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TV Barrandov spouští nový televizní kanál 
KINO BARRANDOV
Společnost Barrandov Televizní studio a.s. spus-
tí 18. dubna 2015 nový filmový kanál KINO  
BARRANDOV. Majoritním dodavatelem obsahu 
je společnost SPI International. Program nové 
stanice sestává výhradně z filmové a seriálové 
tvorby evropské i světové produkce. Šíření TV 
signálu bude zajištěno prostřednictvím terestriální 
sítě Českých Radiokomunikací v Multiplexu 3.

 

V měsíci květnu pak Barrandov Televizní Studio, a.s. 
zprovozní kombinovaný dokumentární a dětský kanál 
Barrandov PLUS. „Spuštění těchto dvou nových kanálů 
je vyústěním intenzivní práce všech složek společnosti. 
Během pouhých tří měsíců se nám podařilo připravit 
dokonalé technické zázemí, personálně zabezpečit ply-
nulý chod nových stanic včetně stávající hlavní stanice 
Televize Barrandov, finálně zajistit bohatou knihovnu ti-
tulů a v neposlední řadě sestavit atraktivní programové 
schéma,“ řekl Jaromír Soukup, majitel a předseda 
představenstva společností EMPPRESA MEDIA 
a Barrandov Televizní Studio.

Televizní plátno Kina Barrandov se poprvé rozsvítí 
strhujícím dramatem Důkaz s Gwyneth Paltrowovou 
a Anthony Hopkinsem v hlavních rolích. Snímek vy-
chází z Pulitzerovou cenou oceněné knižní předlohy 
Davida Auburna. „Kino Barrandov otevřeme přesně v 
18 hodin, 42 minut a 15 sekund, a ačkoliv se tento čas 
na první pohled může jevit nahodile, svoji logiku má. A 
já jsem si jistá, že bystrý divák na naši malou šifru velmi 
rychle přijde,“ doplnila generální ředitelka Televize Ba-
rrandov Ing. Marcela Hrdá.

 Hned v prvních měsících vysílání nabídne KINO Ba-
rrandov snímky s největšími hvězdami světového fil-
mu: Meryl Streepovou, Colinem Firthem, Tomem 
Hanksem, Georgem Clooney, Gwyneth Paltro-
wovou, Pirecem Brosnanem, Helen Mirrenovou, 
Gérardem Depardieu, Whoopy Goldberogovou, 
Jenifer Anistonovou a mnoha dalšími. 

V Kině Barrandov si přijde na své celá rodina, a to roz-
hodně nejen díky nepřeberné nabídce rodinných 
filmů. Potěší milovníky historických filmů, westernů a 
kriminálek i fanoušky romantických komedií či filmů 
podle skutečných událostí. V pozdně večerních hodi-
nách nabídne Kino Barrandov také erotiku. 

Barrandov Televizní Studio a.s. je součástí vyda-
vatelství EMPRESA MEDIA, do jehož portfolia patří 
také produkční společnost Real TV. EMPRESA MEDIA 
vydává časopisy Týden, publicistický Instinkt a In-
stinkt Interview, společenské magazíny Sedmička a 
Sedmička Exkluziv, marketingový titul MarketingSa-
lesMedia a také časopisy pro dospívající a děti Top 
dívky, Popcorn nebo Animáček.

SPI International je mezinárodní společnost, kte-
rá poskytuje filmový a televizní obsah. Provozuje 34 
televizních programů ve více než 40 zemích světa, 
její placená videotéka registruje 25 milionů předpla-
titelů měsíčně. V ČR a SR provozuje placené kanály 
Filmbox Plus, Filmbox Premium, Filmbox HD a Film-
box Family.

Start: 18. 4. 2015 v 18:42:15

Cílová skupina: muži/ženy, rodiny napříč  
věkovým spektrem

Šíření: Pozemní vysílání (Multiplex 3), Skylink, 
UPC, O2 TV

TISKOVÁ ZPRÁVA
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čas pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

06:00 
12:25

REPRÍZY SNÍMKŮ PŘEDEŠLÉHO DNE

12:25
15:20

SERIÁLY

australské krimi / francouzské krimi / historické / belgické komedie / kanadské válečné série

15:20
17:10

EVROPSKÁ TVORBA

francouzské komedie / italské komedie / severské filmy

Show začíná | Drahá Alice | Táta na týden | Svobodný svět | Pelle Dobyvatel | Podivné zahrady | Život je krásný | Fame: Cesta za slávou

17:10
19:00

RODINNÉ FILMY

komedie / dobrodružné / fantasy / sportovní

Most do země Terabithia | Návrat domů | Dunia a Desie v Maroku | Ranvej | Přesný zásah

19:00
20:50

HVĚZDNÉ FILMY

Meryl Streep / Naomi Watts / Danny De Vito / Dustin Hoffman / Gérard Depardieu / Audrey Tautou

Coco Chanel | Půlnoční míle | Ten večer | Láska až za hrob | Cesta | Čtyři minuty | Jaro, léto, podzim, zima... a jaro | Našli mě naši | Něžnost

20:50
22:45

ROMANTICKÉ  
KOMEDIE

HISTORICKÉ  
FILMY

KRIMINÁLKY 
SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY WESTERNY THRILLERY STRHUJÍCÍ  

DRAMATA KRIMISERIÁL

Jenifer Aniston
Whoopy Goldberg

Robert de Niro
Colin Firth

Audrey Tautou 

Denzel Washington 
Eva Mendes

Susan Sarandon
Tommy Lee Jones

Evan McGregor
Pierce Brosnan

Billy Bob Thorton

George Clooney
Tom Hanks 
Colin Firth

Gwyneth Paltrow

Benedict Cumberbatch

Nashledanou v září
Zkažená nevinnost

Most osudu
Poslední legie

Presumpce viny
Neznámá

V údolí Elah
Pomsta a spravedlnost

Muž ve stínu
Smrtící bumerang

Michael Clayton
Důkaz

Pravda nebo lež
Velký Buck Howard

Poslední nepřítel

22:45
00:25

EROTICKÉ FILMY

Emmanuelle 2000

00:25
01:15

KRIMISERIÁL

Omerta

PROGRAMOVÉ SCHÉMA
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Poslední nepřítel
Velká Británie, 2008 /Drama / Thriller / 5 x 60 min
Pětidílné drama z blízké budoucnosti od oceňova-
ného scénáristy Petera Berryho sleduje skupinu po-
stav, mezi kterými nechybí matematik, humanitární 
pracovník nebo zoufalý otec. Všichni se snaží řešit 
krize svých osobních životů, až se nevědomky zaple-
tou do jedné velké světové záhady.

 Hrají: Benedict Cumberbatch, Anamaria Marinca, 
Max Beesley, Robert Carlyle, Eva Birthistle, Geraldine 
James, David Harewood, Christopher Fulford, Ovidiu 
Niculescu, San Shella, Emil Hostina, Kieran O‘Brien, 
Chipo Chung, Maria Roman, Paul Higgins, James Hol-
mes, Nicola Stapleton a další

 Režie: Iain B. MacDonald

Mladí lvi
Austrálie, 2002 / Drama / Krimi /22 x 60 min

Nové plemeno detektivů, to je tým Young Lions (Mladí 
lvi). Za dobu svého působení na policejní stanici už si 
tihle čtyři profesionálové stačili vydobýt slušné renomé, 
teď ale chtějí změnu. A věří, že jí dosáhnou. Jsou opti-
mističtí a někdy až lehce naivní, ale vždy plní nezdolné 
chuti do života. 

 Hrají:  Alex Dimitriades, Tom Long, Anna Lise Phillips, 

Alexandra Davies, Kick Gurry, Kate Beahan, Anna Torv, 
Steve Le Marquand, Kieran Darcy-Smith, Socratis Otto, 
Jourdan Lee, Tanc Sade, Andy Rodoreda, Ryan Johnson, 
Chris Lilley, Genevieve O‘Reilly, Peter O‘Brien, Andrea 
Leon a další

 Režie: Ian Barry, Michael Jenkins, Jessica Hobbs

Varg Veum II
Norsko, 2010 – 2012 / Krimi / 6x 90 min

Varg Veum přestal pracovat jako soukromý detektiv 
a našel si stálé zaměstnání jako učitel. Svůj život zklid-
nil a užívá si domácího blaha se svou novou přítelkyní 
Karin. Idyla však netrvá dlouho. Veum je brutálně vta-
žen do své minulosti, když je z vězení propuštěn jeho 
zahořklý nepřítel, rozhodnutý se pomstít těm, kteří ho 
usvědčili z vraždy dospívající dívky. Brzy je Veum hlu-
boce zapleten do případu, kde musí vybojovat těžkou 
bitvu se svým svědomím…

 Hrají: Trond Espen Seim, Bjorn Floberg, Lie Kaas 
Nikolaj, Lene Nystrom, Eivind Sander, Santelmann  
Tobias, Barker Petronella a další

 Režie: Stefan Faldbakken 
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Život je krásný
Itálie, 1997 / Drama / 116 min

 Hrají: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Gior-
gio Cantarini, Giustino Durano, Marisa Paredes, Horst 
Buchholz, Verena Buratti, Gina Rovere, Andrea Tidona, 
a další

 Režie: Roberto Benigni

Píše se rok 1939. Italský číšník Guido Orefice, pře-
kypující energií a hýřící bláznivými nápady, přijíždí 
z venkova do velkého města. Na první pohled se tu 
zamiluje do půvabné učitelky Dory. Ta už sice nápad-
níka má, on však udělá vše, aby ji zachránil od sňatku 
s nemilovaným byrokratem. Získá její lásku a vezmou 
se. Narodí se jim syn Giosué. Po pěti letech šťastného 
manželství je Guido kvůli svému židovskému původu 
odvlečen spolu se synem do koncentračního tábora. 
Aby před malým chlapcem zatajil šokující okolnos-
ti a uchránil ho před hrůzami nacismu, předstírá, že 
všechno kolem je pouhá hra, připravená k synovým 
narozeninám. Hra, na jejímž konci na oba čeká velká 
odměna...

Show začíná
Velká Británie, 2005 / Komedie / Drama / Hu-
dební  / 103 min

Pravdivý příběh jedné z nejvýstřednějších dam lon-

dýnské předválečné smetánky Laury Hendersono-
vé a jejího divadla Windmill. Dříve slavné divadlo 
přišlo o své diváky. Paní Hendersonová, poháněná 
touhou přilákat publikum zpět, se navzdory svému 
věku a s pomocí divadelního manažera Viviana van 
Damma snaží o znovuzrození zašlé slávy Windmillu. 
Tento pár uvede na jeviště Nude Revue, extravagantní 
muzikálovou show na hranici zákona, která je přijata 
s obrovským nadšením a Windmill se díky ní navždy 
zapíše do divadelní historie.

 Hrají: Judi Dench, Bob Hoskins, Kelly Reilly, Christo-
pher Guest, Anna Brewster, Rosalind Halstead, Toby Jo-
nes, Natalia Tena, Samuel Barnett, Patrick Kennedy a další

 Režie: Stephen Frears

Drahá Alice
Švédsko, 2010 / 97 min / Drama

Zdá se, že to bude úplně obyčejný den. Čtyři velmi 
rozdílní lidé dělají každodenní rozhodnutí, která se 
v tu chvíli zdají být triviální, ale nakonec se jim kvůli 
nim zcela změní život a všechny zúčastněné čeká ná-
silný ničivý konec. 

 Hrají: Danny Glover, Ulf Brunnberg, Mina Azarian, 
Tuva Novotny, Anette Lindbäck a další

 Režie: Othman Karim
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Táta na týden
Norsko, 2011/ Drama / 95 min 

Jarle Kleppovi je 25 let, studuje literaturu a má vá-
šeň pro Adorna, Prousta a dospělé ženy. Malé děti 
jsou  mu ale cizí. Kvůli zprávě, že je otcem sedmileté 
holčičky a že ho dcera příští týden přijede navštívit, 
exploduje v jeho životě doslova jaderná puma. Jarle 
Klempe musí dospět. Je toho schopen? A chce to?

 Hrají: Ingrid Bolsø Berdal, Rolf Kristian Larsen, Pål 
Sverre Valheim Hagen, princ Charles, Gustaf Hammars-
ten a další

 Režie:  Stian Kristiansen

Svobodný svět
Velká Británie, Itálie, Německo, Španělsko, 2007/  
Drama / 96 min

Angie sice nemá požadované vzdělání, ale nechy-
bí jí inteligence, ambice a především plné nasazení. 
Její život se však zmítá v chaosu, a to ji velmi unavuje. 
Teď se ale naskytla šance, že všechno může být jinak. 
S kamarádkou Rose založí firmu, která zprostředková-
vá práci pro přistěhovalce z různých konců světa a její 
svět se otočí vzhůru nohama. 

 Hrají:   Kierston Wareing, Lesław Żurek, Faruk Pruti, 
Radosław Kaim a další

 Režie:  Ken Loach

Pelle Dobyvatel
Dánsko, Švédsko, 1987 / Drama / 157 min

Je závěr 19. století. Do dánského přístavu na ostrově 
Bornholm právě přijíždí loď se švédskými emigranty. 
Mezi nimi je i Lasse a jeho syn Pelle. V Dánsku hledají 
a očekávají lepší život, práci, svobodu a nezávislost. 
Nakonec dostávají nabídku práce na rozlehlé farmě. 
Jejich očekávání však nejsou naplněna - místo svobo-
dy a nezávislosti nalézají opovržení, neúctu a despekt. 
Stále však ve svých myslích drží naději na lepší život.

 Hrají: Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Erik Pa-
aske, Björn Granath, Morten Jørgensen, Sofie Gråbøl 
a další

 Režie:  Bille August
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Most do země Terabithia
USA, 2007 / Fantasy / 90 min

Terabithia, to je kouzelné království za potokem, kte-
ré si pro sebe jako tajemství vymysleli desetiletý Jess 
a jeho spolužačka Leslie. Kromě nich do té země nikdo 
nechodil. Všechno v ní bylo jiné, obývali ji jen ducho-
vé háje a Jess a Leslie se v ní stali moudrými a spra-
vedlivými vládci. Od Leslie vyslechne Jess v Terabithii 
poprvé spoustu nevšedních příběhů, a přestože svoji 
královnu nečekaně ztratí a bude ji oplakávat, pozná 
zároveň, že musí putovat dál za ně za oba s tou křeh-
kou krásou terabithijské fantazie...

 Hrají: Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey 
Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison a další

 Režie:  Gabor Csupo

Přesný zásah
USA, 2008 / Sportovní / 94 min

Jasmine má problém. Ve škole si připadá, že ji mají 
za exota. Stále smutní za otce, který ji a matku před 
pěti lety opustil. Matka se snaží vydělat na živobytí 
pro obě, má ale problém s časem, který ji pro dceru 
nezbývá díky práci. A strýc Curtis je nezaměstnaný 
a zpustlý flákač. Matka už neví co s dcerou a požádá 
Curtise, aby na ni několik hodin denně dohlédl, než se 

vrátí z práce. Vztah si Jasmine s Curtisem buduje obtíž-
ně do chvíle, než tento fotbalový fanda zjistí, že holka 
podědila šikovnou ruku na házení fotbalovou šiškou…

 Hrají:  Ice Cube, Keke Palmer, Tasha Smith, Jill Ma-
rie Jones, Dash Mihok, Matt Craven, Glenn Plummer, 
Miles Chandler a další

 Režie: Fred Durst

Dunya a Desie v Maroku
Nizozemsko, Belgie, 2008 / Drama / 94 min

Multikulturní road movie Dunya a Desie je příběhem 
přátelství a porozumění. Osmnáctileté dívky, v Amste-
rodamu žijící Maročanka Dunya a místní Desie, jsou 
navzdory propastnému rozdílu v původu i povaze 
nejlepšími kamarádkami. Dunyina tradiční marocká 
rodina není zrovna nadšená jejím přátelstvím s Desie, 
ordinérní peroxidovou blondýnou, vždy spoře odě-
nou a rozjuchanou. Těsně předtím, než Dunyiny rodi-
če odvezou svou dceru do Maroka, aby tam sjednali 
její svatbu, zjišťuje Desie, že je těhotná, a rozhoduje se, 
zda jít na potrat… 

 Hrají:   Maryam Hassouni, Eva van de Wijdeven, 
Alix Adams, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Theo 
Maassen, Tygo Gernandt a další

 Režie: Dana Nechushtan
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Něžnost
Francie, 2011/ Romantický / 108 min

Nathalie žije úžasný život. Je mladá, krásná a má skvě-
lé manželství. Ale v okamžiku, kdy její manžel zemře 
při nehodě, se její svět zhroutí. Několik dalších let se 
soustředí pouze na práci, své emoce nechává stranou. 
Pak nenadále, aniž by věděla proč, políbí toho nejne-
pravděpodobnějšího muže – svého kolegu, Markuse. 
Příběh o znovuzrození, ale také o jedinečnosti lásky…

 Hrají:   Audrey Tautou, François Damiens, Pio Mar-
maï, Ariane Ascaride, Mélanie Bernier, Joséphine de 
Meaux, Christophe Malavoy, Marc Citti, Bruno Tode-
schini, Monique Chaumette a další

 Režie:  David Foenkinos, Stéphane Foenkinos

Muž ve stínu
Francie, Německo, Velká Británie, 2010 / Thriller 
/ 128 min

Thriller z pera mistra historických románů Roberta 
Harrise přináší napínavý příběh spisovatele, který je 
najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. 
Děj začíná nabírat nebezpečné obrátky krátce poté, 
co na opuštěnou zimní pláž známého amerického 
letoviska vyplaví moře mrtvolu jeho předchůdce 
na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a „duch“ 

si uvědomí, že přijetím atraktivní práce učinil strašli-
vou chybu: ukazuje se, že expremiér je muž, v jehož 
minulosti se skrývají tajemství, která mají sílu zabíjet.

 Hrají:   Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Jon 
Bernthal, Tom Wilkinson, Olivia Williams, Kim Cattrall, 
Robert Pugh, Eli Wallach, Timothy Hutton, James 
Belushi, Jaymes Butler, Milton Welsh, Alister Mazzo-
tti, Sylke Ferber, David Rintoul, Mo Asumang, Martin 
Hentschel a další

 Režie:  Roman Polanski

Důkaz
USA, 2005 / Drama / 95 min

Dcera přijíždí pomáhat svému umírajícímu otci, skvě-
lému profesoru matematiky, který ztrácí svůj kontakt 
s realitou. Působivý příběh mladé ženy, kterou proná-
sleduje minulost jejího otce a stíny její vlastní budouc-
nosti. Důkaz odhaluje spojení mezi genialitou a šílen-
stvím, křehký vztah mezi otci a dcerami a podstatu 
pravdy a rodiny.

 Hrají:  Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Jake 
Gyllenhaal, Hope Davis, Colin Stinton, Chipo Chung, 
Roshan Seth a další

 Režie:  John Madden
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Michael Clayton
USA, 2007 / Thriller/ 115 min

Michael Clayton je vyjednavačem jedné z největších 
právnických firem v New Yorku. Tento bývalý státní 
zástupce má na starosti tu nejšpinavější práci ve firmě 
Kenner, Bach & Ledeen. Ačkoliv se již několikrát spálil 
a se svojí prací není spokojen, rozvod, špatná obchod-
ní spekulace a narůstající dluh ho pevně drží připou-
taného k firmě…

 Hrají:   George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda 
Swinton, Sydney Pollack, Michael O‘Keefe, Brian 
Koppelman, Ken Howard, Thomas McCarthy, Douglas 
McGrath, Denis O‘Hare, David Zayas, Bill Raymond, 
Merritt Wever, Maggie Siff, Frank Wood, Katherine Wa-
terston a další

 Režie:  Tony Gilroy

Pravda nebo lež
Kanada, Velká Británie, 2005 / Mystery / 103 min

Lanny Morris a Vince Collins byli na sklonku padesá-
tých let nejpopulárnějšími komiky Ameriky. Jednoho 
dne se rozdělili, ale ani jeden z nich už nikdy nedosáhl 
takového úspěchu jako dřív. O patnáct let později se 
mladá ctižádostivá novinářka rozhodne pátrat po pří-
činách jejich rozchodu. Zjistí, že na jeho počátku byla 

mladá žena nalezená mrtvá v hotelovém pokoji. Když 
se novinářka pokouší odhalit okolnosti její smrti, zjiš-
ťuje, že pravda je daleko složitější, než si dovedla před-
stavit…

 Hrají:   Colin Firth, Kevin Bacon, Alison Lohman, 
David Hayman, Sonja Bennett, Rachel Blanchard, 
Maury Chaykin, Don McKellar a další

 Režie:  Atom Egoyan



Kateřina Kotalová
PR manažerka

Televize Barrandov / Kříženeckého náměstí 322 / 152 00 Praha 5 / Česká republika 
telefon  +420 222 994 889 / gsm: +420 723 072 093 / fax: +420 267 071 729 

e-mail:  kotalova@barrandov.tv / web: http://www.barrandov.tv


