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tisková zpráva

TV Barrandov slaví 2 roky vysílání
Cíl managementu splněn, stanice zasahuje více než
2 milióny diváků denně
Digitální stanice TV Barrandov začala vysílat před 2 lety, 11. ledna 2009. Projekt
odstartoval v 11:01 s ambicí dosáhnout ve druhém roce průměrného denního share
5 - 6 %, což se týmu vedeném generální ředitelkou Jankou Vozárovou podařilo –
TV Barrandov je 4. nejsledovanější stanicí v zemi.
Za 730 dní vysílání plnoformátová TV Barrandov odvysílala 13.689 pořadů vlastní tvorby
a akvizice, přičemž dosáhla značných diváckých úspěchů. K nejsledovanějším patřily vedle
oscarového dramatu Smrt čeká všude také české filmy a seriály, z vlastní tvorby pak
cyklus bulvárních magazínů Tajemství, předpověď počasí Jak bude anebo satirická talk
show Zuzany Bubílkové.
Ve skupině dětských diváků 4 - 9 let se TV Barrandov ve druhém roce vysílání podařilo
pásmem Animáček obsadit pozici 2. nejsledovanější televize v Česku, a to především
díky seriálu Šmoulové (zdroj: ATO Mediaresearch, zásah ve skupině 4 - 9 při týdenním
sledování s podmínkou diváka 3 minuty kontinuálně).
Vysílání TV Barrandov v současnosti představuje průměrný denní zásah na 2 milióny
dospělých diváků. Další vzestup lze očekávat s postupem digitalizace: TV Barrandov
vysílá v multiplexu 2, je dosažitelná také přes satelit, kabel i IPTV. Současné pokrytí
digitálním signálem TV Barrandov na obyvatele České republiky je 89 %.
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Barrandovské jarní hity: Videostop,
Želvy Ninja a Svatby jako řemen
Televize připomene 80. výročí založení Ateliérů
Barrandov a na obrazovku vrátí Jana Rosáka
„Třetí rok vysílání TV Barrandov bude ve znamení oslav 80. výročí založení Ateliérů
Barrandov,“ uvedla na dnešní tiskové konferenci generální ředitelka 4. nejsledovanější
stanice v zemi, Janka Vozárová.
Televize bude proto pokračovat v nasazování českých filmů natočených právě na
Barrandově (např. Buldoci a třešně J. Herze, Naše bláznivá rodina K. Kachyni). Slavnou
minulost „evropského Hollywoodu“ připomene také cyklus bulvárních dokumentů
Tajemství věnovaný filmovým hvězdám, kaskadérům nebo osobnostem jako byl
například Ladislav Smoljak.
Téma českých filmů dominuje rovněž zábavné show Barrandovský Videostop, kterou
bude uvádět držitel tří cen Týtý Jan Rosák. K němu se v 17 dílech soutěže připojí kromě
hereckých osobností také režisérské legendy jako Juraj Herz, Václav Vorlíček, Karel
Smyczek, Zdeněk Troška nebo Dušan Klein.
TV Barrandov na jaře nabídne původní romantickou docu-soap Svatby jako řemen s
moderátorkou Alicí Bendovou. Podíváme se, jak se slaví svatby v typické české rodině,
na Moravě, v romské rodině, ve vietnamské komunitě nebo jako probíhá registrované
partnerství. Poznáme svatbu seniorů, handicapovaných i svatbu nečekanou, na
neobvyklém místě...
Na obrazovce zůstane oblíbené pásmo Animáček. Ke Šmoulům přibudou i Želvy Ninja a
pořad bude začínat už v 18:25 hodin (pondělí až sobota).
V únoru TV Barrandov na počest 100. narozenin režiséra Otakara Vávry odvysílá
klasické české snímky Zlatá reneta, Romance pro křídlovku a Evropa tančila valčík. V
květnu pak připomene životní jubileum Jiřiny Bohdalové.
V oblasti akvizice nabídku představují premiéry filmů jako například Milenci s Gwyneth
Paltrow, Joaquinem Phoenixem a Isabellou Rossellini, Firma a Vanilkové nebe
s Tomem Cruisem nebo Hra osudu režiséra Woodyho Allena.
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TOP 15
(Vlastní tvorba)
1. Tajemství Jiřiny Švorcové

2. Jak bude

3. České milování

4. Sametové hašteření

5. Politická střelnice

6. Cyranův poloostrov

7. Hlavní zprávy

8. Přostři pro tři

9. Pelíšky slavných

10. Barrandovský koktejl

11. Tajemství lásek slavných

12. Tajemství královen popu

13. Vítězné hašteření

14. Tajemství celebrit

15. Profesionálové

1. 6. 2009 - 31. 12. 2010, podle ratingu, bez duplicity pořadů, zdroj: ATO - Mediaresearch

Janis Sidovský
sidovsky@barrandov.tv

Barrandov Televizní Studio a.s.
Kříženeckého nám. 322, 152 00 Praha 5
IČ: 41693311 DIČ: CZ 41693311

Tisková konference TV Barrandov - 11. 1. 2011

TOP 15
(Akvizice)
1. Žena za pultem

2. 30 případů mjr. Zemana

3. Ještě větší blbec, než...

4. Sudá a lichá

5. Evo, vdej se

6. Chlapci a chlapi

7. Samorost

8. Když v ráji pršelo

9. Smrt čeká všude

10. Nebezpečné líbánky

11. Hroši v Africe

12. Pozor, vizita!

13. Pomsta Černého korzára

14. Království potoků

15. Jdi na to

1. 6. 2009 - 31. 12. 2010, podle ratingu, bez duplicity pořadů, zdroj: ATO - Mediaresearch
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od 5. 1.
každou středu
večer

Odsouzené III

Pochybnost, strach a beznaděj z vězení
nikdy nezmizí. Dá se však překonat vírou,
že spravedlnost není úplně slepá. Československý seriál (2010). Hrají Z. Mauréry,
H. Gregorová, H. Vagnerová, P. Kříž, G.
Dzuríková, Z. Porubjaková, A. Štréblová,
E. Podzámska a další.
Seriál Odsouzené ve třetí sérii vstupuje
do finále. Na Evu Kollárovou se konečně
usměje štěstí, potvrdí se, že drogy ve vězení
měla pod palcem Grófka. Atmosféra ve
věznici nebezpečně houstne, tichá válka
mezi Grófkou a Malecovou vyostří, když na
místo nemocného ředitele Bílka nastoupí
kapitán. Tomu se situace vymkne z rukou a
poté, co Malecová obviní Grófku z vraždy
Maďarky, Gigi ve zkratovém jednání zajme
rukojmí a nechtěně do toho zaplete i Evu.
Do věznice nastoupí nová ředitelka, která
odvolá Jankovičovou z pozice zdravotní
sestry a dosadí místo ní profesionální
zdravotní sestru, manželku svého kamaráda

Premiéra
seriál

(Petra Nesvačilová). Na stáž do věznice
také přichází posila, referent Matěj (Jan
Plouhar), do kterého se zamiluje Barbie. Na
špatné vztahy mezi Grófkou a Malecovou
doplácí celá věznice a nejvíce je z toho
zoufalá Lešiaková, která s nimi sdílí celu.
Velmi těžce nese napětí a začíná se chovat
velmi divně. Zkomplikují nové poměry ve
vězení Evinu cestu na svobodu?
Režie: Robert Šveda, Lukáš Hanulak, Albert
Vlk, Peter Bebjak

Žánr: drama
Počet epizod: 28

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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od 9. 1.
každou neděli
podvečer

vlastní tvorba

Pečeme s láskou

Oslaďte si život se špičkovou českou
cukrářkou Mirkou van Gils Slavíkovou a
jejími slavnými hosty. Režie R. Petrenko

Hosté pořadu: Zdeněk Troška, Martin
Zounar, Hana Gregorová, Eva Decastelo,
Jitka Asterová a další.

Mirka van Gils Slavíková
Držitelka několika ocenění v cukrářském
umění: 2003 (Warth) – zlatá medaile,
2004 (Stuttgart) – stříbrná medaile,
stříbrnou a bronzovou medaili na kuchařské
olympiádě v Erfurtu. V národní soutěži v
Paříži v únoru 2004 získala francouzský
profesionální titul „Professeur en sucre
d´art.“ Spolupracovala s firmou Nestlé, s
jejíž pomocí zbudovala cukrářské výukové
studio Orion, které později po zrušení
industriální čokoládovnické výroby v Nestlé
přebírá do vlastních rukou a pokračuje
v práci pod názvem STUDIA EN SUCRE
D´ART Mirky Slavíkové.

Žánr: zábava / vaření
Počet epizod: 16
Stopáž: 20 minut

Novinka
vaření

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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od 28. 2.
každý týden

vlastní tvorba

Prominenti

Hvězdy jak je neznáte! Co skrývají
celebrity? Čím se chlubí, co neumí a v čem
jsou naopak dobré?
Prominenti vstupují do druhé sezóny se
spoustou novinek! Společenský týdeník posílí
několikanásobná vítězka světových soutěží
krásy a modelka Renata Janečková. Diváky
bude každý týden provázet světem filmu,
hudby a premiér. Nejkrásnější čeští muži,
Martin Zach a Josef Karas, budou okouzlovat
nejen dámy. Nejkrásnější muž České republiky
Martin Zach bude nadále zpovídat celebrity,
které mají podobně silný životní příběh jako
on sám. Josef Karas, druhý nejkrásnější muž
světa, v nové rubrice „Jeden den v kůži“
vyzkouší, co obnáší hvězdné i nehvězdné
povolání.
Svět drahých rób, ale i rebelů českého
showbyznysu, kteří si na vybrané způsoby
rozhodně nepotrpí. Příběhy, které hýbou
českým bulvárem. Exkluzivní zpovědi celebrit
– z očí do očí a na velmi osobní téma. Jaký je
životní styl lidí z prvních stran novin? Známý

Premiéra
life-style magazín

módní expert hodnotí, jestli se umějí oblékat,
nebo zda si při výletu do společnosti utrhnou
ostudu. Které české i zahraniční hvězdy
uvidíme právě teď v našich kinech? Kam se
nezapomenout vypravit, abychom celebrity
potkali “naživo”? Prominenti s moderátorkou
Jitkou Asterovou každé pondělí večer na TV
Barrandov.
Moderátor: Jitka Asterová
Režie: Adrian Stojkov

Žánr: life-style magazín
Stopáž: 30 minut

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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od 28. 2.
pondělí - pátek
podvečer

vlastní tvorba

Co bude dnes k večeři?

Kuchařku zahoďte. Vařte s televizí
Barrandov.
Šéfkuchař Radek Kašpárek
Několik let pracoval v hotelu Savoy v Praze,
kde se specializoval na přípravu mas, ryb,
omáček a silných masových extraktů.
V současnosti pracuje v prestižní restauraci
Coda v pražském hotelu ARIA na Malé
Straně a specializuje se na moderní světovou
gastronomii, design pokrmů a food styling.

Premiéra
vaření

Žánr: vaření
Stopáž: 10 minut

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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od března
2011

vlastní tvorba

Barrandovský Videostop

Vaše nejoblíbenější filmy, legendární herci,
váš důvtip, zábava a nezapomenutelný Jan
Rosák... To je Barrandovský Videostop!
Tři soutěžící se utkají o zajímavé ceny
a jejich poradci z řad známých osobností
Vás provedou filmovým 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 sledujte od března na
TV Barrandov.

Novinka
zábava

Moderátor: Jan Rosák
Režie: Petr Soukup

Žánr: zábava
Počet epizod: 17
Stopáž: 40 minut

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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od 6. 3.
každou neděli
večer

vlastní tvorba

Politická střelnice

Politická střelnice Zuzany Bubílkové v nové
podobě! Na glosování uplynulého týdne se
budou podílet i Petr Martinák a vítězové
soutěže „Bubu hledá chlapa“.
Zuzana Bubílková nenechá politiky spát ani
v tomto roce a váš oblíbený pořad bude
ještě sarkastičtější. Posilou jí bude „stýček z
Moravy“, imitátor Petr Martinák. Společně
nenechají bez komentáře jedinou událost
uplynolého týdne.

Premiéra
zábava

Moderátor: Zuzana Bubílková
Režie: Vojtěch Nouzák
Žánr: zábava
Stopáž: 40 minut

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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jaro
2011

vlastní tvorba

Pelíšky slavných

Kde se slavní cítí jako doma? Ukážeme vám
oblíbená a tajná místa, zákulisí divadel,
filmové ateliéry i sportovní šatny. Kde
se cítí naše známé osobnosti nejlépe,
kde prožívají smutek i radost a jak se
vypořádávají s běžnýmidomácími pracemi?
Co se podaří objevit moderátorce Gábině
Goldové ve hvězdném pelíšku? Sledujte
novou řadu pořadu Pelíšky slavných každý
týden na Barrandově.
Nové epizody nahlédnou do soukromí
Markéty Konvičkové, Venduly Svobodové,
Heleny Vondráčkové a dalších známých
osobností.

Premiéra
life-style

Moderátor: Gábina Goldová

Žánr: life-style
Počet epizod: 17
Stopáž: 15 minut

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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od dubna
2011

vlastní tvorba

Svatby jako řemen

Prožijte s naší romantickou reality show
ty nejkrásnější, nejpodivnější a nejvtipnější
svatby. Každá svatba je něčím originální a
každá svatba nás může něčím překvapit.
Sledujte s námi krůček po krůčku všechny
přípravy, kotrmelce, pochybnosti, karamboly,
které budou končit vždy happyendem, tedy
svatbou. Někdy dokonalou, někdy plnou
zádrhelů, ale rozhodně zábavnou!

Nablízku vždy bude naše průvodkyně,
krásná a pohotová Alice Bendová, která nás
v každém díle zavede na jednu svatbu a
společně s ní prožijete příběhy plné emocí.
Zkrátka Svatby jako řemen!
Moderátor: Alice Bendová
Režie: Jan Sládek, Marek Škarpa

Každé svatbě se podíváme pořádně pod
sukně. Seznámíme se s příběhem lásky, s
ženichem a nevěstou, s rodinami. Nabídneme
radu i pomoc a pro svatebčany přichystáme
nějaké to překvapení.
Podíváme se, jak se slaví svatby v typické
české rodině, na Moravě, v romské rodině,
ve vietnamské komunitě, jak probíhá
registrované partnerství. Poznáme svatbu
seniorů, handicapovaných, ale i svatbu
nečekanou či na neobvyklém místě...

Novinka
life-style

Žánr: docu-soap
Počet epizod: 12
Stopáž: 50 minut

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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sobota 5. 3.
večer

vlastní tvorba

Tajemství Ladislava Smoljaka

Režisér, scénárista, herec nebo politolog
amatér – to všechno byl Ladislav Smoljak.
Kde se zrodil nápad vytvořit divadlo
imaginárního vynálezce Járy Cimrmana? Jak je
možné, že Cimrmanův humor přežil tolik let
a stále oslovuje nové a nové generace?
Mnohá Tajemství nám odhalí jeho celoživotní
přítel Zdeněk Svěrák. Jak se Ladislav Smoljak
dostal k filmu a jaký byl režisér – o tom
budou hovořit Dáda Patrasová nebo Jaroslav
Uhlíř. A jaký byl v soukromí? Byl opravdu
takový Don Juan, jak se o něm říká? Uměl to
se ženami?

Víc prozradí Luděk Sobota nebo Naďa
Urbánková. Jak moc se angažoval v politice
a jaký byl táta? Na Ladislava Smoljaka
zavzpomíná i jeho syn David. Exkluzivně
uvidíte i nikdy neodvysílaný rozhovor s
Ladislavem Smoljakem z doby, kdy si začal
stěžovat na zdravotní potíže.

Premiéra
life-style

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv

Žánr: life-style
Stopáž: 40 minut
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sobota 12. 3.
večer

vlastní tvorba

Tajemství kaskadérů

Náročná práce nebo nebezpečný koníček?
Co musí kaskadér zvládnout tzv. na „první
dobrou“? Přišli kaskadéři kvůli počítačům
o práci? Odchází vůbec někdy kaskadér do
důchodu? Může kaskadér říci: „Do toho už
nejdu“? Kde je hranice, co ještě kaskadér
může udělat? Proč byl oscarový film
Titanic pro české kaskadéry vstupenkou
do Hollywoodu? Kdo z herců se nechává
zaskakovat a kdo naopak o zastupování
kaskadérem nechce ani slyšet? Necháme
vás exkluzivně nahlédnout do zákulisí vzniku
kaskadérských scén akčního filmu Kajínek.
Nebude chybět nácvik rvačky, pád auta z
mostu nebo běh po střechách.

Uvidíme, jak se připravuje pád z výšky i co
předchází tomu, když má kaskadér hořet.
O své vzpomínky na kaskadéry se podělí i
herec Marek Vašut, který kvůli filmu Pěsti
ve tmě podstoupil tvrdý trénink.

Premiéra
life-style

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv

A co ženy kaskadérky? Kolik jich u nás
dělá kaskadérskou profesi? A mohou dělat
všechny kaskadérské kousky nebo jsou v
něčem omezovány? Svá Tajemství prozradí
mimo jiné Petr Jákl mladší, Jaroslav Tomsa,
Martin Hub a Zdeněk Srstka.
Žánr: life-style
Stopáž: 40 minut
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sobota 19. 3.
večer

vlastní tvorba

Tajemství filmových hvězd

Dá se u českého filmu zbohatnout a mají
české filmové hvězdy manýry srovnatelné se
zahraničními hereckými celebritami? Existuje
kariéra přes postel? Jaké filmové hvězdy se
procházely po barrandovském kopci?
A jak vypadalo takové natáčení před 40
lety? V čem se lišilo od toho dnešního? Na
své herecké začátky zavzpomínají legendární
herečky Ljuba Skořepová nebo okouzlující
Květa Fialová. Jak vypadá takový natáčecí den,
prozradí třeba Jana Šulcová, Dáda Patrasová
a Aňa Geislerová.

Co všechno člověk musí pro roli obětovat a
jaké to je být tzv. „zaškatulkovaným“ hercem,
to moc dobře ví Yvetta Blanarovičová
či Luděk Sobota. Nechybí ani pohled na
herecké hvězdy očima režisérů, a to takových
osobností jako jsou Václav Vorlíček, Juraj
Herz nebo Zdeněk Troška.

Premiéra
life-style

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv

Žánr: life-style
Stopáž: 40 minut
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sobota 26. 3.
večer

vlastní tvorba

Tajemství slavných svateb

Drahé róby, stovky hostů, ale i utajený sňatek
v cizině. Tak vypadají svatby českých celebrit.
A těch opravdu zajímavých bylo v našich
luzích a hájích nespočet. Co jsme vypátrali
o tajné svatbě Karla Gotta v Las Vegas?
Kolik jsou celebrity ochotné za svou svatbu
utratit? A jaké módní kreace jsou schopny
si na sebe ve svůj svatební den obléknout?
Jak vypadá takové svatební menu pro mlsné
jazýčky hvězd ze světa showbyznysu?
O svém nejkrásnějším dni nám bude vyprávět
modelka Andrea Verešová s manželem
Danielem Volopichem, zpěvačka Heidi Janků,
moderátorka Eva Decastelo nebo režisér Jiří
Adamec se svou ženou moderátorkou Janou
Adamcovou.

Své svatební šaty nám ukáže i Vendula
Svobodová. To vše s exkluzivními záběry a
fotografiemi ze svateb slavných.

Premiéra
life-style

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv

Žánr: life-style
Stopáž: 40 minut
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od 31. 1.
pondělí - sobota
18:25
blok Animáček

Želvy Ninja
(Teenage Mutant Ninja Turtles)

Americký seriál vypráví o čtyřech želvácích.
Ty ale nejsou jen tak obyčejné, zmutovaly
totiž do lidské podoby. Jsou navíc v pubertě,
takže všechno kolem sebe berou s pořádnou
měrou nadsázky a s humorem. Šéfem celé
této podivné party je Leonardo, který to umí
s mečem, pak Donatello, který zase ovládá
boj s holí a mimo jiné je vědeckotechnickým
géniem. Další dva ninjové se jmenují
Michaelangelo (expert s nunčaky) a Rafaelo
(expert s dýkami). Bojové schopnosti jim
předal mistr Tříska, který je zmutovaným
krysočlověkem. Jejich lidským společníkem je
pak reportérka April O‘Neillová.

Hlavní náplní želv je boj se zločinem, zvláště
pak s Trhačem, kterého také vyučil Tříska.
Nynějším nadřízeným Trhače je mimozemšťan
Krang, který dříve vládl v Dimenzi X.

Novinka
animovaný seriál

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv

V páchaní všech možných zločinů těmto
dvěma padouchům pomáhá armáda Ninja
foot klanu a spousta mutantů v čele
s Rocksteadym a Bebopem.

USA 1987
Žánr: animovaný seriál
Stopáž: 30 minut
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od 31. 1.
pondělí - neděle
18:25
blok Animáček

Šmoulové
(Smurf)

Šmoulové si žijí svým bezstarostným
životem, který jim věčně kazí zlý
černokněžník Gargamel a jeho kocour
Azrael. Belgický animovaný seriál.

animovaný seriál

Žánr: animovaný seriál
Stopáž: 25 minut

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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pondělí - neděle
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blok Animáček

Gumídci
(Disney‘s Adventures Of The Gummi Bears)

Animovaný seriál byl vytvořen společností
Walt Disney v polovině osmdesátých let 20.
století. U nás byl vysílan od roku 1992. Děj se
odehrává ve středověké Anglii za dob rytířů.
Gumídci, kteří žijí v lese, se straní lidí, protože
lidé už nevěří, že existují a mají je za pouhou
legendu. O jejich existenci ví jen královská
dcera Klára a královské páže Kryštof.
Hlavním nepřítelem Gumídků je kníže Igor,
který žije na hradě Lotrník společně s obry
(tupouny). Hlavním cílem Igora je získat pro
sebe Strdín, hrad dobrého krále Kristiána.
Igorovi se zatím jeho sen nesplnil, na čemž
mají velkou zásluhu Gumídci, kteří jsou po
vypití „hopsinkové šťávy“ na omezenou dobu
silnější a dobře skáčou.

animovaný seriál

Žánr: animovaný seriál

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv
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Filmové tipy
Milenci (Two Lovers)			
G. Paltrow, J. Phoenix, I. Rossellini
Romantické drama vypráví příběh Leonarda, který se po neúspěšném pokusu o sebevraždu vrací
k rodičům, kteří ho mají rádi, ale nerozumějí mu. Záhy poznává dvě ženy: tajemnou a krásnou
sousedku Michelle a milou a starostlivou Sandru, dceru obchodníka.
(USA, 2008)
Firma (The Firm)				
T. Cruise, G. Hackman, Ed Harris
Filmová adaptace stejnojmenného bestselleru J. Grishama, jehož protagonistou je ambiciózní
absolvent práv elitní vysoké školy, který přijme lukrativní místo v dobře zavedené advokátní
firmě. Záhy však zjistí, že se ocitl v nepříjemné propasti.
(USA, 1993)
Hra osudu (Match Point)			
J. Rhys Meyers, Sc. Johansson
Drama o společenském vzestupu mladého muže a děsivých následcích jeho ctižádosti. Hlavní
hrdina se nedokáže rozhodnout mezi dvěma ženami a nenachází cestu ven.
(VB-Irsko-Rusko-USA, 2005)
Miluj mě, prosím (Wicker Park) 		
J. Hartnett, D. Kruger, M. Lillard
Mladý bankéř je posedlý představou, že krásná dívka, kterou pravidelně potkává v kavárně, je
jeho bývalou životní láskou. Začne ji proto pravidelně sledovat při jejích návratech domů. Jeho
touha ho zde přivede až do jejího apartmánu, kde ho čeká nebezpečné odhalení...
(USA, 2004)
Temná hmota (Dark Matter) 		
M. Streep, A. Quin, Ye Liu
Mladý, ambiciozní a chytrý student se přestěhuje do USA, aby mohl dělat, co skutečně chce, to
je věnovat se své vášni, svému snu. Je přijat do vědeckého týmu, ale začne mít problémy, když se
snaží jít svou vlastní cestou a prosazovat své názory. Natočeno podle skutečných událostí.
(USA, 2007)
Vanilkové nebe (Vanilla Sky)			
T. Cruise, P. Cruz, C. Diaz
Tom Cruise umí žít. Proč ne, když je pohledný, charismatický mladý muž a navíc ani zdaleka
nemusí počítat každý dolar. Jedné noci potká dívku svých snů, Penelope Cruz, ale vzápětí ji
ztratí. Davidova partnerka brzy pochopí, že on se Penelope jen tak nevzdá…
(USA, 2001)
Časy se mění (Les Temps Qui Changent)		
C. Deneuve, G. Depardieu
Antoine úspěšně podniká ve stavebnictví a v Tangeru dohlíží na stavbu komplexu v bezcelní
zóně. Cecile je vdaná za mladšího muže a má s ním dítě. Kdysi byli milenci a Antoine na svou
lásku stále nemůže zapomenout. Jejich setkání po třiceti letech je katalyzátorem řady událostí.
(Francie, 2004)
Box (The Box)					
C. Diaz, J. Marsden, F. Langella
Norma a Arthur Lewisovi, maloměšťácký pár s malým dítětem, obdrží obyčejnou dřevěnou
krabici jako dárek, který s sebou přinese osudné a nezvratné následky.
(USA, 2009)
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Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
e-mail: nemecek@barrandov.tv

