
 



 

Vážení novináři, 

 

dovolte mi, abych Vám představila podzimní programové novinky televizní Skupiny Barrandov. 

Významně se nám v letošním roce podařilo posílit oblast vlastní tvorby, která se tak stala dominantou 

celého programového schématu kanálu TV Barrandov.  

Své místo v programu si zachovaly nejúspěšnější pořady stanice TV Barrandov, jakými jsou talkshow 

Exkluziv Kateřiny Brožové a Sejdeme se na Cibulce nebo lechtivý Intim s Heidi Janků. Rovněž 

pokračují stálice zábavných pořadů: Kurňa, co to je? s Pavlem Zedníčkem, Neuvěřitelný týden Petra 

Jablonského a Vtip za stovku s Václavem Vydrou, Michalem Novotným a Rudou z Ostravy. 

Překvapení čeká na diváky oblíbené show Nikdo není perfektní, která na podzim startuje s novou 

moderátorskou dvojicí Jiří Krampol a Mahulena Bočanová.  

Vedle těchto formátů se rozšířila i původní hraná tvorba, kterou spolu se Stopami života a dalšími díly 

velmi úspěšné Soudkyně Barbary rozšíří seriál Podvodníci. Ten rozkrývá kauzy, které jsou divákům 

známy z reálného života, protože se skutečně staly. V průběhu podzimu na televizní obrazovky 

vstoupí i zcela nový komediální seriál Bezdružice. 

TV Barrandov se bude moci rovněž pyšnit novými, v České republice zcela ojedinělými projekty, a to 

především v podobě reality show.  Překvapením pro mnohé jistě bude pořad Tchyně, kde řád do 

problémy zmítaných rodin vnese srdečná a zkušená Monika Štiková. Své diváky si jistě najde i soutěž 

Popelka, která je věnována ženám s láskou k nakupování. Na obrazovky se rovněž vrací se svým 

kuchařským uměním Jiří Babica, který spolu s mistrem české gastronomie Jaroslavem Sapíkem 

předvede kulinářskou show nebývalých rozměrů v pořadu Babica vs Sapík.  

Společenským tématům a světu slavných se i letos bude věnovat magazín Barrandovská Sedmička, 

který přichází ve svěžím hávu s novou moderátorkou Alicí Bendovou. Na největší české herecké a 

pěvecké legendy se navíc zaměří i dokumentární cyklus Tajemství.  

Pevně věřím, že vzhledem k bohatosti programu Vás naše podzimní schéma zaujme. Dovolte mi Vám 

proto popřát za televizní stanice TV Barrandov, KINO Barrandov, Barrandov PLUS a již brzy Barrandov 

MUZIKA krásný podzim. 

 

Ing. Marcela Hrdá 

Generální ředitelka 

 

 



Reality show 

Každou středu po pořadu Vtip za stovku 

Moderuje: Monika Štiková 

 

Nevidíte už světlo na konci tunelu? Pronásledují Vás exekuce? Neposlouchají Vás vlastní děti? Manžel 

chodí věčně opilý z hospody? Nechte si poradit zkušenou a velmi svéráznou „TCHYNÍ“. Žena, která 

obrátí Vaši domácnost vzhůru nohama! 

„Do pořadu si vybírám rodiny, které mají problémy. Těmto rodinám se budu snažit ze svých vlastních 

zkušeností poradit, aby se jejich rodinná situace zlepšila. Na natáčení jsem se moc těšila, je to pro mě 

obrovská výzva,“ prozradila o nové reality show Monika Štiková.  

Stačí jí jen několik málo dní, aby v chaosu zavedla jasný řád. Dítě bude poslušné, manžel Vás bude 

milovat, a starosti se rozplynou. Díky specifickému typu reality show a osobitému přístupu Moniky 

Štikové divák nahlédne nejen do soukromí českých domácností, ale v každé epizodě se nechá 

strhnout novými a novými životními situacemi, které jsou mu mnohdy velmi blízké. 

 



Soutěžní pořad s prvky reality show 

Každý všední den v 16:20 

 

 

Která žena by nemilovala nakupování, a když se k tomu ještě připojí touha vytáhnout se před trojicí 

závistivých soupeřek, zajímavými módními kreacemi jenom srší. Čtveřice soutěžících musí zvládnout s 

10 000 korunami v kapse nejen své rivalky, ale i časový limit 2 hodin, během kterých se z ošklivého 

káčátka musí stát krásnou labutí. Nesnadný úkol ženám neulehčí ani jejich manžel nebo přítel, který 

se svou drahou polovičkou utrápeně a s nechutí obchází všechny obchody.  

Zatímco jedna soutěží běhá jako smyslu zbavená z obchodu do obchodu, aby ukořistila ty nejlepší 

kousky, další tři se baví na její účet. Šmejdí hlava nehlava v jejím šatníku a vybírají ty „nejlepší“ 

výstřelky poslední módy.  

Po vyčerpávajícím „maratonu“ v obchodním centru se na konci každého dne stává z POPELKY 

princezna, která od svých konkurentek získává body. Nejlépe hodnocený outfit vítězí. Jenže pozor, 

svou roli zde sehrává i rádce – stylista, který může ještě poslední den svým bodováním pořádně 

zamíchat pořadím. Všechny soutěžící si domů odnášejí svůj nákup, a vítězka celého týdne ještě 

k tomu vyhrává 10 000 korun. 

 



Kulinářská show 

Každou sobotu a neděli – startuje 5. září 2015 

Kuchaři: Jiří Babica a Jaroslav Sapík 

 

Širokou veřejností milovaný kuchař Jirka Babica se vrací, ale nebude to mít vůbec jednoduché, na 

záda mu bude dýchat uznávaný nestor české gastronomie, kuchař Jaroslav Sapík. Tito dva se proti 

sobě však nepostaví jako úhlavní nepřátelé, ale jako rovnocenní partneři. Rozdíl je pouze v přístupu, 

nikoli v kvalitě.  

Když dva dělají totéž, není to totéž. Stejná sada základních surovin a zcela odlišná jídla. „Bude to 

souboj receptů a postupů při vaření, Jardův precizní a můj trochu lehkovážný, ať si lidé vyberou. Víc 

prozrazovat nechci, dívejte se a uvidíte,“ říká Jiří Babica. 

„Diváci se mohou těšit jak na nové recepty, tak na zapomenuté recepty, ale v takové formě, že je 

budou moci použít u sebe doma v kuchyni. Není to jen pro profesionály. Ale vzhledem k tomu, že Jirka 

je improvizátor a já zase pedant, tak se zde budeme trošku střetávat,“ prozradil Jaroslav Sapík. 

Zajímavé recepty ze známých ingrediencí předvedou znalci kulinářského řemesla už od prvního 

víkendu v září. 

 



Life-style 

Každé úterý ve 21:30 

Moderuje: Alice Bendová 

 

V novém kabátu se zbrusu novou moderátorkou se pořad BARRANDOVSKÁ SEDMIČKA podívá na 

zoubek českým i světovým celebritám. Z prostředí moderní kavárny Café Empresa, kde se snoubí 

světy tiskových a televizních médií, se představí slavné tváře tak, jak je diváci dosud neviděli. 

Každé úterý večer bude provázet světem showbyznysu moderátorka Alice Bendová. „Jsem strašně 

ráda, že zrovna já mohu moderovat pořad Barrandovská Sedmička. Důležitý pro mě je i samotný 

formát tohoto pořadu, kdy to není žádný bulvár, kde se slavní necítí dobře. Naopak, vše je příjemné, 

nenucené, což je pro celebrity velmi podstatné,“ prozradila Alice Bendová.  

Barrandovská Sedmička je jedinečný společenský magazín, který neuráží celebrity, ani diváky. „Nově 

bude téma jednotlivých dílů vycházet z legendárních hlášek českých a československých filmů, které 

bude vždy provázet celý díl. Novinkou rovněž bude rubrika VIP týden, která mapuje aktuální dění v 

českém showbyznysu tak, aby divák měl pocit, že se v Barrandovské Sedmičce dozvěděl vše ze světa 

slavných,“ prozradila Kateřina Gregorová, dramaturgyně pořadu. 



Dokument 

Každé úterý večer 

Režie: Jiří Bláha, Karel Snop, Pavel Dražan, Jakub Motejzík, Petr Soukup 

 

Známe je jako největší herecké osobnosti Česka, ale když zhasnou světla reflektorů a zatáhne se 

opona, jejich životy nejsou stále naplněny smíchem a radostí. Unikátní série TAJEMSTVÍ odhalí životní 

příběhy českých hvězd, a to jak očima jich samotných, tak pohledem jejich nejbližších přátel a 

příbuzných. Své Tajemství odkryje Luděk Sobota, Pavel Zedníček nebo Dalibor Janda.  

 

18. 8. Tajemství Luďka Soboty 

Očima své manželky, syna Ládi a kamarádů 

odhalíme tajemství Luďka Soboty. Ten se vrací 

na prkna, která znamenají svět. A přestože je 

plný síly, stále ho sužuje jistá tréma, se kterou 

stále bojuje. Sobotovy nejlepší herecké role 

připomenou i jeho kamarádi Petr Nárožný, 

Ivan Mládek nebo Jiří Krampol. 

 

25. 8. Tajemství Dalibora Jandy  

Cesta k úspěchu nevede přímo, své o tom ví 

zpěvák Dalibor Janda, který poodhalil, jak 

krkolomná cesta to pro něj byla. Kterých písní 

si nejvíce váží a kolik ještě hodlá vyhrát zlatých 

slavíků, to prozradí nejen samotný zpěvák, ale 

i jeho dcera Jiřina nebo kamarádi Ladislav 

Štaidl, Alexander Hemala nebo Ivan Mládek. 

 

 

Další díly Tajemství: 

15. 9. Tajemství Pavla Zedníčka 

22. 9. Tajemství Standy Hložka  

29. 9. Tajemství Michala Tučného 

 

 

1. 9. Tajemství dětských hvězd 

Jako dětské hvězdy byly kdysi tolik obletovány, 

ale jejich sláva měla častokrát jepičí život. 

Z většiny z nich se nikdy nestaly herci předních 

českých divadel a jejich životní situace je 

odvály na hony daleko od jejich dětské lásky – 

herectví. Do svých tajemství nás zavedou 

dětské hvězdy Michael Dymek (Páni kluci), 

Lukáš Bech (Létající Čestmír) nebo Žaneta 

Fuchsová (Lucie, postrach ulice, Chobotnice 

z druhého patra). 

 

8. 9. Tajemství Josefa Kemra 

Josef Kemr patří k legendám českého filmu i 

divadla. V cyklu Tajemství nahlédneme díky 

exkluzivnímu rozhovoru s jeho životní 

partnerkou do soukromí tohoto výjimečného 

herce a díky vzpomínkám hereckých kolegů do 

jeho uměleckého života. Dozvíte se mimo jiné, 

že byl vášnivým trabantistou, který nebral 

příliš vážně pravidla silničního provozu, i že se 

sám rozhodl renovovat jihočeské kapličky.

  

 

   



Vlastní tvorba / seriál 

Každý pátek po romantickém filmu 

 

Režie: Tomáš Magnusek /Albert Vlk  

Hrají: Kateřina Brožová, Marek Vašut, Ladislav Frej, Kateřina Macháčková, Tereza Brodská, Pavel 

Rímský, Zuzana Bydžovská, Michal Suchánek, Petr Nárožný, Jiří Suchý, Eva Pilarová, Luděk Sobota, 

Linda Rybová, David Prachař, Aleš Cibulka. 

Příběhy Jana Cimického, které zaznamenávají silné životní osudy, pocházející z prostředí psychiatrické 

léčebny. Příběhy, ze kterých mrazí, a které se mohou stát i nám. V podání předních českých 

hereckých osobností se v osmi nových dílech rozkryjí tragédie života. Života, který může být velmi 

krutý, a kde zloba a nenávist hrají častokrát hlavní roli.  

Seriál STOPY ŽIVOTA je spojením dvou linek, jež zavedou diváky nejen do prostředí psychiatrické 

léčebny a osudů lidí, kteří se do ní dostali, ale také mapuje život a práci lékařů, a to především hlavní 

představitelky seriálu, primářky psychiatrie Lýdie Kellerové v podání Kateřiny Brožové. 

 

 



Vlastní tvorba / seriál 

Každý všední den v 17:20  

 

Seriál SOUDKYNĚ BARBARA patří do dílny vlastní tvorby TV Barrandov. Příběhy ze soudních síní 

vycházejí z reality všedních dnů, z případů, které se skutečně staly. Střídavě se v roli soudkyně 

Barbary objevují Pavlína Kafková a Alena Sasínová, jež vyřknou ortel každý všední den od 17:20. 

„Přestože role soudkyně je pro mě nová, v okamžiku natáčení rozvodového stání se mi okamžitě 

vybavila vlastní zkušenost. Seriál je opravdu hodně autentický, a to mě na něm velmi baví,“ prozradila 

o natáčení Pavlína Kafková. 

Diváci se rovněž budou v soudcovském taláru potkávat s  Alenou Sasínova alias JUDr. Barbarou 

Němcovou: „Soudkyně Barbara v mém podání bude hlavně spravedlivě–moudro–chytře příjemná. 

Role soudkyně je pro mě velmi nevšední. Není to jen čistě o naučeném textu, některé kauzy jsou totiž 

opravdu smutné a bolestivé. Jsou zde příběhy, které vás nenechávají v klidu, a mnoho podobných jich 

znáte ze svého okolí. Nejvíce trpím u těch z nich, v nichž se ubližuje dětem, zvířatům, nebo se v nich 

řeší fyzické a psychické týrání,“ prozradila herečka.   

 



Vlastní tvorba / Reconstructed reality seriál 

Každý čtvrtek po pořadu Nikdo není perfektní 

 

 

Nový seriál TV Barrandov vychází z reálných příběhů, které otřásly Českem. Skutečné osudy lidí, 

kterým PODVODNÍCI vzali téměř vše – peníze, zdraví, důstojnost. Jednotlivé epizody jsou sice dějově 

uzavřené, nicméně jedno mají společné: lotrovství a vykutálenost nepoctivců, o kterých diváci 

bohužel slýchají až moc často i v reálném životě. 

Dějovou linii všech případů propojuje dvojice soukromých detektivů, před kterými leží ne zcela 

jednoduchý úkol: odhalit pravdu a vypátrat skutečného viníka. Právě prostřednictvím mladého a 

horlivého detektiva a jeho zkušeného parťáka divák nahlédne do vyšetřovatelských postupů a 

puntičkářského rozkrývání faktů. Jednotlivé příběhy budou protkány nejen napětím a silnými 

emocemi, ale také lehkým humorem, který pramení z vyšetřování konkrétních kauz a samotných 

životů detektivů.  

 



Vlastní tvorba / seriál 

Podzim 2015 

 

TV Barrandov již brzy uvede na svých obrazovkách ryze komediální seriál zasazený do prostředí 

malého českého městečka, které si právě zvolilo nového starostu. Je to typický odlesk dnešní doby, 

kdy se komunální politik po převzetí funkce obklopuje svými kamarády, díky čemuž vznikají různé 

komické scény.  

„Tento nový seriál bude určitě velice zábavný, protože je to komedie. A už třeba při prvním čtení textů 

jsme se všichni strašně bavili,“ poodhalil herec Josef Carda.  Právě perfektní scénář, na kterém se 

podíleli čeští i slovenští autoři, a silné herecké obsazení těch největších českých i slovenských hvězd, 

jakými jsou Václav Vydra, Daniel Rous, Alice Bendová, Dáda Patrasová nebo Jozef Vajda, je zárukou 

nejen kvality, ale také skvělé zábavy.



 

Úterý 20:15 – Sejdeme se na 

Cibulce  

Sobota 21:45 – Exkluziv Kateřiny 

Brožové 

 

 

Pondělí 20:15 – Kurňa, co to je? 

Pondělí 22:30 (v premiéře od října 

2015) – Neuvěřitelný týden  

 

Středa 20:15 – Vtip za stovku 

Čtvrtek 20:15 – Nikdo není 

perfektní 

Pátek 23:20 – Intim s Heidi Janků

 

 

Sobota ve 20:15 (od 22.8.) – 

Cibulkova zábavná tajenka 

Sobota ve 20:15 (17.10.) – Ringo 

Family

   

Každý všední den v 15:45 – Česká tajenka  

 



Televizní stanice KINO Barrandov žije filmem a seriály. 

 

8. 8. ve 22:25 – Podvod    

Ewan McGregor byl zcela obyčejný účetní. Vše 

se rázem změní, když ho jeho přítel Hugh 

Jackman uvede do světa newyorské smetánky. 

Ta se však nejraději baví v erotickém klubu, 

kde se Ewan zamiluje do neznámé cizinky. Ta 

mu brzy zmizí a s ní i 20 milionů dolarů. 

Americký thriller v režii M. Langeneggera. 

 

15. 8. ve 22:00 – Purpurové řeky 2 – 

Andělé apokalypsy 

Jean Reno se vrací na scénu, aby objasnil 

mystická úmrtí. Zaživa zazděná mrtvola muže 

v klášteře v Lotrinsku je klíčem k odhalení 

záhadné a kruté vraždy. Thriller v režii O. 

Dahana.  

 

20. 8. ve 20.15 – Vdáš se, a basta! 

Diane Keaton je máma, která vždy chce mít 

maximální přehled nad životem svých dcer. Do 

rukou proto bere osud té nejmladší, které 

hodlá najít dokonalého partnera. Americká 

romantická komedie v režii M. Lehmanna. 

30. 8. v 11:45 – Lásko moje, kde jsi?  

Je mladá, je krásná, tak proč by měla trávit 

nejlepší chvíle života vedle nudného manžela? 

Sophie Marceau od něj odchází a vydává se na 

cestu hledání ideálního muže. Francouzská 

romantická komedie, režie D. Kurys.  

 

 

 



Televizní stanice Barrandov PLUS potěší malé i velké. Přes den vysíláme krásné 

pohádky, večer zajímavé dokumenty a seriály. 

 

Vipo na ostrově času 

Vipo je malý a roztomilý pejsek, který se 

přenesl se svými přáteli na neznámé místo, 

které se jmenuje Ostrov času. Zde se vydává 

na výpravu do království Vládců čtyř ročních 

období, kteří ukradli magické kameny 

z amuletu Pána času.  

Animovaný rodinný seriál (2011). 

Winx Club V. 

Winx jsou zpět! Při honbě za císařským trůnem 

a sílou, která v trůnu dřímá, však omylem 

probudí krutou a zlou vílu Politeyu, již zaklely 

tři čarodějnice. Jak to dopadne? Velká 

dobrodružství přináší 5. série Winx.  

Animovaný seriál (2014). 

 

Djuma: Ráj zvířat 

Prostřednictvím dokumentárního seriálu 

Djuma se divák vydává do přírodní rezervace 

v Sabi Sand, kde se seznamuje s nádherami 

tamní přírody. Každá epizoda je věnována 

nejen zvířatům, ale také obyvatelům, kteří žijí 

mezi levharty, lvy, buvoly, pakoni nebo 

hrochy.    

Dokumentární seriál (2011). 

Nejkrásnější pláže 

Jak vypadá skutečný ráj na zemi? Je na nich 

bílý písek, šumící palmy a tyrkysové moře. Ty 

nejkrásnější místa na světě diváci poznají 

prostřednictvím jedinečného cestopisného 

dokumentu, který je vezme do Austrálie, na 

Madagaskar nebo na Kubu.  

Francouzský cestopisný dokument (2005).  

 

 



 


