
 

 



 

Společnost Barrandov Televizní Studio a.s. spustí v sobotu 16. května v 10:00 novou 

televizní stanici BARRANDOV PLUS. Její program kombinuje pořady pro nejmenší diváky 

s evropskou i světovou dokumentární tvorbou. Šíření TV signálu je zajištěno 

prostřednictvím terestriální sítě Českých Radiokomunikací v Multiplexu 3, Barrandov Plus 

je zároveň součástí nabídky digitálních operátorů UPC a Skylink.  

Animované pohádky, které si získaly srdce dětí napříč Evropou i za oceánem, báječné rodinné filmy i 

dokumenty napříč žánry - takový bude Barrandov Plus. Jeho vysílání zahájí v sobotu film Winx Club 

Movie, první z premiérové série animací o krásných vílách Winx. První den vysílání přinese historické 

dokumenty a také unikátní sondu do světa záhad a nevysvětlitelných jevů.  

„Zahájením vysílání stanice Barrandov Plus nekončí rozšiřování našeho televizního portfolia. Již na 

léto letošního roku plánujeme spustit hudební stanici Barrandov Muzika. Žánrové spektrum 

programové nabídky Barrandova tak nabude na pestrosti a atraktivity divácké i obchodní,“ řekl 

Jaromír Soukup, majitel a předseda představenstva společností EMPRESA MEDIA a Barrandov 

Televizní Studio.  

Dokumentům věnuje Barrandov Plus devět hodin vysílacího času, a sice od osmé hodiny večerní do 

páté ranní, ranní a odpolední program bude každý den patřit dětem. Ti se hned v prvních měsících 

vysílání mohou těšit například na úspěšnou animaci z americké produkce Karcoolka (Hoodwinked) či 

Asterix a Obelix, vzdělávací vlastní tvorbu a rodinné filmy. Dokumenty odhalí nejzajímavější místa a 

události světových dějin.  

 

Barrandov Televizní Studio a.s. je součástí vydavatelství EMPRESA MEDIA, do jehož portfolia patří 

také produkční společnost Real TV. EMPRESA MEDIA  vydává časopisy Týden, publicistický Instinkt a 

Instinkt Interview, společenské magazíny Sedmička a Sedmička Exkluziv, marketingový titul 

MarketingSalesMedia a také časopisy pro dospívající a děti Top dívky, Popcorn nebo Animáček.  

 

Start: 16. 5. 2015 v 10:00 

Cílová skupina: Děti od 4 – 14 let (denní vysílání); Střední věková skupina se středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním, ze střední a vyšší socioekonomické třídy (večerní vysílání) 

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



 

  



 

 

 

 

 

(Hoodwinked) 

Bláznivý animovaný příběh ve stylu SHREKa. 

Vše začíná od konce, který všichni známe. Vlk 

sežere Červenou Karkulku a potom... Přichází 

žabák - detektiv, který si předvolá všechny 

podezřelé a pozorně vyslechne jejich verze, 

aby se dopátral pravdy. Nemá to ale vůbec 

jednoduché a výsledek jeho pátrání je 

skutečně překvapivý! 

Americký animovaný film (2005), 80 min. 

 

(Asterix and the Vikings) 

Ve vesnici v Galii nastala velká událost: právě 

přijel Zničehonix, šéfův synovec! Asterixovi a 

Obelixovi je přidělen nemožný úkol – učinit z 

něho pravého muže. Mladík je nejprve  

 

znuděný ze strohosti venkova, tato nuda se 

však velmi rychle změní, když připlují vikingské 

Drakkary. Vikingové ale nepřišli plundrovat a 

ničit, ale naučit se novým věcem, jako je 

například strach. A toho má mladík v sobě 

dost, a tak jej unesou. 

Francouzský animovaný film (2006), 75 min. 

(Sammys adventures) 

Po vylíhnutí na kalifornské pláži se maličký 

Sammy setká se Shelly, ale vzápětí jsou želvy 

odtrženy a sameček se vydává na cestu, aby 

svou lásku našel. Byť jde o hledání pověstné 

kapky v moři, nechce se Sammy vzdát. 

Pomáhá mu kamarád Ray. Sammy cestuje 

mnoho let, nakonec svou milou najde, ale 

vzápětí ji zase ztrácí. Překoná jejich láska 

všechny nástrahy osudu? 

Belgický animovaný film (2010), 90 min.  



 

 

 

 

Bloom, Flora, Stella, Musa a Tecna - jsou ďábelsky chytré, mají vymazlený styl a jsou to víly 

kouzelnice. Jsou Winx Club! Další řada oblíbeného seriálu každý všední den dopoledne. 

Italsko-americký animovaný fantasy seriál, 26 epizod 

 

Bloom žije klidný život až do osudového dne, 

kdy zjistí, že je víla. Opouští zemi a hlásí se do 

Alfea školy pro víly, kde spolu se svými novými 

spolužačkami založí Winx Club.  

Během prázdnin, které víla Bloom tráví u 

svých rodičů, Trix rozhlásí informaci, že je 

Bloom čarodějnicí. Když to Bloom zjistí, 

rozhodne se odejít z Alfea navždy.  

Bloom chce znovu získat svoji moc, vrátí se 

tedy zpět do Alfei a chce najít Trix. Ale Trix 

jsou ozbrojené mocí, kterou jim dává Dragon 

Flame a jsou na cestě dobýt Magix City.  

Zlo se snaží převzít kontrolu nad Bloom a tím i 

nad ostatními Winx. Dokážou naše kamarádky 

odvrátit tuto hrozbu? 

Italský animovaný seriál (2010), 4x 45 min. 



 

 



 

 

 

 

 

(Hitlers Frauen) 

Ženy, které prošly životem i náručí Adolfa 

Hitlera. Jakou měly úlohu v neslavném období 

Třetí říše a jak se jim žilo v Hitlerově blízkosti?  

Německý dokument (2001), 50 min. 

 

(Angriff  auf Pearl Harbor) 

Po více než 60 letech byla objevena japonská 

ponorka, která byla součástí plánu na zničení 

Pearl Harbor.  

Německý dokument (2011), 50 min. 

(Cultural flavours)  

Kuchařská show napříč kontinenty. Jedinečné 

recepty výhradně z místních surovin křížem 

krážem světadíly.  

Australský dokumentární seriál (2010), 30 min.  

 

(Enquetes Extraordinaires) 

Příběhy, které spojuje jediné: nelze je logicky 

vysvětlit! Předtuchy, šestý smysl i klinická 

smrt…. Nevšední reportáže přinesou nový 

pohled na zvláštní jevy. 

Francouzský doku-seriál (2010), 55 min.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Kotalová 

PR manažerka 
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