudní síně. Zabývá se kontroverzními, často už uzavřenými, případy české justice. 
Rozhodnutí o vině či nevině je v rukou devítičlenné poroty složené z diváků. 

V hlavních rolích vystupuje soudce jako moderátor soudní show, žalobce, obhájce 
a obviněný. Obviněného ztvárňuje herec obeznámený s kauzou a psychologickým profilem 
předobrazu. V soudní síni sedí devět porotců. Porota je tím, kdo vynese verdikt. 

Součástí pořadu jsou shrnující reportáže případů, psychologické profily souzených i jejich 
obětí. Soudní show vychází z veřejně dostupných soudních podkladů, rozhovorů s aktéry 
případů a závěrů znalců. V některých kauzách budou autentičtí aktéři přímo ve studiu. 

Pilotní díl: Má týraná žena právo zabít svého tyrana?
Popis kauzy: Pro pilotní díl jsme vybrali kauzu Kamily Velikovské, ženy odsouzené 
za vraždu manžela – údajného tyrana. 
Obsazení pilotního dílu: Do role moderátora - soudce jsme obsadili respektovanou 
žurnalistku Lidových novin Radkou Kvačkovou. Obhájcem v případě Velikovská je 
John Bok, občanský aktivista, mimo jiné člen spolku na ochranu nespravedlivě stíhaných 
Šalamoun. Žalobkyní je Klára Slámová, známá advokátka, zastupující mimo jiné Jiřího 
Kajínka. 

Žánr: Publicistika / Soudní show
Natáčení od: října 2008 
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 40 minut

Na obrazovkách od: 14. ledna 2009, premiéra každou středu večer, repríza každý čtvrtek 
v nočních hodinách

Soudní show TV Barrandov. Konečně justice, 
ve které máte slovo. Režie: Marek Straka  



 

90 minut

zpravodajství

Moderátoři pořadu diskutují mezi sebou o tom, co se aktuálně děje doma i v zahraničí. 
Konfrontují své názory s reportéry, moderátory zpráv a hosty pořadu, sledují diskuze 
zvoleného tématu na internetu. Nedílnou součástí pořadu je živá komunikace s diváky 
prostřednictvím emailu. Cílem je mluvit o událostech ze všech možných úhlů, nikoliv 
události jen monitorovat.

90 minut je magazín s dynamickým a klipovým uspořádáním rubrik (zprávy, počasí, 
zábava, lifestyle, rozhovory, reportáže, bulvár) postavený na vynikajících komunikativních 
moderátorech reagujících na aktuální události dne. 

Moderátoři pořadu 90 minut: Marek Vítek, Petr Libický, Petra Sláncová a další

Žánr: Zpravodajství
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 90 minut

Na obrazovkách od: 12. ledna 2009, premiéra každý pracovní den (pondělí-pátek) večer, 
repríza každý následující pracovní den v ranních hodinách

Moderátoři v živém vysílání podvečerního proudu 
servírují to, o čem česká společnost mluví 
a co jí zajímá, atraktivně a s názorem. 
Komunikace s divákem je důležitou součástí 
pořadu.



 

Jak bude

zpravodajství

Předpověď počasí bude vysílána několikrát denně. Hlavní počasí má stopáž 3 minuty 
a bude vysíláno vždy po Hlavních zprávách. Krátká verze má 30 vteřin a bude vysílána 
v průběhu dne mezi pořady. 

Hlavní moderátor: Miloš Čížek 

Žánr: Zpravodajství
Plánovaná stopáž jednoho dílu – hlavní počasí: 3 minuty
Plánovaná stopáž jednoho dílu – krátká verze počasí: 30 vteřin

Na obrazovkách od: 12. ledna 2009, denně

Předpověď počasí, která konečně bude diváky 
bavit. Informace o situaci doma i ve světě 
prezentuje moderátor, kterému může každý věřit.



 

Ukaž se !!!

další program

Uvidíte vtipná videa z YouTube, na které diváci upozornili, a také videa, která sami natočili. 
Speciální rubriku tvoří vtipné reklamy. 

Moderátor pořadu si v každém díle zve do studia zajímavého hosta, se kterým konverzuje 
na různá témata a baví ho vtipnými videi. Nejvtipnější video, z každého ze tří bloků po pěti 
ukázkách, posílá host do dalšího kola. Na závěr host vybere příspěvek, který ho pobavil 
nejvíce. Zasilatel vybraného příspěvku obdrží cenu.

Žánr: Zábava / Soutěž
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 30 minut

Na obrazovkách od: 18. ledna 2009, premiéra v neděli večer, repríza v pondělí v nočních 
hodinách

Profil(m)

Profil současné amatérské, studentské a nezávislé filmové tvorby. Každý díl představí 
různé filmové formy (dokument, hraný, animovaný, hudební film atd.), které spojuje 
jednotné téma nebo žánr. Pořadem provází moderátor. 

Podtitul 1. dílu: Pulp fiction

Žánr: Studentský film 
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 40 minut

Na obrazovkách od: 18. ledna.2009, premiéra každou neděli večer

Vtipná videa, sympatický moderátor a zajímavý host vás pobaví! Soutěžně zábavný 
pořad.

Profil současné amatérské, studentské a nezávislé filmové tvorby. Jedno téma, více 
pohledů.



 

Silvestry na Barrandově 

připravujeme

Od března 2009 připravujeme novou zábavnou show „Silvestry na Barrandově“. 
Jde o klasický formáte tradiční české sobotní televizní zábavy, kterým provází dvojice 
moderátorů. 

Každý díl má své vlastní nosné téma. Pořad tvoří jak hrané scénky, tak stand-up výstupy. 
Nedílnou součástí pořadu je také atraktivní hudební dramaturgie.

V pořadu budou účinkovat kromě průvodců večera také pozvaní hosté z oblasti filmu, 
divadla i populární hudby. Naším cílem není pouze představovat ověřené a známé tváře, 
ale zároveň objevovat nové talenty.

Pořad je plánován jako měsíčník o stopáži 50 minut a klade si jediný cíl: pobavit diváka 
zejména střední generace.

Filmové špeky
Televize Barrandov připravuje od března 2009 novou zábavnou show „Filmové špeky“. 
Pořad bude netradiční pozvánkou do filmového světa a jeho zákulisí. Barrandov, coby 
český Hollywood, je v povědomí českého diváka spojen především s filmem, jeho historií 
i současností, a tyto zkušenosti tvoří hlavní osu pořadu.

Každý díl bude svázán vybraným tématem (nejlepší polibky v českém filmu, nejslavnější 
filmové facky, sex v barrandovských filmech, nejslavnější scény se zvířaty, děti v českých 
filmech, nejlepší triky, kaskadérské kousky, nejslavnější filmové hlášky…). Vybrané téma 
bude představeno ukázkami z českých filmů od 30. let po současnost. V pořadu se objeví 
zajímaví hosté z řad aktérů nebo tvůrců daných scén. Nedílnou součástí pořadu budou 
hudební či hudebně-taneční čísla, v nichž divákům připomeneme slavné filmové hity 
krátkou scénkou.



filmy a seriály



 

Zmizeli beze stopy

pondělní krimi seriál

Zmizeli beze stopy je detektivní seriál natočený podle skutečných událostí, ve kterém 
šestičlenný tým rotterdamských vyšetřovatelů řeší v každém díle jeden případ, hledají 
pohřešovanou osobu. Centrální není ani tak otázka „Kdo je pachatelem?“, jako spíše 
otázka „Jak k tomu došlo?“. Vyšetřování má svá pravidla. Struktura se příliš nemění, 
ale postup v jednotlivých případech je různý a často překvapivý. Linie vyšetřování se 
prolíná s linií soukromých životů jednotlivých vyšetřovatelů, především pak jistým napětím 
ve vztahu mezi „terénními“ vyšetřovateli Maxem a Timou. Dalšími důležitými aspekty 
jsou aktuální témata mezelidských vztahů, jako je homosexualita, prostituce, rasismus, 
postavení ženy ve společnosti apod.

Originální název: Spoorloos verdwenen 

Hrají: Blanken Margreet, Hoffman Jennifer, Jansen Cas, Rampaart Michiel, Tates Chris, 
Van Stralen Christine

Režie: Scheepmaker Hans, Van Rooijen Diederik, Van ‘t Wout Erik

Žánr: Krimi / Skutečné příběhy / Seriál
Počet vysílaných dílů: 13 
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 50 minut

Na obrazovkách od: 12. ledna 2009, premiéra každé pondělí večer, repríza každé úterý 
večer

Každá minuta se počítá! Pohřešovaná osoba 
může být stále naživu! Nizozemský krimi seriál 
(2006). Hrají C. Jansen, J. Hoffman, 
M. Rampaart, Ch. van Stralen a další.



 

Tajemství

úterní krimi seriál

Koktejl party je v plném proudu, když najednou proskleným stropem propadne 
do místnosti spoře oděná žena. Zděšení hosté objeví v jedné ruce oběti revolver 
a ve druhé zmuchlaný kousek papíru, na kterém jsou napsána další čtyři ženská jména. 
Prach se ani nestihne usadit a vyšetřování začíná. Stan Lamerat, policejní důstojník 
vyšetřující tento případ, si zbylé tři ženy pozve k výslechu. Zdá se, že je nic nespojuje 
a ani nejeví známky toho, že by se navzájem znaly. Jednatřicetiletá Marina Devaux je 
žena v domácnosti. Devětatřicetiletá Claude je plastický chirurg a Julliette Valle, 25 let, 
teprve začíná pracovat v kosmetické firmě. Tyto tři ženy zdánlivě nemají nic společného, 
jen to, že je chce někdo zabít. Otázkou zůstává kdo a proč? Kdo je tajemná čtvrtá žena 
ze seznamu? V osmi strhujících epizodách, střídajících napětí a humor, objevíme temné 
tajemství, které navenek nesouvisí s jejich životy. 

Originální název: Suspectes chaque femme a un secret

Hrají: Adam Marie- Christine, Bousquet Shirley, Chauvin Ingrid, Frenck Elodie, 
Guérin-Tillié Stéphane, Guillo Dominique, Lombard Karina, Rollin Delphine, Tagmaoui 
Said, Vincentelli Francois

Režie: Dussaux Laurent

Žánr: Krimi / Seriál
Počet vysílaných dílů: 8
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 47 minut

Na obrazovkách od: 13. ledna 2009, premiéra každé úterý večer, repríza každou středu 
večer

Kdo zabíjí ženy, které spolu zdánlivě nemají nic 
společného? Francouzský krimi seriál (2007). 
Hrají I. Chauvin, K. Lombard, E. Frenck, 
M. Ch. Adam, S. Taghmaoui a další. 
Režie L. Dussaux.



 

Nevyjasněná úmrtí 

středeční krimi seriál

Po několik měsíců jsou Christine a Jean-Marie VILLEMIN terorizováni anonymními dopisy. 
Jejich utrpení vyvrcholí ve chvíli, kdy je jejich čtyřletý syn Gregory nalezen utopený. 
Hlavním podezřelým je někdo z příbuzných. Zavražděné dítě, rodinná aféra: tučné sousto 
pro média. Příběh masivního selhání justice a médií. Zločin je stále nevyřešený 
a nepotrestaný. Vyšetřující soudce Bertrand pátrá po motivu činu. Rodiče Gregoryho 
Jean-Marie a Christine jsou mladí lidé. On je předákem v továrně …že by závist? 
Vyšetřování postupuje pomalu, klan rodiny Villeminových čítá přes 80 osob. Soudce 
nechá udělat první odborný posudek anonymních dopisů a grafoložka označí za pachatele 
Bernarda Longueta. Soudce dá tuto důvěrnou informaci tisku. Ale než dojde k zatčení, 
grafoložka svoje podezření stáhne, Bernard není obviněn, ale veřejnost je již informována.
Obrat ve vyšetřování přináší překvapivá výpověď švagrové Bernarda Longueta, která ho 
tím nepřímo označí za vraha.

Originální název: L´Affaire Villemin

Hrají: Barney Jean, Debac Stéphane, Deutsch Armelle, Dolle Constance, Doutey Alain, 
Mulot Christian, Parmentier Julie-Marie, Renaud Francis, Saurel Frédéric, Velecký Arno

Režie: Peck Raoul

Žánr: Drama / Skutečné příběhy / Seriál
Počet vysílaných dílů: 6
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 53 minut

Na obrazovkách od: 14. ledna 2009, premiéra každou středu večer, repríza každý čtvrtek 
večer

Malý Gregory byl unesen, podezřelým je někdo 
z příbuzných. Francouzský krimi seriál podle 
skutečné události (2006). Hrají A. Deutsch,
 F. Renaud, S. Debac, F. Saurel a další. 
Režie R. Peck.



 

Monarch Cove

čtvrteční krimi seriál

Bianca Foster prožije šest dlouhých let ve vězení – neprávem obviněna z vraždy svého 
otce. Nyní je propuštěna a nechce nic víc než se vrátit ke klidnému životu v Monarch 
Cove, který před tím znala.

Poté, co před šesti lety byl otec Bianky zavražděn, ona se vrací zpátky do rodnémo města. 
Doma jí čeká babička, sestra a bratr. I po těch šesti letech chce přijít na to, co se tenkrát 
stalo, proč byl její otec zavražděn. Mezitím potká mladého a krásného Jacka, který je 
zasnoubený a čeká dítě s jinou. Pochází z bohaté rodiny a vede hotel. Detektiv, který kdysi 
vyšetřoval vraždu Biancina otce byl zavražděn...on jediný znal, kdo to udělal...

Originální název: Monarch Cove

Hrají: Hutchinson Kieren, Rex Simon, Shelton Samantha, Williams Virginia

Režie: Cole Marcus

Žánr: Drama / Skutečné příběhy / Seriál
Počet vysílaných dílů: 12 + 1 pilotní díl
Plánovaná stopáž pilotního dílu: 84 minut 
Plánovaná stopáž jednoho dílu seriálu: 43 minut

Na obrazovkách od: pilotní díl - 14. ledna 2009, seriál od 15. ledna 2009, premiéra každý 
čtvrtek večer, repríza každý pátek večer

Byla neprávem obviněna, prožila šest let 
ve vězení a teď se vrací do Monarch Cove, 
aby našla skutečného vraha. 
Americký seriál (2006). 
Hrají V. Williams, K. Hutchison, S.  Shelton, 
R. Ward, S. Rex, V. Lengies a další.



 

Všichni dobří rodáci

české filmové pátky

Téměř už legendární film režiséra Vojtěcha Jasného začíná v jedné malebné moravské 
vesnici v květnu 1945. Lidé tady prožívají nejkrásnější dny svého života, večer se všichni 
scházejí v hospodě U Vola při vínku a muzice, kde hlavní prim vede bezstarostný piják 
Zášínek. Přichází však únor 1948. Vesnice se rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. 
Poklidné časy rodáků končí. Režisér Vojtěch Jasný sbíral materiál pro Rodáky od roku 
1946. Spolu s Kachyňovou a Procházkovou Nocí nevěsty přinesl pravdivé svědectví 
o poválečných osudech vesnice, především o dramatickém přelomu padesátých let. 
Je to jeden z nejkrásnějších a myšlenkově nejhlubších filmů v celé historii naší 
kinematografie. Mnoho let byl pečlivě ukryt v trezoru, ale přesto mezi lidmi koloval na 
stovkách videokazet. Není to pouhé popisné vyprávění, ale básnické převyprávění 
dramatických lidských osudů, které se dostaly do konfliktu s mocí, násilím a krutostí. 
Vojtěch Jasný ve filmu, který mu mimo jiné přinesl cenu za režii z MFF v Cannes 1968, 
poskytl mimořádnou příležitost plejádě našich hereckých osobností a životní roli nabídl 
především Radoslavu Brzobohatému.

Hrají: Augusta Karel, Brodský Vlastimil, Brzobohatý Radoslav, Burešová Milada, 
Galatíková Věra, Hlinomaz Josef, Kodet Jiří, Lohniský Václav, Málková Marie, Matuška 
Waldemar, Menšík Vladimír, Prachař Ilja, Růžičková Helena, Vykypěl Oldřich a další.

Režie: Jasný Vojtěch

Žánr: Drama
Stopáž: 114 minut 

Na obrazovkách: premiéra 16. ledna 2009, repríza 17. ledna 2009

Vesnice se rozděluje na dva tábory, poklidné 
časy rodáků končí... Český film (1968). 
Hrají V. Brodský, R. Brzobohatý, V. Menšík, 
W. Matuška, V. Galatíková,  V. Babka, 
M. Málková, J. Hlinomaz a další. Režie V. Jasný.



 

Svatba jako řemen

české filmové pátky

Jedna z nejúspěšnějších “trezorových” komedií konce 60-tých let. Příběh z malého města, 
který se odehraje v rozmezí necelých 24 hodin. Pod vlivem alkoholu se tři smutní hrdinové 
dostanou do podezření, že znásilnili mladou prodavačku. Domněle znásilněná dívka 
odvolává své obvinění, učiněné tak trochu z nerozumu, tak trochu ze msty a koneckonců 
i z vypočítavosti. Obviněný mladík se může konečně oženit a může začít svatba 
jako řemen...

Hrají: Bohdal František, Filipovský František, Hálek Jiří, Hlinomaz Josef, Hrzán Jiří, 
Janžurová Iva, Ježková Milada, Karbanová Ivana, Landovský Pavel, Libíček Jan, Lír Jiří, 
Prachař Ilja, Pucholt Vladimír, Schánilec Jan, Vostrčil Jan, Zázvorková Stella

Režie: Krejčík Jiří

Žánr: Komedie
Stopáž: 94 minut 

Na obrazovkách: premiéra 23. ledna 2009, repríza 24. ledna 2009

Jiří Hrzán je obviněn, že znásilnil Ivu Janžurovou 
a Vladimír Pucholt to vyšetřuje. Česká komedie 
(1967). Dále hrají P. Landovský, P. Vostrčil,  
S. Zázvorková, J. Hlinomaz, F. Filipovský a další. 
Režie J. Krejčík.



 

Lásky jedné plavovlásky 

české filmové pátky

Hrdinkou filmu Lásky jedné plavovlásky je mladičká blondýnka Andula. Žije na internátě v 
malém středočeském městečku, kde na jednoho muže připadá deset žen - a většina 
je stejně ženatých. Andula touží, stejně jako většina jejich kamarádek, po trošce prosté 
lidské lásky. Je nezkušená, snadno uvěří slibům a lichotkám. Prožije trapný večer 
ve společnosti tří obstarožních záložáků a téměř podlehne jednomu z nich - Vacovskému. 
Až se konečně objeví ten pravý - mladý klavírista Milda. Když s ním stráví noc, 
je přesvědčena, že právě on je ten pravý. Vypraví se za svou láskou do Prahy. 
Když se seznámí s chlapcovými rodiči, zjistí, že vše je jinak...

Hrají: Brejchová Hana, Ježková Milada, Kolb Josef, Menšík Vladimír, Nováková Jana, 
Pucholt Vladimír, Šebánek Josef, Vostrčil Jan

Režie: Forman Miloš

Žánr: Komedie
Stopáž: 88 minut 

Na obrazovkách: premiéra 30. ledna 2009, repríza 31. ledna 2009

Hana Brejchová konečně objevila toho pravého 
muže - klavíristu Vladimíra Pucholta. 
Český film (1965). Dále hrají V. Menšík, 
J. Šebánek, M. Ježková, J. Kolb a další. 
Režie M. Forman.



 

Dcera je nevinná

nedělní true story

Mladá Juliette letí se svou matkou (Mathilde) na dovolenou na Bali. Krátce po příletu 
se Juliette seznámí s mladým a atraktivním Francouzem jménem Gérôme a jede s ním 
na výlet lodí. Gérôme poprosí Juliette, aby dohlédla na jeho batoh a vzdálí se. V tu chvíli 
nastoupí na loď policie, která po prohlídce najde v Gérômově batohu velké množství drog. 
Přestože Juliette tvrdí, že batoh není její, nikdo jí nevěří a ona skončí ve vězení. Když 
se Mathilde dozví o zatčení její dcery, zavolá svého bývalého manžela Philippa, který 
okamžitě přiletí na Bali. Oba začnou bojovat proti zkorumpovaným policistům 
a nespolupracujícím politikům za propuštění jejich dcery, zatímco Juliette, odsouzená 
soudem na doživotí, musí ve vězení čelit útokům jak násilných spoluvězeňkyň, 
tak sprostých stráží. 

Originální název: Ma fille est innocente

Hrají: Chicot Etienne, Otero Isabelle, Serre Joséphine, Wiik Aurélien, Yerles Bernard

Režie: Brandström Charlotte

Žánr: Drama
Stopáž: 106 minut 

Na obrazovkách: premiéra 18. ledna 2009 

Podaří se rodičům dokázat nevinu dcery, 
která je odsouzená na doživotí za držení drog? 
Francouzský film (2007). Hrají  I. Otero, B. Yerlés, 
J. Serre, A. Wiik, E. Chicot, P. Intrakanchit 
a další. Režie Ch. Brandstrom.



 

Tajemný dům

nedělní true story

Hlavní hrdinka Elise je malířka, která přichází o práci i bydlení. Přijímá proto nabídku starat 
se o dům bohatého, vášnivého numismatika Franka. Počáteční nadšení z milého přijetí, 
nádherného prostředí a snadného výdělku umocňuje milostný románek s pohledným 
a kultivovaným instalatérem Philem. Frank se ovšem vrací z cesty dříve než měl 
plánováno a odhaluje Elise jeho city k ní. Elise se pokusí situaci rozumně vyřešit, 
ale Frank odmítnutí nepřijímá lehce. Situace se mírně komplikuje po zjištění, že Phil 
je psychicky narušený bratr, ještě více šíleného Franka, který před mnoha lety zabil 
své rodiče. Nastalému krveprolití nezabrání ani přátelé Elise, Kathy a Randy, kteří přijíždí 
Elise na pomoc. Nakonec si všichni tři sotva zachrání holý život.

Originální název: The Housesitter

Hrají: McDermott Dean, Spelling Tori

Režie: Leitch Christopher

Žánr: Krimi
Stopáž: 86 minut 

Na obrazovkách od: premiéra 25. ledna 2009

Do Torri Spelling ze zamilovali dva muži, 
kteří mají společnou minulost a nevyřešené 
spory. A ona se brzy stane jejich součástí. 
Americký thriller (2007). 
Dále hrají D. McDermott, J. Higgins, 
J. A. Woods, M. Inger a další. 
Režie Ch. Leitch.



 

Pavučina lží

nedělní true story

Amanda Detmer hraje Kristýnu Hartleyovou, nadšenou vědátorku, která je na počátku 
významného objevu v oblasti genetické příčiny závislosti. Tato práce jí přinese slávu 
a milióny. Kristýna se rozhodne založit nadaci na podporu výzkumu. To se nelíbí jejímu 
manželovi Chuckovi, ne příliš úspěšnému právníkovi, který se cítí být „na vedlejší koleji“. 
Když je Kristýna napadena neznámým útočníkem ve své laboratoři, začne manžela 
podezírat z toho, že jí usiluje o život. V případě její smrti by měl totiž právo nadaci rozpustit 
a peníze si nechat. Situace se vyhrocuje, když Kristýna potratí a vyjde najevo, že jí byla 
podána droga... Důkazy DNA vedou přímo k manželovi, ale je tu ještě někdo, kdo má 
na celém komplotu lví podíl... 

Originální název: Proof of Lies

Hrají: Detmer Amanda, Scarfe Jonathan

Režie: Svatek Peter

Žánr: Thriller 
Stopáž: 86 minut 

Na obrazovkách: premiéra 1. února 2009 

Protože je Amanda Detmer velice úspěšná 
v genetickém výzkumu, neví komu a čemu má 
ve svém okolí věřit. Ale jednu věc ví jistě - 
někdo chce aby zemřela… Britský thriller podle 
skutečné události (2006). Dále hrají A. Lemke, 
J. Scarfe, C. Sampson, S. Houde, A. Goulema 
a další. Režie  P. Svatek.



fakta, mýty, skutečnosti



 

Austin Stevens - Pán hadů

pondělí  - Discovery 

Austin Stevens se o exotické a nebezpečné živočichy zajímá od dětství. Má třicetiletou 
praxi herpetologa a posledních deset let si vydělává na živobytí fotografování zvířat. 
Ze své základny v jižní Africe vyráží do všech koutů světa, aby fotografoval nejvzácnější 
a nejnebezpečnější pozemské živočichy. 

Názvy epizod: Setkání s černou mambou, Po stopách pouštních obrů, V říši komodského 
draka, Had, který zabil Kleopatru, V obětí škrtiče lidožrouta, Čekání na obří ještěry,   
Za zvukem hadích chřestidel, Otrávené šípy v srdci pralesa, V hnízdě jedovatých hadů,   
Údolí hadů, Němá sudička, Chrám létajícího hada

Originální název: Austin Stevens - Snake Master

Žánr: Přirodopisný / Dobrodružný
Počet vysílaných dílů: 12
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 42 minut

Na obrazovkách od: 12. ledna 2009, premiéra každé pondělí večer, repríza každé úterý 
odpoledne

Neuvěřitelná setkání s nebezpečnými zvířaty, 
výpravy do extrémních míst naší planety. 
Americký dokumentární seriál (2004).



 

Hitlerovy ženy

úterý - války

Co spojuje Evu Braun, Magdu Goebbels, Marlene Dietrich nebo Leni Riefenstahl? 
I na tuto otázku odpovídá šestidílný dokumentární seriál, který odvážně analyzuje nejen 
úlohy těchto žen v neslavném období fašistické “Třetí říše” a jejich vztah k diktátorovi,
ale i Hitlerův vztah k ženám. Jedná se o netradiční pohled na historické okolnosti, stojící 
mimo hlavní proud vojenského dění...

Názvy epizod: Eva Braun - Milenka, Magda Goebbels - Následovnice, 
Winifred Wagner - Múza, Leni Riefenstahl - Filmová režisérka, Zarah Leander - Zpěvačka,
Marlene Dietrich - Nepřítel

Originální název: Hitlers Frauen

Žánr: Historický / Válečný
Počet vysílaných dílů: 6
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 51 minut

Na obrazovkách od: 13. ledna 2009, premiéra každé úterý večer, repríza každou středu 
odpoledne

Úloha žen v neslavném období “Třetí říše” 
a jejich vzájemný vztah s Adolfem Hitlerem.



 

Přežít

středa - katastrofy

Zkušenosti lidí, kteří prodělali těžkou zkoušku, bojovali se smrtí a na hranici lidských 
možností se snažili zachránit si holý  život.

Názvy epizod: Vydáni napospas tmě, Nebezpečný ponor, Uvězněni v jícnu sopky,
Uvězněni pod ledem, Ztraceni v džungli, Letecké neštěstí v poušti, Drama ve Velkém 
kaňonu a další

Originální název: I Shouldn´t Be Alive

Žánr: Skutečné příběhy / Dokument
Počet vysílaných dílů: 10
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 48 minut

Na obrazovkách od: 14. ledna 2009, premiéra každou středu večer, repríza každý čtvrtek 
odpoledne

Na hranici lidských možností se snažili zachránit 
si holý život. Britsko-americký dokumentární 
seriál (2007).



 

Prehistorický park

čtvrtek - příroda

99.9 % tvorů, kteří kdysi žili na Zemi, již dávno vyhynuli. Představte si, že můžete cestovat 
zpět časem a všechny opět vidět. A co když vyhynutí není věčné? A co když 
je můžeme vrátit zpět do rezervace… prehistorického parku! Nigel Marven je přesvědčený, 
že je schopný cestovat časem zpět do doby pravěkých zvířat a zachránit několik 
pozoruhodných tvorů, kteří kdysi chodili po této zemi. Znovu zachránění tvorové jsou 
umístění do prehistorického parku, kde žijí pod dohledem týmu expertů. Ale nic není tak 
jednoduché, jak to vypadá. První problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Jak si teď 
poradí odborníci se dvěma nevrlými T-rex teenagery? A proč onemocněl jediný mamut? 
Toto všechno je velkou výzvou pro tým odborníků v prehistorickém parku v této brilantní 
šestidílné sérii.

Názvy epizod: Návrat T-Rexe, Mammoth, Narození Dina, Záchrana Sabre Tooth
Bug house, Obrovský krokodýl

Originální název: Prehistoric Park

Žánr: Vědecký / Přirodopisný / Dokument
Počet vysílaných dílů: 6
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 60 minut

Na obrazovkách od: 15. ledna 2009, premiéra každý čtvrtek večer, repríza každý pátek 
odpoledne

Většina tvorů, kteří kdysi žili na Zemi, již dávno 
vyhynuli. Nigel Marven je přesvědčený, že je 
může vrátit zpět a proto podnikl cestu časem 
zpět do doby pravěkých zvířat. Britský seriál 
(2006).



 

Skutečný zločin

pátek - kriminální případy

Názvy epizod: Téměř dokonalá vražda, Teror v ulicích, Žena v jezeře a další

Originální název: Real Crime

Epizoda 1
Skutečný zločin - Téměř dokonalá vražda
Oklamal nejen své přátele, ale i rodinu. Zašel tak daleko, že zabil člověka. K odhalení 
nakonec přispěly jeho vlastní hodinky. Kriminální případ v britském dokumentu (2006).

Je to jako z filmu, ale příběh Albeerta Wolkera je až příliš skutečný. Zdánlivě oddaný 
křesťan a milující otec Walker se stal mezinárodním podvodníkem, který oklamal nejen své 
přátele, ale dokonce i svoji rodinu. Ve svých plánech zašel tak daleko, že  zabil člověka, 
aby jeho identita nebyla prozrazena. Neštítil se ani do toho všeho zatáhnout i svoji 
patnáctiletou dceru. K jeho vystopování nakonec pomohly hodinky značky Rolex.

Originální název: Real Crime: Almost Perfect Murder

Žánr: Krimi / Skutečné příběhy
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 48 minut

Na obrazovkách od: 16. ledna 2009, premiéra každý pátek večer, repríza každé 
následující pondělí odpoledne

Britský dokumentární seriál, který rozebírá 
obecně známé nebo vyřešené kriminální případy 
z nového úhlu pohledu. Děj je poskádán 
z rozhovorů s policejními vyšetřovateli, soudními 
znalci, příbuznými obětí nebo očitými svědky 
a je doplněn vysvětlujícím komentářem 
nebo autentickými fotografiemi a záběry.



dětské pořady



 

Teletubbies

víkendový animovaný seriál

Kouzelný větrník se roztáčí, v Teletubbylandu začíná nový den a čtyři hravé kamarády 
čekají další dobrodružství a příhody. Fialový Tinky Winky, zelený Dipsy, žlutá LaaLaa 
a nejmenší Po žijí daleko horami v tajemné zemi, kde se může stát cokoliv. Teletubbies 
mají rádi tanec a velmi milují jeden druhého. 

Teletubbies jsou mezníkem v předškolním programu, speciálně navrženém pro malé děti, 
který jim může pomoci s koordinací zraku a sluchu.

Originální název: Teletubbies

Žánr: Animace
Počet vysílaných dílů: 52
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 26 minut

Na obrazovkách od: 17. ledna 2009, každou sobotu a neděli dopoledne

Na každý den jeden příběh. Britský seriál (1997).



 

Mašinka Tomáš

víkendový animovaný seriál

Mašinka Tomáš je nadčasový televizní seriál, natočený podle knižní předlohy známého 
autora reverenda W. Awdryho. Ten psal příběhy o mašinkách pro svého syna jako pohádky 
na dobrou noc. Jednotlivé příběhy sledují dobrodružství troufalé parní lokomotivy jménem 
Tomáš a jejích přátel na vymyšleném ostrově Sodor, kde všechny věci mají svoji vlastní 
osobnost a život. Tomášův svět je krásné, idylické místo. Jeho obyvatelé jsou poctiví 
a dobří lidé nebo mašinky, které se nebojí žádné práce. Díky seriálu “Mašinka Tomáš” se 
děti můžou naučit, jak řešit různé životní situace, které je mohou někdy potkat.

Originální název: Thomas & Friends

Žánr: Animace
Počet vysílaných dílů: 106
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 10 minut

Na obrazovkách od: 17. ledna 2009, každou sobotu a neděli dopoledne

Britský animovaný film o parní mašince, která se 
ničeho nebojí a všechno zařídí.



 

Požárník Sam

víkendový animovaný seriál

Seriál vypráví dobrodružné a odvážné příběhy ze života požárníků. Požárník Sam žije 
ve vesničce Pontypandy. Je-li potřeba uhasit požár, vytáhnout dítě z hluboké jámy nebo 
jen sundat kočku ze stromu, je tu požárník Sam a jeho parta.  

Originální název: Fireman Sam

Žánr: Animace
Počet vysílaných dílů: 52
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 10 minut

Na obrazovkách od: 17. ledna 2009, každou sobotu a neděli dopoledne, repríza každou 
sobotu a neděli v odpoledních hodinách

Sam a jeho parta z vesničky Pontypandy všem 
pomůže a všechno uhasí. Britský animovaný 
seriál.



ještě něco na závěr



 

Gurmáni na cestách

víkendové vaření

Dva muži, dva motocykly, zarostlé tváře a dobrodružství okořeněné dávkou nakažlivého 
entuziasmu. Dave Myers a Si King nejsou školení kuchaři. Jen zkrátka milují jídlo. 
A proto v kožených oblecích a přilbách cestují po světě, učí se vařit regionální delikatesy, 
které jsou neoddělitelně spjaty s místní kulturou. V Irsku je to dušené maso, v Namibii 
zebří karbanátky, krokodýlí saté apod. V Transylvánii vaří místní nejoblíbenější “samalé” 
se spoustou česneku, aby odradili upíry. Spousta radosti, příjemného humoru a množství 
překvapivě snadných receptů. Seriál o dvou mužích, jejich motocyklech a o tom, co milují 
ještě víc než své motorky, o jídle.

Originální název: The Hairy Bikers’ Cookbook

Žánr: Gastronomický
Počet vysílaných dílů: 20
Plánovaná stopáž jednoho dílu: 30 minut

Na obrazovkách od: 17. ledna 2009, každou sobotu a neděli dopoledne

David Myers a Simon King nejsou školení kuchaři. 
Avšak, protože milují jídlo a dobrodružství, cetují 
po světě v kožených oblecích na motocyklech a 
učí se vařit delikatesy. Britský seriál (2006).


