
 



 

 

 
 

 

Vážení novináři, 
 
 
 

dovolte mi, abych vám představil jarní programové novinky televizní Skupiny Barrandov. I v letošním 

roce se nám podařilo významně udržet vysoký počet pořadů vlastní tvorby, která spolu s akviziční 

tvorbou tvoří pilíře programu, a to především hlavního kanálu TV Barrandov. 

V jarním programovém schématu byly zachovány formáty, které patří již léta mezi barrandovské 

stálice. Sobotní večer tak bude patřit i nadále premiérovým dílům divácky velmi oblíbeného pořadu 

Exkluziv Kateřiny Brožové. Rovněž pokračují zábavné pořady Kurňa, co to je s Pavlem Zedníčkem, 

nebo Nikdo není perfektní s moderátorskou dvojící Jiří Krampol a Mahulena Bočanová. 

Spolu s těmito formáty si však především hlavní kanál Skupiny Barrandov, stanice TV Barrandov, 

připravil pro diváky zbrusu nové pořady. Prvním z nich je dramatický seriál z prostředí psychiatrie Dr. 

KELLEROVÁ, v hlavní roli s Kateřinou Brožovou a v režii Alberta Vlka. Další je poté pořad NEJVYŠŠÍ 

SOUD, který je inspirován skutečnými lidskými osudy, které dovedly prosté lidi až před nejvyšší 

instanci. Za soudcovským stolcem zasedne senát v podání herců Vladislav Beneš, Pavlína Kafková a 

Zdeněk Vencl. 

O pompézní hudebně–zábavnou show se postará zpěvák Michal David s dvojicí bavíčů Miloš Pokorný 

a Roman Ondráček v pořadu TO BYL VÁŠ ROK, a to každou středu ve 20.20 hodin. Pro mnohé bude 

překvapením zcela nový formát pod názvem NEBEZPEČNÉ VZTAHY, který v českém televizním 

prostředí a v takovémto měřítku prozatím nemá srovnání. Jedná se o talkshow, která bude sondou  

do lidských osudů a zajímavých, někdy zcela nevšedních lidských příběhů. 

TV Barrandov nezapomnělo ani na milovníky life–stylu, kutilství nebo kulinářství. Moderátorka Eva 

Decastelo provede každou sobotu odpoledne diváky stylovým líčením a oblékáním v pořadu 

PROMĚNĚNO, Adam Novotný se postará o zajímavé tipy do domácnosti v nedělní show KUTIL ADAM, 

a víkendové podvečery budou patřit kulinářskému umění kuchařů Jiřího Babici a Jaroslava Sapíka. 

Věřím, že vás naše bohatá programová nabídka zaujala a že Skupina Barrandov vás budou i nadále 

bavit. 

 
 
 
 

Mgr. František Borovský  

Výkonný ředitel Skupiny Barrandov 



 
 
 

Dr. KELLEROVÁ 
Nový seriál / vlastní tvorba / jaro 2016 

 
 

Psychiatrička Lýdie Kellerová, v podání herečky Kateřiny Brožové, zanechává za sebou svou minulost 

a začíná zcela nový život, se kterým je spojena soukromá praxe v oboru soudního znalectví. 

Spolupracuje nejen s policií, ale také se soudy, a dostává se tak k případům, které jsou už na první 

pohled velmi komplikované. Musí tak častokrát rozklíčovat, zda se jedná pouze o právní problém, 

nebo je v tom hlubší, psychologická podstata. Prostřednictvím spletitých lidských osudů jednotlivých 

postav sedmnácti dílů tak proniká k nevšedním problémům a strastem. 
 

Mimo tyto případy však v jejím životě sehrávají důležitou roli i osobní vztahy. Osud jí přivede do cesty 

nového muže, od kterého si však Lýdie Kellerová drží jistý odstup a jejich pohled na společný vztah je 

v mnohém velmi odlišný. Do velmi otevřené, avšak zcela přátelské roviny se dostává rovněž se svým 

parťákem, který působí  jako  soudní  znalec  v oboru interny  a chirurgie.  V neposlední  řadě  sehraje 

v jejím novém životě jistou úlohu i její exmanžel v podání Marka Vašuta. 

„Diváci se mohou těšit na dramatický psychologický seriál, který je jakýmsi volným pokračováním 

seriálu Stopy života. Vedle Kateřiny Brožové, která ztvárnila hlavní představitelku doktorky Kellerové, 

se v seriálu objeví řada předních českých herců, jakými jsou například Jan Šťastný, Miroslav Etzler 

nebo Oldřich Vízner,“ prozradil režisér Albert Vlk. 



 

 

NEJVYŠŠÍ SOUD 
Scripted reality / vlastní tvorba / března 2016 

Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 hodin 

 

Obecně platí, že jednoduché ale i závažné spory leží na bedrech soudů, na které se občané obracejí    

v nouzi nejvyšší, ale jejich rozhodnutí nemusí být vždy konečné. Strany se totiž mohou odvolávat, ale 

tím by byl celý proces nekonečný. Od toho je zde „Nejvyšší soud“, který definitivně rozhodne a  

uzavře daný případ. 
 

Aby jeho verdikt byl skutečně jednotný a věcný, jistou míru objektivity zaručuje soudní senát, který    

v příbězích pořadu Nejvyšší soud zastává trojice soudců. V rolích těch nejpovolanějších se objeví 

Vladislav Beneš, Pavlína Kafková a Zdeněk Vencl. 

Tyto tři autority mají před sebou nelehký úkol – rozhodnout a ukončit mnohdy vleklé soudní spory.  

Po vyslechnutí svědků a shrnutí všech dostupných informací nastává společná porada, po které 

následuje závěrečný rozsudek. 

Příběhy inspirované skutečností a zároveň nahlédnutí do procesních zákonitostí startují od března 

každé úterý a čtvrtek ve 20.20 hodin na stanici TV Barrandov. 



 
 
 
 

SOUDKYNĚ 

BARBARA 
Scripted reality / vlastní tvorba / premiérové díly 

Každý všední den v 17.10 hodin 

 

Nejvyššímu soudu předchází příběhy divácky velmi úspěšného pořadu televizní stanice TV Barrandov, 

Soudkyně Barbara, které vycházejí rovněž z reality všedních dnů a z případů, které se skutečně staly. 

Střídavě se v roli soudkyně Barbary objevuje Pavlína Kafková a Alena Sasínová–Polarczyk, jež 

vyřknou ortel každý všední den v 17.10 hodin. 

„Příběhy, které se objeví v premiéře v roce 2016, se dotýkají všech, kteří se zajímají o soudcovské 

prostředí. A mohu prozradit, že se pro diváky chystají skutečně zajímavé kauzy, které v mnohém 

mohou v přemýšlení lidí, v přemýšlení nad životem, v lecčem pomoct,“ prozradila představitelka 

soudkyně JUDr. Barbary Richterové, herečka Pavlína Kafková. 

Kauzy z prostředí české justice vysíláme každý všední den v 17.10 hodin na stanici TV Barrandov. 

 
 



 
 

 

TO BYL VÁŠ ROK 
Zábavný pořad / vlastní tvorba 

Každou středu ve 20:20 od 9. března 

Moderátor: Michal David / Miloš Pokorný a Roman Ondráček 
 
 

První Škoda Favorit sjela z výrobní linky, lidé mohli poprvé v Československu demonstrovat, na 

politickou situaci v zemi dohlížel prezident Gustav Husák, na českých diskotékách se tancovalo na 

Sagvana Tofiho a jeho Dávej, ber, a světové hitparády ovládl hit Michaela Jacksona Smooth Criminal – 

to byl rok 1988. Nejpopulárnější události, osobnosti a dobové milníky okořeněné největšími hity 

vybraných roků mezi léty 1977 až 2000 – to je zbrusu nový pořad TV Barrandov TO BYL VÁŠ ROK.  

 

„Snažili jsme se domyslet vše nejen po stránce hudební, ale také i dramaturgické, abychom divákům 

připomněli staré, dobré písničky od interpretů, kteří se na televizních obrazovkách dlouho neobjevili a 

o kterých jsme třeba i dlouho neslyšeli. Anebo naopak chceme ukázat nezapomenutelné hity ve zcela 

novém hávu, které mohou diváka mile překvapit a zároveň i potěšit a trošku pobavit,“ řekl režisér 

Jakub Wehrenberg. 

Písně zazní v překvapivém novém aranžmá s novými zpěváky, nebo naopak se v pořadu jako hosté 

objeví slavní interpreti, kteří stáli při zrodu těchto melodií. Jedinečnou atmosféru doby dokreslí 

kapela a tanečníci v sále, události daného roku, vzpomínky na dobovou módu a vše, co patřilo k 

tehdejší éře. Tím vším diváky provede zpěvák Michal David společně s vtipnými glosami dvojice Miloš 

Pokorný a Roman Ondráček každý středeční večer na stanici TV Barrandov. 

 



 
 
 

NEBEZPEČNÉ 

VZTAHY 

Scripted reality / vlastní tvorba / jaro 2016  

 
 
 

Nebezpečné vztahy na nás číhají na každém kroku, ať už jde o vztahy v záporném slova smyslu, tak i   

v tom kladném. Lidé mohou mít krásné vztahy, do kterých však mohou vstoupit nepřejícné osoby. 

Anebo když jde tzv. do tuhého, lidé se mohou hádat, ať už doma nebo v práci, a v tu chvíli se takový 

vztah stává nebezpečným. 

Nový pořad TV Barrandov tak tedy není pouze o vztazích mezi partnery, ale o vztazích všeobecně, o 

vztazích, do kterých se člověk denně dostává a musí je řešit. Samotná talk show v prostředí českých 

televizí v tomto kontextu prozatím nemá obdoby, protože v něm budou skutečné lidské příběhy, 

emoce a konfrontace, které navíc podpoří publikum v sále. 

 

 



 
 

 

MÉ KRÁLOVSTVÍ 
Reality show / vlastní tvorba / jaro 2016 

 
 

Koupit bydlení snů, které se stane skutečným domovem, je běh na dlouhou trať. Navíc zorientovat se 

v množství nabídek, rozhodnout se správně, to jsou věci, které člověku mnohdy pěkně zamotají 

hlavu. 

Od toho je tady nejen výborný moderátor, ale také špičkový makléř a architekt, kteří klientovi 

poskytnou nejen dobrou radu, která se v tomto ohledu skutečně dá přirovnat radou nad zlato, ale 

také jej provedou nemovitostmi, které nejlépe vyhovují jeho požadavkům. 
 

Dům, byt, luxusní vila, velká terasa, dvojgaráž, anebo bazén?  Vše se dá splnit…. První prohlídky v 

možném „království“ podniknou diváci už toto jaro na TV Barrandov. 



 
 
 

PROMĚNĚNO 
Life-style show / vlastní tvorba 

 

Každou sobotu ve 14.55 hodin od 5. března 
 

Moderátor: Eva Decastelo a Honza Kořínek 
 
 
 

Proměněno je lifestylový televizní týdeník, ve kterém je hlavním motivem proměna televizní divačky. 
 

Příběhy, osudy, emoce, dojetí i radost – tyto pocity pořad přináší a vzbuzuje. V třiceti minutové relaci 

diváci nahlédnou i do soukromí známých tváří, jak bydlí, jak žijí, jak se o sebe starají, jak se udržují v 

kondici. Zároveň bude přinášet i zajímavé rady a tipy z oblasti fashion, beauty i stylu. 

„Pro mě osobně tento pořad znamená to, že si častokrát mohu vyzkoušet vizáže, které bych jen tak 

nikdy neměla. Zvláště pak vlasové změny. Když jsem do pořadu nastupovala, měla jsem vlasy do půlky 

zad, možná ještě o kousek níž, a byla jsem téměř černovlasá. Jenže teď mám vlasy na lopatky, 

sestříhané, probarvené do stylu Bronde, takže jsem občas i blondýna, a to by mi doma rozhodně 

neprošlo. Takhle musí,“ říká moderátorka Eva Decastelo. 



 
 
 

KUTIL ADAM 
Kutilská show / vlastní tvorba / březen 2016 

 
 

V jednoduchosti je krása, tak proč si život nezjednodušit praktickými vychytávkami, které si pro 

diváky TV Barrandov připravil kutil Adam Novotný společně se svým parťákem Josefem Libickým. 

„Řada našich nápadů pramení nejen ze zkušeností a sem tam i z úsloví pokus – omyl, ale plno dobrých 

myšlenek přichází i od samotných diváků. Pořad je určen především těm, kteří se chtějí něco nového 

dozvědět, a troufám si říct, že naše „vynálezy“ jim v mnohém usnadní život a přitom je nebudou stát 

ani moc peněz,“ prozradil Adam Novotný. 
 

Nová kutilská show bude diváky provázet už od března na kanále TV Barrandov. 



 
 
 

 

ČESKÁ TAJENKA 
Soutěžní pořad / vlastní tvorba 

Každý všední den v 15.35 hodin 

Moderátor: Vlasta Korec 

 
 

Pro všechny příznivce přísloví a slovních hříček startuje každý všední den odpoledne zábavná soutěž 

Česká tajenka. Na soutěžící čekají nejen záludné hádanky, které si připravil nový moderátor Vlasta 

Korec, ale také řada zajímavých cen. 
 

„Kdykoliv, když jsem si zapnul TV Barrandov a viděl tam Českou tajenku, tak jsem koukal až do konce, 

protože mě to neskutečně bavilo. To, že nyní moderuji Českou tajenku, je pro mě velkou výzvou a 

doufám, že to diváky bude bavit,“ prozradil Vlasta Korec. 



Talkshow na TV BARRANDOV 
 

Sejdeme se na Cibulce 

pátek 22.15 

Exkluziv Kateřiny Brožové 

sobota 22.10 
 
 

Zábava na TV BARRANDOV 
 

Kurňa, co to je? 

pondělí 20.15 

Nikdo není perfektní 

pondělí 21.30 
 
 

Kulinářská show 

Babica vs. Sapík – každou sobotu a neděli v 17.30 
 

 

Odpolední pořady na TV BARRANDOV 
 

Česká tajenka – každý všední den 

v 15.35 

Popelka – každý všední den v 16.10 

 

 

Zpravodajství 

Naše zprávy – každý den v 18.30 Exploziv – každý den v 18.55 



KINO BARRANDOV 
Televizní stanice KINO Barrandov žije filmem a seriály. 

 

4.3. ve 22.05 – Sexy Pistols 
Drsné pistolnice Penelope Cruz a Salma Hayek 

jsou odhodlány pomstít smrt svého otce a 

zároveň ochránit vlastní půdu. Westernová 

komedie v koprodukci Francie-Mexiko-USA 

(2006). Dále hrají S. Zahn, D. Yoakam, D. 

Arndt, A. Blaser a další. Režie J. Ronning a E. 

Sandberg. 

 

12.3. ve 20.15 – Enderova hra 
Zemi hrozí mimozemská invaze. Jediný, kdo 

může celé lidstvo zachránit, je chlapec s 

mimořádnou inteligencí, kterého musí 

vychovat a vycvičit Harrison Ford a Ben 

Kingsley. Americký sci-fi film (2013). Dále hrají 

A. Butterfield, H. Steinfeld, A. Breslin a další. 

Režie G. Hood. 

 

16.3. ve 22.10 – Muž ve stínu 
Spisovatele, v podání Ewana McGregora, čeká 

nelehký úkol sepsat paměti bývalého 

britského premiéra Pierce Brosnana. Jeho 

minulost však skrývá mnohá tajemství, která 

mohou spisovatele stát život. Thriller v 

koprodukci Francie-Německo-Velká Británie 

(2010). Dále hrají K. Cattrall, O. Williams, T. 

Hutton a další. Režie R. Polanski. 

19.3. ve 20.15 – Cena svobody 
Po vražedném útoku v Súdánu se zachránilo 

pouze šest dětí, nejstarší z nich musí teď 

všechny dovést do bezpečí. Jejich cesta je 

dlouhá a končí až v dalekém Kansasu, kde se 

setkají s Carrie Davisovou (Reese 

Witherspoon), která jim pomůže nejen začít 

život v nových podmínkách, ale otevře jim i 

svůj domov. Americké drama (2014). Režie: P. 

Falardeau. 

 

22.3. ve 20.15 – Most osudu 
Tragické zřícení mostu – nešťastná náhoda 

nebo boží záměr? Kněz, který se směle zabral 

do bádání a kladl až moc zvídavé otázky, je 

odsouzen inkvizicí jako kacíř, a to v čele s 

Robertem De Nirem. Britský historický film, 

režie M. McGuckian. 

 

26.3. ve 20.15 – Cesta 
Zhroucení lidských hodnot a vůbec 

společenského pořádku, to vše potkalo Zemi. 

Samotář Eric k tomu všemu přichází o svůj 

jediný majetek – auto, které mu ukradne 

banda zlodějíčku. Na stopu zločinu se tak Erik 

musí vydat do nehostinného světa, kde smrt 

číhá na každém kroku. Americké krimi a drama 

(2014). V hlavní roli Robert Pattinson a Guy 

Pearce. Režie: D. Michôd. 



Návrat do Osvětimi 
 

Unikátní dokument mapuje vzpomínky jedné z 

přeživších obyvatelek koncentračního tábora           

v Osvětimi. Díky zajímavých kamerových záběrů se 

tak divák dostává do prostředí tohoto nechvalně 

známého místa. 
 

Dokument Skupiny Barrandov (2016). 

BARRANDOV PLUS 
Televizní stanice Barrandov PLUS potěší malé i velké. Pro děti jsou připraveny 

krásné pohádky, pro rodiče zajímavé dokumenty a seriály. 

ANIMOVANÉ POHÁDKY 

Winx – premiérová 7. řada 
 

Winx jsou zpět! Winx se vydávají na další 

dobrodružnou cestu do tajuplného světa, aby 

zachránily kouzelná zvířátka ze spárů  

zlověstné Kalshary a jejího bratra Brafiliuse. 

Během své mise získají Butterflix moc, která 

jim pomůže k záchraně šesti zvířátek. 
 

Animovaný seriál (2014). 
 
 
 

DOKUMENTY 

Tajemný Černobyl: Město smrti 
 

Vydejte se do míst, kam lidská noha za normálních 

okolností nesmí vstoupit. Jedinečný dokument 

ukazuje skutečný obraz jaderné elektrárny, je 

doplněn o autentické výpovědi svědků katastrofy a 

poodhaluje hrůzy a sílu tehdejšího politického 

režimu. 

Dokument Skupiny Barrandov (2015). 



BARRANDOV MUZIKA 
Hudební stanice Barrandov MUZIKA naladí všechny na tu správnou notu, a to 

24 hodin denně. 

 
 
 

 Otto Weither Show / sobota 18.00 hod / hudebně–zábavný pořad 

 Chuť moře / každý všední den v 16.00 hod / hudební a kulinářský pořad 

 Zahoď starosti / každý den ve 13.00 a 20.00 hod / hudebně–zábavný pořad 

 Muzikanti, hrajte! / každý den / lidová hudba 

 Senziparáda / sobota v 10.00 hod / hitparáda 

 Muzika párty / sobota a neděle ve 22.00 hod / světové evergreeny 

 Dechovka / každý všední den v 15.00 hod / dechová hudba 

 Šlágry na MUZICE / každý všední den / české evergreeny 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Barbora Šenfeldová 
 

PR manager 

Skupina Barrandov / Kříženeckého náměstí 322 / 152 00 Praha 5 / Česká republika 

e-mail: senfeldova@barrandov.tv / web: www.barrandov.tv 
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