VÁNOCE
NA BARRANDOVĚ

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení přátelé,

televizní Skupina Barrandov chystá pro své diváky
během vánočních svátků bohatou nadílku, složenou
nejen z českých filmových klasik, ale také z řady tradičních pořadů, které se ponesou v poklidném a přátelském duchu Vánoc. Diváci se mohou těšit na pořady
z vlastní tvorby, nabídneme jim jak novinky, tak výběr
nejlepších dílů. Společně s akviziční tvorbou vytvoří základní pilíř programu vysílaného především na hlavním
kanálu.
V rámci vlastní tvorby odvysílá televize Barrandov vánoční a novoroční díly diskuzního pořadu Instinkty
Jaromíra Soukupa, dva vánoční speciály Honzy Musila
či Exkluziv Kateřiny Brožové, která si pozvala do svého
pořadu opravdu vzácného hosta – jednu z nejlepších
českých hereček – Janu Štěpánkovou. Ve vánočním
speciálu prozradí, jak se připravuje na Vánoce a na co
se nejvíc těší.
Na řadu přijdou také osvědčené klasiky s Vlastou
Burianem i laskavé komedie o revizorovi Andělovi
s Jaroslavem Marvanem. Ujít byste si neměli nechat ani
Tajemství Popelky, ve kterém režisér Vorlíček a další
zavzpomínají na vznik jedné z nejznámějších českých
pohádek.

Zlatým hřebem posledních hodin roku pak bude
Barrandovský silvestr 2017 – velkolepý hudebnězábavný pořad, který slibuje výjimečné hosty z řad
českých VIP osobností, sestřihy z oblíbených barrandovských pořadů, skvostná hudební čísla i důvěrné
a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi. V rámci večera zazní spousta skvělých
historek, fórků i nejoblíbenějších písniček v podání
největších mistrů naší zábavy: Michala Davida, Andrey
Kalivodové, Františka Ringo Čecha, Alice Bendové,
Luďka Soboty, Honzy Musila, Dany Morávkové, Natálie Grossové, Radima Uzla a dalších. A protože tvorba
TV Barrandov je postavena především na pořadech
z vlastní tvorby, nepřijdou o ni diváci ve svižnější zkrácené verzi ani o Silvestru. V nabídce programu bude
mini verze Soudkyně Barbary, Nebezpečných vztahů,
České tajenky či společenského magazínu Paparazzi.
Věřím, že i tentokrát oceníte bohatou nabídku pořadů všech kanálů Skupiny Barrandov a že vám báječně
zpříjemní vánoční čas.

Jaromír Soukup
generální ředitel Skupiny Barrandov

VLASTNÍ TVORBA
JEN JEDNO PŘÁNÍ
HONZY MUSILA!
23. prosince 2017
Vánoce jsou i u nás na Barrandově ponořeny do lidských
příběhů a mezilidských vztahů. Nebezpečné vztahy budou
laděny svátečně, ale to proto, abychom dali šanci i těm, kterým se běžně o Vánocích nedostává pochopení, citu a lásky.
Každý den od 23. 12. do 26. 12. prožijeme jedno milé setkání a věříme, že se jej zúčastní i naši úžasní diváci.
Poklidný předvánoční večer, 23. prosince, bude spojený s nejedním lidským příběhem, hudbou a vánočním
stromem.

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
ANEB BEZPEČNÉ VZTAHY
24. prosince 2017
Čekáte na Ježíška? Nečekáte jen vy, ale také Honza Musil
a jeho sváteční hosté. Večerní speciál, ve kterém nebude
o překvapení nouze… a kdy bude naše setkání krapet delší,
než je obvyklé…

EXKLUZIV
KATEŘINY BROŽOVÉ
23. prosince 2017
Zpěvačka, herečka a moderátorka Kateřina Brožová tentokrát pozvala do svého pořadu opravdu vzácného hosta –
jednu z nejlepších českých hereček Janu Štěpánkovou. Ve
vánočním speciálu prozradí, jak se připravuje na Vánoce
a na co se nejvíc těší.

VÁNOČNÍ INSTINKTY
JAROMÍRA SOUKUPA
24. prosince 2017
Důvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností
v originální diskuzi moderované na Štědrý večer generálním ředitelem TV Barrandov a předsedou představenstva
mediálního domu Empresa Media Jaromírem Soukupem.

ČESKÉ FILMY
OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
22. prosince 2017
Adaptace klasické Erbenovy pohádky o chudém muzikantovi, který skrze dobré srdce a kouzelného stařečka
k divotvorným darům přišel. Někdo má všechno a jiný
nic. Tak už to chodí i v pohádkách. Například v příběhu
o chudém muzikantovi se zlatým srdcem, který se rozdělí o poslední kousek chleba, ačkoli jemu samotnému
kručí v žaludku hlady. Jako odměnu za své dobré srdce
dostane kouzelný ubrousek, prostírající na požádání i ty
nejvybranější pochoutky. Než si jej však stačí pořádně
užít, ukradne mu ho lakomý krčmář, který má všechno,
ale chce ještě víc. A protože mu kouzelný ubrousek nestačí, okrade důvěřivého muzikanta i o oslíka, z něhož
se sypou dukáty. Jenže nebyla by to pohádka, kdyby se
nakonec všechno neobrátilo v dobré, a tak je muzikant
spravedlivě odměněn a lakotný hostinský po zásluze
potrestán.

PYŠNÁ PRINCEZNA
24. prosince 2017
Filmová pohádka pro děti Pyšná princezna byla natočena podle jedné z nejkrásnějších pohádek Boženy
Němcové Potrestaná pýcha. Pohádka vypráví o tom, jak
dobrý král Miroslav, vládnoucí moudře a spravedlivě ve
své zemi, probudil v pyšném srdci krásné princezny Krasomily, dcery vladaře Půlnočního království, úctu k práci a lásku k lidem. První československá filmová hraná
pohádka podává dětem uměleckou formou poučení, jak
je nutno chápat smysl života v práci; v tom je výchovná cena tohoto zdařilého filmu, který znamená také tematické rozšíření současné filmové tvorby. Film Pyšná
princezna byl předváděn na VII. Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech v r. 1952 a byl vyznamenán
cenou za film pro děti.

TAJEMSTVÍ POPELKY
25. prosince 2017
Slavnou pohádku režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro
Popelku každý z nás viděl tolikrát, že už to ani nepočítá.
Hvězdné herecké obsazení, dojemná písnička „Kdepak
ty ptáčku hnízdo máš?“ v podání Karla Gotta, působivé
kostýmy Theodora Pištěka, krásná Popelka a princ na bílém koni. Na natáčení budou vzpomínat režisér Václav
Vorlíček, princ Pavel Trávníček a řada dalších, kteří se
o velký úspěch romantické pohádky zasloužili.

SVÁTEČNÍ ROMANTIKA
VÁNOČNÍ ZÁZRAK V NEW YORKU
24. prosince 2017
Celý New York podlehl vánočnímu kouzlu, jen houževnatá
právnička Alicia Charles mu vzdoruje. Společně se svým
přítelem Johnem se chystá odjet do hor. Těsně před odjezdem se dozví, že policie zatkla Willa Hillingera, pěstouna desetiletého sirotka Linuse Shawna, jehož jmění Alicie
spravuje. Will se prý vloupal do ložnice populární zpěvačky
Peggy Bloom. Tato popová hvězda si jako právníka najala
Richarda Parkera – bývalého Aliciina snoubence a partnera v právní kanceláři. Aby Will nepřišel o právo na péči o Linuse, musí Alicia zjistit, co spojuje Willa s Peggy. Nakonec
na to přijde dvacetiletý syn Andy, ke kterému se Will nikdy
nehlásil. Soudní pře se nakonec nekoná a Alicia poprvé
zažívá kouzlo rodinných vánoc s Willem a Linusem.

POPELKOU NA JEDNU NOC
25. prosince 2017
Marii zemřel otec a ona zdědila problémy s rodinnou pekárnou. Její sestra Patricia nechápe, proč by si měly zbytečně
přidělávat starosti a chce ji prodat. Dostaly totiž nabídku od
jiného obchodníka na odkup. Strýc Krieger byl s jejím otcem dlouhá léta nejlepší kamarád, ale v posledních letech
se z nich stali úhlavní nepřátelé. Důvodem byla jedna žena
a dva muži... Marie chce prodat alespoň jeden rodinný recept, který je jejich pokladem. Vše se splétá dohromady...

ZÁMĚNA
1. ledna 2018
Kassie je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor.
Má kariéru, dobrého (byť poněkud neurotického a hypochondrického) kamaráda a sem tam nějakou známost.
Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se Kassie
rozhodne mít dítě. A to bez muže, jen s drobnou pomocí
dárce spermatu. To se ale kamarádovi Wallymu vůbec nelíbí a udělá záměnu. Pak se jejich cesty na sedm let rozejdou. Při jejich dalším setkání je už přítomen malý, okatý,
lehce neurotický rozumbrada Sebastian, který si s Wallym
nejen velmi dobře rozumí, ale je mu i podobný.

MARVAN vs. BURIAN
DOVOLENÁ S ANDĚLEM
25. prosince 2017
Hrají: J. Marvan, J. Kemr, V. Ráž, J. Dítětová,
F. Dibarbora, A. Vránová a další...

Režie: B. Zeman
komedie, 1952
Jaroslav Marvan je za příkladnou práci odměněn poukazem na letní rekreaci v zotavovně Jezerka. To se mají
rekreanti na co těšit!

ANDĚL NA HORÁCH
26. prosince 2017
Hrají: J. Marvan, M. Želenská, J. Mareš, J. Kemr,
S. Zázvorková, M. Dvorská, H. Loubalová
a další...

Režie: B. Zeman
komedie, 1955
A opět je tu pan Anděl, revizor elektrických drah města
Prahy. Tentokrát odjíždí na týdenní zimní rekreaci do Tater.

LELÍČEK VE SLUŽBÁCH
SHERLOCKA HOLMESA
25. prosince 2017
Hrají: V. Burian, Martin Frič, Fred Bulín, Lída Baarová,
Eva Jansenová, Theodor Pištěk, Karel Postranecký
a další...

Režie: K. Lamač
komedie, 1932
Sherlock Holmes má najít dvojníka krále Fernanda. Náhodou objeví fotografii muže, který jako by mu z oka vypadl,
Vlastu Buriana. Král ho přivítá s velkou radostí a přenechá
mu všechny vladařské povinnosti. Lelíček začne vládnout,
samozřejmě po svém…

POBOČNÍK JEHO VÝSOSTI
26. prosince 2017
Hrají: V. Burian, Suzanne Marwille, Nora Stallich, Helga
Nováková, Bedřich Vrbský, Ladislav Hemmer, Ela
Šárková, Antonín Vaverka a další...

Režie: M. Frič
komedie, 1933
Vlasta Burian v roli poručíka, který se nešťastně zapletl do
skandální aféry nejvyšších kruhů habsburské monarchie.

ŠTĚDRÝ DEN
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
ANEB BEZPEČNÉ VZTAHY
16:35
Čekáte na Ježíška? Nečekáte jen vy, ale také Honza Musil
a jeho sváteční hosté. Večerní speciál, ve kterém nebude
o překvapení nouze… a kdy bude naše setkání krapet delší, než je obvyklé…

PYŠNÁ PRINCEZNA
18:00
Filmová pohádka pro děti Pyšná princezna byla natočena podle jedné z nejkrásnějších pohádek Boženy
Němcové Potrestaná pýcha. Pohádka vypráví o tom, jak
dobrý král Miroslav, vládnoucí moudře a spravedlivě ve
své zemi, probudil v pyšném srdci krásné princezny Krasomily, dcery vladaře Půlnočního království, úctu k práci a lásku k lidem. První československá filmová hraná
pohádka podává dětem uměleckou formou poučení, jak
je nutno chápat smysl života v práci; v tom je výchovná cena tohoto zdařilého filmu, který znamená také tematické rozšíření současné filmové tvorby. Film Pyšná
princezna byl předváděn na VII. Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech v r. 1952 a byl vyznamenán
cenou za film pro děti.

VÁNOČNÍ INSTINKTY
JAROMÍRA SOUKUPA
21:35
Důvěrné a často překvapující odhalení
hvězd a osobností v originální diskuzi moderované na Štědrý večer generálním ředitelem TV Barrandov a předsedou představenstva mediálního domu Empresa
Media Jaromírem Soukupem. Do tohoto
premiérového dílu přijali pozvání nejslavnější česká dietoložka, postrach mnoha
českých domácností, potažmo lednic, spoluautorka několika knih o hubnutí — doktorka Kateřina Cajthamlová a český herec,
moderátor a dabér Jiří Krampol.

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
ZACHRÁNĚNÉ VÁNOCE
9:10
Rodina se nastěhovala do nového domu i se svými miláčky, psem Bonem a Columbem. Bone nedopatřením
rozbalil pár dárků pod vánočním stromečkem, a tak otec
rodiny rozhodl, že ho s sebou nevezmou na výlet k babičce, kde mají strávit týden, počínaje Štědrým dnem. Bone
bude čekat v jednom bezva útulku. No zas tak bezva to
asi nebude, majitel má k pejskům zvláštní vztah. Boneovi
tam jeden psí kamarád vypráví svůj příběh. Dostal se do
útulku, protože neohlídal dům před lupiči, kteří byli cítit
rybinou a intim sprejem. A přesně takový muž byl i u Boneova domu, vydával se za pošťáka. Bone z útulku uteče,
aby ochránil dům. Columbus se také rozhodne pro návrat,
musí svému bráškovi Boneovi pomoct. Lupiči se do domu
opravdu vloupají, ale Bone byl připravený. Nástrahy, které připravil, lupiče zneškodnily. Rodina se vrací, protože
hledají Columba a také se jim stýská po Boneovi. Dorazí
domů právě včas. Policie odváží zatčené lupiče, a dokonce
přijeli i babička s dědou.

TAJEMSTVÍ POPELKY
15:05
Slavnou pohádku režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro
Popelku každý z nás viděl tolikrát, že už to ani nepočítá.
Hvězdné herecké obsazení, dojemná písnička „Kdepak ty
ptáčku hnízdo máš?“ v podání Karla Gotta, působivé kostýmy Theodora Pištěka, krásná Popelka a princ na bílém
koni. Na natáčení budou vzpomínat režisér Václav Vorlíček, princ Pavel Trávníček a řada dalších, kteří se o velký
úspěch romantické pohádky zasloužili.

DOVOLENÁ S ANDĚLEM
20:15
Přísný a věčně nespokojený bručoun dostane poukaz na
letní rekreaci ROH. Nejprve ho odmítne, ale nakonec se
přece jen rozhodne poukazu využít a strávit čtrnáct dnů
v odborářské zotavovně Jezerka spolu s dalšími zasloužilými pracovníky. Děj úsměvného příběhu, kde se vše
točí nejen kolem Andělovy nechuti ke všem a všemu, zejména pak k jakýmkoli společenským zábavám rekreantů, ale také rekonstrukci školky, do níž se rekreanti tajně
pustí, aby pomohli zoufalé paní učitelce a dětičkám bez
střechy nad hlavou, jistě není třeba blíže představovat.
Vždyť podle výsledků ankety Hrdina filmového úsměvu
se revizor Anděl v podání Jaroslava Marvana stal nejoblíbenější a neúspěšnější postavou v historii české filmové
komedie.

DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ POSELSTVÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
MILOŠE ZEMANA
13:00
Prezident republiky Miloš Zeman pronese své vánoční poselství občanům České republiky v úterý dne
26. prosince 2016 ve 13.00 hodin.

EVA TROPÍ HLOUPOSTI
12:50
Michal Nor se po letech v cizině vrací domů k tetě Pa a sestře
Evě, která právě přijela z penzionátu. Teta bude mít narozeniny
a Eva ví, že touží po návodu na vypěstování odrůdy růže, kterou
vyšlechtil tetin soused, továrník Záhorský. Teta však se sousedy
nevychází, a tak si temperamentní Eva usmyslí, že návod ukradne a pronikne k Záhorským jako sekretářka. V domě se náhodou ocitne také Michal, který se vydává za anglického hraběte,
aby dceru Záhorských Elišku ochránil před nechtěnými zásnubami s nemotorným Zdeňkem. Domu vládne pevnou rukou paní
Záhorská, která má na svědomí jeden nesprávný čin: odmítla
své známé vrátit náramek, který si u ní na čas nechala jako
zástavu za půjčku. Proto u Záhorských také pracuje Jiří Kučera,
syn oné ženy, jenž se snaží rodinný šperk získat zpět…

ANDĚL NA HORÁCH
20:15
Revizor pražských elektrických drah Gustav Anděl si už vyzkoušel, že na odborářské rekreaci se to dá celkem vydržet,
a tak mu ani příliš nevadilo, když znovu dostal poukaz. Tentokrát se vypraví do zasněžených Vysokých Tater, dovolená
ale neprobíhá nijak idylicky. Setkává se tam totiž s Věrou,
která je podle všeho snoubenkou jeho syna, a dívčino chování ho značně pohoršuje. Pan Anděl je zkrátka morous v letech, pro neformální zvyklosti nové doby nemá příliš mnoho
pochopení. Mladá generace se však jen tak lehce nedá...

SILVESTR A NOVÝ ROK
BARRANDOVSKÝ
SILVESTR 2017

NOVOROČNÍ INSTINKTY
JAROMÍRA SOUKUPA

Velkolepý hudebně-zábavný pořad Barrandovský Silvestr
2017 i letos rozzáří obrazovky televizní stanice Barrandov.
Čtyřhodinová neutuchající zábava slibuje výjimečné hosty
z řad českých VIP osobností, sestřihy z oblíbených barrandovských pořadů, skvostná hudební čísla i důvěrné a často
překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi
moderované i v posledních minutách roku 2017 generálním ředitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem.

Důvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností
v originální diskuzi moderované na Nový rok generálním
ředitelem TV Barrandov a předsedou představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromírem Soukupem. Do
tohoto premiérového dílu přijali pozvání zpívající právník,
chcete-li právnický zpěvák, zapřisáhlý rocker – Petr Pečený,
v hudební branži známější jako Doctor P.P., a jedna z nejkrásnějších hereček současnosti, držitelka titulu Miss Golf
a příležitostná zpěvačka Kateřina Klausová.

V rámci večera zazní spousta skvělých historek, fórků i nejoblíbenějších písniček v podání největších mistrů naší zábavy: Michala Davida, Andrey Kalivodové, Františka Ringo
Čecha, Alice Bendové, Luďka Soboty, Honzy Musila, Dany
Morávkové, Natálie Grossové, Radima Uzla a dalších.
A protože tvorba TV Barrandov je postavena především
na pořadech z vlastní tvorby, nepřijdou o ni diváci ve svižnější zkrácené verzi ani o Silvestru. V nabídce programu
bude mini verze Soudkyně Barbary, Nebezpečných vztahů,
České tajenky či společenského magazínu Paparazzi.

