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HVĚZDY  
NA TV BARRANDOV 



Vážení novináři,

dovolte mi představit Vám podzimní programové 
novinky Televize Barrandov. V novém programo-
vém schématu se nám podařilo naplnit cíl význam-
ně posílit v tomto období vlastní tvorbu. Kromě 
investic do nových formátů zábavného typu jsme 
vložili síly i do vývoje původní hrané tvorby. 

Díky novým původním seriálům bude podzim 
na Barrandově pln neobyčejných příběhů. Seri-
ál Bastardi, který vznikl kompilací filmové trilo-
gie Bastardi a nových záběrů, přinese pohled do  
reálného školství v problémových oblastech Čes-
ka. Sitcom Ona a On, na jehož zářijové reprízy v říj-
nu navážeme novými díly, nastaví zrcadlo typické 
české domácnosti a konečně seriál Stopy života  
v říjnu přinese prvních osm silných životních pří-
běhů podle psychiatra Jana Cimického v podání 
největších hereckých hvězd. Z vyprávění neobyčej-
ných osudů, které přivedly jejich nositele až za práh 
psychiatrické léčebny, běhá mráz po zádech, tím 
spíš, že byly a jsou mezi námi. 

Neobyčejné a v jistém ohledu překvapivé mohou 
být i nové formáty Týden v Ringu, v němž politici 
doslova změří síly se šampionem v boxu Ondřejem 
Pálou, společenský týdeník Barrandovská Sedmič-
ka s nepředvídatelnou průvodkyní a Nikdo není 
dokonalý v pojetí, jaké ho neznáte. 

Své stálé místo v programu TV Barrandov mají 
i nadále formáty, které si naši diváci oblíbili v mi-
nulých sezónách. V časech, na které je naše publi-
kum zvyklé, i nadále může sledovat pořad Exkluziv  
Kateřiny Brožové, talkshow Aleše Cibulky Sejdeme 
se na Cibulce, soutěž Kurňa, co to je?, Vtip za stov-
ku, publicistickou relaci 112, poradnu Veroniky  
Žilkové Co mi nedá spát i lechtivý Intim s Heidi  
Janků. Dokumentární cyklus Tajemství se na pod-
zim zaměří na enigmata největších českých herec-
kých legend. 

Divačky nepřijdou ani o další nové romantické 
snímky, které v létě trhaly rekordy sledovanosti. 

Pevně doufám, že Vás naše programová nabíd-
ka zaujme. Dovolte mi popřát Vám za Televizi  
Barrandov neobyčejný podzim. 

Ing. Marcela Hrdá

Generální ředitelka 



SERIÁL

OD ŘÍJNA  
NA BARRANDOVĚ

STOPY ŽIVOTA 

  Hrají: Josef Abrhám, Ivana Andrlová, Yvetta Blana-
rovičová, Vladimír Brabec, Otakar Brousek ml., Kateřina 
Brožová, Jan Cimický, Vladimír Čech, Nina Divíšková, 
Táňa Fisherová, Ladislav Frej, Kristýna Fuitová-Nováko-
vá, Jan Hrušínský, Eva Hrušková, Zora Jandová, Rudolf 
Jelínek, Oldřich Kaiser , Jan Kačer, Miriam Kantorková, 
Lenka Kořínková, Tomáš Magnusek, Kateřina Macháč-
ková, Svatopluk Matyáš, Oldřich Navrátil, Simona Po-
stlerová, Jan Přeučil, Jaroslav Satoranský, Zuzana Slaví-
ková, David Suchařípa, Milena Steinmasslová , Libuše 
Šafránková, Jana Štěpánková, Roman Štolpa, Valentina 
Thielová, Pavel Trávníček, Jan Tříska, Naďa Urbánková, 
Marek Vašut, Oldřich Vízner, Miroslav Vladyka a další

  Režie: Tomáš Magnusek

 Počet dílů: I. sezóna – 8; II. sezóna - 8

 Stopáž: 50 min

 Šestnáct silných životních příběhů podle Jana Ci-
mického z prostředí psychiatrické léčebny v podání 
největších hereckých hvězd. Neobyčejné osudy, ze 
kterých běhá mráz po zádech, osudy, které byly a jsou 
mezi námi v nejlépe obsazeném seriálu posledních 
dvaceti let. Jak moc může být život krutý? Kam až 
může zajít zloba a nenávist? A jak hluboké mohou být 
rány osudu a jak moc pálí? Neobyčejné situace, které 
přivedly obyčejné lidi až do ordinace psychiatrů, popi-
sují Stopy života zcela autenticky.  

Seriál Stopy života má dvě dramaturgické linky. První 
je vždy příběhem osoby, již nepříjemné životní událos-
ti zavedly na psychiatrické pracoviště,  druhá mapuje 
život a práci lékařů na psychiatrii, kteří danou osobu 
vyšetřují. Hlavní dějovou linkou seriálu je pak osobní 
i profesní život primářky psychiatrie Lýdie Kellerové 
a jejího manžela Marka v podání Kateřiny Brožové 
a Marka Vašuta. 



SERIÁL

KAŽDÉ ÚTERÝ VEČER BASTARDI

  Hrají: Igor Bareš, Dana Batulková, Kateřina Brožo-
vá, Eva Hrušková, Vítězslav Jandák, Jiří Krampol, Tomáš 
Magnusek, Jaroslava Obermaierová, Zdeněk Podhůr-
ský, Jan Přeučil, Saša Rašilov, Ilona Svobodová, Jana 
Švandová, Valentina Thielová, Jan Tříska, Marek Vašut, 
Oldřich Vlach, Ivan Vyskočil, Ladislav Županič a další

  Režie: Tomáš Magnusek

 Počet dílů: 20

 Stopáž: 30 min

 Příběh z prostředí praktického školství bez po-
vrchností, klišé a přetvářek, který má kořeny v reálné 
půdě. Dvacetidílná série je kompilací úspěšné filmové 
trilogie, bonusových scén, které byly z filmu vystřiženy, 
a nových dotáček. Ukazuje, jak to dopadne, když selže 
systém. 

Děj se odehrává v drsném prostředí základní školy. 
Skupina zdejších žáků, mladých násilníků, je obvině-
na ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky. Do školy 
nastupuje mladý učitel Majer, bratr praktikantky, jenž 
si svým neortodoxním přístupem získává sympatie 
ostatních kantorů i žáků. Chce na vlastní pěst zjistit, kdo 
je vrahem jeho sestry, a snad se i pomstít… Následná 
smrt tří mladých násilníků je tak brzy připisována jemu. 
Klíčovou postavou seriálu je starostka Brennerová (Ka-
teřina Brožová). Ta se snaží přesvědčit svého otce (Ví-
tězslav Jandák), vynikajícího právníka, aby jí pomohl 
vyřešit a spravedlivě uzavřít případ. 



SITCOM

KAŽDÉ PONDĚLÍ 
VEČER

ONA A ON 

 Hrají: Kateřina Brožová a Marek Vašut 

 Režie: Jakub Wehrenberg

 Počet dílů: 17

 Stopáž: 25 min

 Ona (Kateřina Brožová) a On (Marek Vašut) se vra-
cejí. Ona se svou ženskou logikou a On s jeho mužskou 
zásadovostí tvoří vlastně úplně obyčejný, průměrný 
a naprosto normální manželský pár, který ani o píď ne-
vybočuje z průměru. A i přesto spolu zažívají situace, 
u kterých se rozbrečíte smíchy. A jistojistě si vzpome-
nete, že to čemu se smějete, se nejednou stalo i Vám. 
Ona a On od října opět nastaví zrcadlo svému vztahu, 
ale i vztahům diváků u obrazovek.



PUBLICISTIKA

KAŽDÉ ÚTERÝ VEČER
 TÝDEN V RINGU

 Moderuje:  Ondřej Pála a Václav Tittelbach

 Stopáž: 30 min

 Žádná umanutá domina, ani nažehlený politolog, 
tentokrát politici změří síly s boxerským šampiónem 
Ondřejem Pálou. Sekundovat mu bude televizní le-
genda Václav Tittelbach. Politiky si platíme a oni ovliv-
ňují naše životy, ale vědí vůbec něco o problémech 
běžných lidí? Co si o politicích myslíte Vy? A jak je vi-
díodborníci? Prát se za Vás bude česká boxerská jed-
nička. Politika, korupce, kauzy. Zblízka, tvrdě a na tělo. 
Kdo z politiků hodí ručník do ringu? Takový bude Tý-
den v Ringu! 



DOKUMENTY

KAŽDÝ PÁTEK VEČER
TAJEMSTVÍ

 Nová řada bulvárních dokumentů ze života vý-
znamných osobností tuzemského showbyznysu vypo-
ví životní příběhy Vladimíra Menšíka, Jiřiny Jiráskové či 
Lubomíra Lipského ústy jejich příbuzných i přátel. 

 29. 8. - TAJEMSTVÍ JIŘINY JIRÁSKOVÉ  - Na-
hlédneme do životního zákulisí této slavné herečky 
ve vzpomínkách jejích kolegů a přátel Jaromíra Hanzlí-
ka, Václava Vydry, Zlaty Adamovské, Daniely Kolářové, 
Aleše Cibulky a mnohých dalších. Diváci se také dozví, 
jaké vzpomínky na ní má nevlastní sestra a podíváme 
se i do jihočeských Malenic, kde odpočívá vedle svých 
životních lásek. 

 5. 9. - TAJEMSTVÍ VLADIMÍRA MENŠÍKA - Jaký 
byl Vladimír Menšík? Která místa měl nejraději a jaké 
kousky skládaly jeho životní příběh? Na život po boku 
jednoho z nejlepších českých herců, lidového vypravě-
če a baviče vzpomínají jeho děti, Gabriela Vránová, Pa-
vel trávníček, Petra Černocká. A jak se choval Vladimír 
Menšík jako pacient, prozradí jeho ošetřující lékařka, 
která se o něj starala do konce jeho života.

 19. 9. - TAJEMSTVÍ PETRA ČEPKA - Cholerický 
snílek a uhrančivý melancholik - i tak by se dal popsat 
Petr Čepek. Jaké prožíval proslulý bouřlivák životní ra-
dosti? Co ho trápilo a čím naplno žil? Život herce, který 
vynikal v dramatech i komediích, přiblíží jeho dcera 
Petra, ale i herečtí kolegové Ladislav Mrkvička, Rudolf 
Hrušínský, Zdeněk Svěrák, Iva Janžurová nebo režisér 
Jiří Menzel.

V dalších měsících:

 TAJEMSTVÍ LUBOMÍRA LIPSKÉHO - Jak žije le-
genda české herecké školy? Co všechno prožil, co ho 
těšilo i trápilo. O svých tajemstvích promluvil on sám, 
i jeho kolegové a nerozluční kamarádi Jan Skopeček 
a Ladislav Trojan. Jaký je Lubomír Lipský kolega prozra-
dí  Květa Fialová, Oldřich Vízner, Jan Hrušínský a Kryštof 
Hádek. Od jeho vnuků se dozvíme, jak se s dědou žije 
pod jednou střechou.  Lubomír Lipský i přes svůj vyso-
ký věk stále vystupuje na jevišti, a to hned v několika 
rolích.

 TAJEMSTVÍ STELLY ZÁZVORKOVÉ - Herečka 
a ženská, která měla říz! Tak o legendě českého filmu 
vypráví její kolegové, příbuzní i známí. Na nezapome-
nutelnou Stellinku v unikátním dokumentu vzpomíná 
synovec Jan Zázvorka, herečtí kolegové Simona Stašo-
vá, Ondřej Kepka, Ivo Niederle a Květa Fialová i režisér 
jejího posledního filmu Vladimír Michálek.



ZÁBAVA

KAŽDOU SOBOTU  
VE 20:10

ZÁBAVNÁ SOBOTA NA BARRANDOVĚ

 30. 8. - VŠE NEJLEPŠÍ CARMEN MAYEROVÉ

Tolik slavných osobností na jednom jevišti? To tu ještě 
nebylo: Alena Vránová, Libuše Švormová, Josef Zíma 
či František Němec. Dohromady je svedly narozeniny 
herečky Carmen Mayerové a další díl pořadu Všechno 
nejlepší. Chybět nemohli ani její manžel Petr Kostka 
a dcera Tereza Kostková a samozřejmě moderátor Aleš 
Cibulka. „O překvapení nebyla nouze, Carmen se tak 
dočkala své milované melodie z Hello Dolly v netradič-
ním podání a asi největším dárkem pro ni byla znovu 
natočená slavná scéna z Chalupářů. Překvapila i Car-
men, živě zazpívala svou oblíbenou píseň a jak pěkně,“ 
prozradil Cibulka.  

Režie: Jakub Wehrenberg

 6. 9. - KURŇA, CO TO JE – SPECIÁL

Kurňa, to byl rok! Pavel Zedníček vybral to nejlepší, co 
jeho zábavná soutěž v uplynulém roce přinesla. „Při 
výběru ukázek jsem se dobře bavil. Připomněl jsem si 
ty momenty natáčení, kdy jsme měli všichni co dělat, 
abychom vůbec dotočili. Věřím, že se diváci budou ba-
vit stejně jako já a moji hosté”.

Režie: Roman Motyčka, Pavel Jandourek

 13. 9. - VTIP ZA STOVKU - SPECIÁL

Nejlepší vtipy a nejzábavnější historky hostů Václava 
Vydry a Michala Novotného. Nejvtipnější momenty, 
které přinesly dva roky vysílání jednoho z nejoblíbe-
nějších pořadů TV Barrandov. 

Režie: Peter Núňez

 20. 9. - NIKDO NENÍ DOKONALÝ

Jak chytrý je český národ? A jak jsou na tom se základ-
ními znalostmi české osobnosti? To proklepne Patrik 
Hezucký

Režie: Peter Núňez

 27. 9. - VTIP ZA STOVKU - 100. DÍL

Vtip za stovku slaví stovku! V jubilejním díle přivítají 
Václav Vydra, Michal Novotný a taky svéráz Ruda z Ost-
ravy celou plejádu nejvtipnějších hostů.

Režie: Peter Núňez



KAŽDÉ ÚTERÝ  
A ČTVRTEK VE 20:10 HVĚZDNÉ VEČERY

 Colin Firth 
 Poslední legie (Last Legion) 

 Výpravný film z období pádu Římské říše. Dobrodruž-
ný příběh o odvaze Římanů a síle mýtů začíná v době, kdy 
moc Římské říše nad světem slábne. Když se začne Řím-
ská říše rozpadat, opustí mladý císař Romulus Augustus 
město a vydá se na nebezpečnou cestu, aby vytvořil legii 
věrných – Poslední legii.

Dále hrají: Ben Kingsley, James Cosmo, Rupert Friend, 
John Hannah, Aishwarya Rai Bachchan, Peter Mullan, 
Thomas Brodie-Sangster, Vladimír Furdík, Ferdinand 
Kingsley a další

Režie: Doug Lefler

 Salma Heyek  
 & Penelope Cruz 
 Sexy Pistols (Bandidas)

 Píše se rok 1880. Drsný zákon Dalekého Západu ne-
šetří ani Mexiko. Sara, dcera bohatého bankéře, a Maria, 
holka z rolnické rodiny, mají jen málo šancí sdílet stejný 
osud. Až do dne, kdy Tyler Jackson, zástupce bankovní 
společnosti, zničí jejich rodiny, aby se nezákonně zmocnil 
mexické půdy. Jsou odhodlané pomstít své otce a ochrá-
nit svoji půdu. Obratem ruky se z dvou mladých dam sta-
nou drsné pistolnice! Uniknout jejich (ženským) zbraním 
nebude snadné… 

Dále hrají: Steve Zahn, Sam Shepard, Dwight Yoakam, 
Dennis Arndt, Audra Blaser, Ernesto Gómez Cruz, Joseph 
D. Reitman, Ana Ofelia Murguía a další

Režie: Espen Sandberg, Joachim Ronning

 Jack Nicholson 
 Křitovatka smrti (Crossing Guard)

 Stárnoucí klenotník Freddy Gale ubíjí svůj volný čas 
s kamarády v barech a náhodnými známostmi se strip-
térkami. Čeká na den, kdy bude z vězení propuštěn John 
Booth, který v opilosti přejel před školou jeho dcerku. 
Freddyho existence se smrskla na touhu po pomstě! 

Chce propuštěného Bootha zabít, věci ale nabírají neče-
kaný směr a mezi oběma muži se vytvoří zvláštní pouto...

Dále hrají: David Morse, Anjelica Huston, Robin Wright, 
Piper Laurie, Richard Bradford, John Savage, Penelope 
Allen Leo Penn, a další

Režie: Sean Penn

 Jane Seymour 
 Probuzení (Wake)

Když se konvencím vzdorující slečna Carys Reitman ocitá 
na dně, udělá to, co by udělala každá emocionálně vypja-
tá moderní dívka – chodí na pohřby cizích lidí. Na jednom 
takovém osudovém pohřbu se nečekaně potká s Tyle-
rem, který oplakává svou zesnulou snoubenku. Navzdory 
varováním od přátel se zdá, že se Carys poprvé v životě 
s někým doopravdy sblížila. Jenomže brzy se ukáže, že 
ve vztahu s Tylerem riskuje víc, než jen zlomené srdce…

Dále hrají: Bijou Philips, Ian Somerhalder, Danny Master-
son, Marguerite Moreau, David Zayas, Ian Gomez a další

Režie: Ellie Kanner

 David Duchovny 
 Televizní hrátky (The TV Set)

Mike Klein pracuje už několik let v televizní společnosti 
a zdá se, že se konečně i na něho usmálo štěstí. Napsal 
pilotní díl k seriálu, jenomže problémy na sebe nenechají 
dlouho čekat… Mladý scénárista na vlastní kůži prožívá 
strasti televizní branže a poznává zákulisní hrátky, ze kte-
rých lze jen obtížně vzejít vítězně. Jak vyhrát boj mezi pro-
gramovou ředitelkou, vedoucím hlavního vysílacího času 
a vlastními myšlenkami? Když se mu navíc hroutí osobní 
život…

Dále hrají: Sigourney Weaver, Ioan Gruffudd, Judy Greer, 
Fran Kranz, Justine Bateman, Lucy Davis, Willie Garson, 
Alan Blumenfeld a další

Režie: Jake Kasdan



KAŽDÝ PÁTEK  
VE 20:10 ROMANTICKÉ PÁTKY

 O své oblíbené romantické filmy divačky s koncem 
léta nepřijdou. Na úspěšné romantické večery totiž Te-
levize Barrandov navazuje i na podzim. Páteční večery 
na Barrandově budou zase sladké! Obrazovky rozněžní 
nejromantičtější premiérové filmy z oblíbené série Lás-
ka z Fjordu a zamilované příběhy podle úspěšné spiso-
vatelky Cecilie Ahernové.



PROGRAMOVÉ SCHÉMA PODZIM 2014

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

17:30 Tajemství (R ) Kurňa, co to je (R )
Sejdeme se  
na Cibulce (R )

"Videostop (R )" Vtip za stovku (R ) Columbo Columbo

18:30 Naše zprávy Naše zprávy Naše zprávy Naše zprávy Naše zprávy Naše zprávy Naše zprávy

19:00 Velkolepé století Velkolepé století Velkolepé století Velkolepé století Velkolepé století Velkolepé století Velkolepé století

20:10 Kurňa, co to je? Film Vtip za stovku

Film

Romantický film Sobotní zábava

Film

21:10
Sejdeme se  
na Cibulce

Bastardi 112 Tajemství
Exkluziv  
Kateřiny Brožové

22:15 Ona a On Týden v Ringu Zákon a pořádek Co mi nedá spát Intim s Heidi Janků
Sejdeme se  
na Cibulce (R )

Zákon a pořádek

22:55 Zákon a pořádek Zákon a pořádek Film Zákon a pořádek Film Český film Film
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