
 

 

  



Vážení novináři, 

 

rád bych Vám představil letní programové novinky televizní Skupiny Barrandov. I tentokrát 

nabídneme pořady z vlastní tvorby, ať už se jedná o nové formáty nebo výběr nejlepších dílů. Ty 

budou spolu s akviziční tvorbou tvořit základní pilíř programu vysílaného především na hlavním 

kanálu TV Barrandov. 

 

Od 5. července nabídneme divákům zcela novou zábavnou show o vaření KOLOTOČ V KUCHYNI, 

kterou bude vysílat TV Barrandov každé úterý a čtvrtek od 20:15. Pořadem bude provázet známý 

herec Radek Kuchař.   

 

Další aktualitou je zásadní rozšíření zpravodajského bloku na TV Barrandov. Naše zprávy a oblíbený 

Exploziv doplní nové formáty EXPLOZIV KRIMI s Václavem Tittelbachem a Petrem Převrátilem, 

PAPARAZZI s Lucií Šprinclovou a NEJLEPŠÍ POČASÍ v podání oblíbených moderátorů Michaely 

Dolinové, Štěpánky Duchkové a Alexandera Hemaly. Věříme, že divácký ohlas sklidí i relace NEJLEPŠÍ 

HOROSKOPY a rubrika POMÁHÁME. 

 

Letní programové schéma zpestříme také jednou speciální premiérou. Již 15. července odvysílá TV 

Barrandov pilotní díl dramatického seriálu z prostředí psychiatrie DOKTORKA KELLEROVÁ, v hlavní roli 

s Kateřinou Brožovou a v režii Alberta Vlka. 

 

V letním programovém schématu byly zachovány formáty, které se těší velké divácké oblibě. Sobotní 

večer bude i nadále patřit pořadu EXKLUZIV KATEŘINY BROŽOVÉ. Rovněž pokračuje zábavný pořad 

KURŇA, CO TO JE? s Pavlem Zedníčkem a jeho synovcem Kubou nebo hudebně-zábavná show TO BYL 

VÁŠ ROK s Michalem Davidem a dvojicí Miloš Pokorný a Roman Ondráček.  

 

Ani v létě nebudou chybět případy ze soudního prostředí inspirované skutečnými lidskými osudy, 

kauzy vyřeší SOUDKYNĚ BARBARA v podání Pavlíny Kafkové. Víkendové podvečery budou tradičně 

patřit kulinářskému umění dvou uznávaných kuchařů Jiřího Babici a Jaroslava Sapíka. Na své si 

přijdou i fanoušci soutěží v zábavném pořadu ČESKÁ TAJENKA, kterým provází Vlasta Korec a také ti, 

co se zajímají o současné módní trendy. V pořadu POPELKA se dozví užitečné rady a tipy od módního 

guru Osmanyho Laffity. 

 

V rámci akviziční tvorby nabídne TV Barrandov premiérové díly divácky úspěšných seriálů POMSTA 

NEBO LÁSKA a také JULIE A NIKOLAS. Od 17. července se na televizních obrazovkách objeví 

mysteriózní seriál VĚŘTE NEVĚŘTE. 

 

Věřím, že oceníte bohatou nabídku pořadů na TV Barrandov, KINO Barrandov a Barrandov PLUS, a 

letošní léto bude pro nás všechny nezapomenutelné. 

 

 Mgr. František Borovský 

 Výkonný ředitel Skupiny Barrandov 

 

  



EXPLOZIV KRIMI, NEJLEPŠÍ POČASÍ 

NEJLEPŠÍ HOROSKOPY, POMÁHÁME 
 

Zpravodajství na TV Barrandov začíná každý den od 18:30 

 

Barrandovská televize nabídne divákům nové rubriky i pořady. Zpravodajský blok na TV 

Barrandov projde velkou proměnou, od pondělí 4. července dojde v rámci letního 

programového schématu k jeho výraznému prodloužení.  

 

Naše zprávy se dlouhodobě věnují příběhům diváků. Na letní měsíce chystají speciální 

rubriku nazvanou POMÁHÁME. Ta bude podporovat lidi v nouzi, kteří nezvládají svůj život 

nebo se ocitli v bezvýchodné situaci. Jednoduše řečeno těm, kteří potřebují pomoci, ale 

všichni se k nim otočili zády. Na email pomahame@barrandov.tv mohou zájemci posílat své 

příběhy. Naše zprávy začínají na TV Barrandov každý den v 18:30.  

 

Novým pořadem ve zpravodajském bloku bude mimo jiné EXPLOZIV KRIMI. „V něm diváci 

uvidí nejen zločiny, ze kterých mrazí, a které hýbou celým Českem, ale také kuriózní a malá 

dramata třeba právě z jejich města nebo vesnice,“ prozradil Jaroslav Spěváček, šéfredaktor 

zpravodajství TV Barrandov. Exploziv krimi bude vysílat barrandovská televize každý den od 

18:55, pořadem bude provázet Václav Tittelbach a Petr Převrátil. Oblíbený klasický 

EXPLOZIV bude nasazen v novém čase od 19:20.  

 

Zajímá vás soukromých známých osobností? Kdo, s kým a proč? Odhalte nejpikantnější 
tajemství celebrit s moderátorkou Lucií Šprinclovou! Reportéři pořadu Paparazzi zjistí, co 
mělo zůstat skryto. Miláčci národa i padlé hvězdy. Takové bude PAPARAZZI, na které se 
mohou diváci těšit vždy v sobotu ve 20:00 na TV Barrandov. 
 
NEJLEPŠÍ POČASÍ zaručí, že už nikdy nezmoknete. Pod takovýmto heslem se na TV Barrandov 

rozjede zbrusu nová relace o počasí. Dostanete užitečné rady – kdy sušit prádlo, kdy je 

zbytečné jet s autem do myčky, nebo kdy se věnovat lásce. Chybět nebude pohled do 

světových letovisek po Česku i celém světě. Nejlepší počasí budou uvádět oblíbení 

moderátoři Michaela Dolinová, Štěpánka Duchková a Alexander Hemala každý den na TV 

Barrandov v 19:55. 

 

Diváci se mohou těšit také na pořad, který poradí s láskou i kariérou. Jak dosáhnout úspěchu 

i bohatství napoví hvězdy v relaci NEJLEPŠÍ HOROSKOPY každý všední den a v neděli od 20:05 

na TV Barrandov.  

  



KOLOTOČ V KUCHYNI  
 

Každé úterý a čtvrtek od 20:15 na TV Barrandov 

Moderátorem pořadu je Radek Kuchař 

 

Jeden moderátor, dva soutěžní týmy, třicet minut vaření. Už 5. července představí TV 

Barrandov zcela nový pořad KOLOTOČ V KUCHYNI, na který se mohou diváci těšit každé úterý 

a čtvrtek v hlavním vysílacím čase. 

 

Show bude provázet známý herec a dabér Radek Kuchař, který o sobě prozradil: „Já jsem 

spíš herec, a moderátorská činnost je pro mě něco nového. Trošku se toho bojím, jsem 

stydlivý, a i když se to nezdá, tak jsem trémista. Ale moc se na to těším, myslím, že bude 

okolo dobrý tým.“ Diváci ho mohou znát například ze satirického pořadu Neuvěřitelný týden. 

 

Tým může tvořit jakákoli trojice – rodina, přátelé, kolegové, spoluhráči, zkrátka každý, kdo se 

dobře zná a má chuť předvést své kuchařské dovednosti. Soutěžící budou čelit nelehkému 

úkolu, během 30 minut musí zvládnout uvařit pokrm dle vybraného receptu. Situaci jim ztíží 

fakt, že v této půlhodince vaří každý z týmu pouze 10 minut, pak dochází k výměně, aniž by 

příchozí tušil, v jaké fázi vaření jeho parťák skončil.  

 

Který z receptů je lepší, ohodnotí profesionální kuchař. Vítězný tým získá deset tisíc korun a 

postoupí do dalšího kola. Najdete se někdo šikovný a natolik zdatný, aby se v soutěžní show 

udržel dlouhodobě a vyvařil si třeba až jeden milion korun?  

 

Sledujte Kolotoč v kuchyni od 5. 7. na TV Barrandov každé úterý a čtvrtek od 20:15. 

 

  



DOKTORKA KELLEROVÁ   
 

Speciální premiéra pilotního dílu 15. července na TV Barrandov 

 

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. 

 

 

 

 

  



EXKLUZIV KATEŘINY BROŽOVÉ 
 

Každou sobotu večer po 22. hodině na TV Barrandov 

Pořad provází Kateřina Brožová 

 

Nahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších. EXKLUZIV KATEŘINY BROŽOVÉ je 

mimořádná talk show. Jejími hosty jsou výrazné osobnosti české kultury a společenského 

života v doprovodu svých nejbližších a nejmilejších. Přicházejí se svými partnery, dětmi, 

přáteli či kolegy.  

 

V atmosféře připomínající přátelské povídání v obýváku u dobré kamarádky se pak odvíjí 

neformální rozhovor hostů s Kateřinou Brožovou, který s postupujícím časem nabývá na 

důvěrnosti a uvolněnosti. Rozhovor, v němž se objevují zcela nové neznámé informace, 

případně informace známé z minulosti, které jsou pro mladší diváky z kategorie 

neuvěřitelných až neskutečných.  

 

Vzhledem ke složení hostů není nouze o mezigenerační či ne/kolegiální výměny názorů, 

veselé historky, leckdy také překvapivá odhalení či přiznání. To vše v zábavném tónu a 

pohodě. 

  



TO BYL VÁŠ ROK 
 
Každou sobotu od 20:15 na TV Barrandov 

Pořadem provází Michal David a Těžkej Pokondr, Miloš Pokorný a Roman Ondráček 

 
Největší milníky, největší osobnosti, největší hity sedmdesátých až devadesátých let, s 
Michalem Davidem, v show, jaká tu ještě nebyla. Společnost mu bude dělat  
 
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 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 sobotní večer na stanici TV 
Barrandov.  
 
  



ČESKÁ TAJENKA 
 
Každý všední den v 15:35 na TV Barrandov 

Moderátorem pořadu je 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 
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.  
 
  



POPELKA 
 
Každý všední den od 16:10 na TV Barrandov 

Porotcem, který hodnotí jednotlivé soutěžící je Osmany Laffita 

 

Která žena by nemilovala nakupování? A když se k tomu ještě připojí touha vytáhnout se 

před trojicí závistivých soupeřek módními triky, tak zajímavými nápady jenom srší. Reality 

show POPELKA se těší velké divácké oblibě, proto se TV Barrandov rozhodla pokračovat 

v jejím natáčení ovšem s pár vylepšeními. Nechybí módní guru Osmany Laffita, který dává 

soutěžícím další cenné rady o oblékání.  

 

Každá z čtveřice soutěžících získá na své pomyslné konto 10 tisíc korun s jasným úkolem – ve 

vybraných obchodech OC Palladia během dvouhodinového limitu vše utratit a co nejlépe se 

obléknout a zkrášlit podle zvoleného tématu. Zadání bývá mnohdy tvrdý oříšek, dámy se 

musely poprat například s koncertem bratrů Nedvědů na Strahově, pohovorem na 

redaktorku do módního časopisu nebo sraz spolužáků po letech v noblesní restauraci. Již tak 

náročný úkol ztěžuje navíc fakt, že v nových dílech pořadu Popelka, musí účastnice 

nakupovat s pánským doprovodem v podobě manžela, přítele nebo třeba bratra. Někteří své 

drahé polovičky statečně podporují, jiní podstupují vše s utrápeným výrazem a nevolí. 

Zatímco jedna ze soutěžících běhá se svým doprovodem jako smyslů zbavená z obchodu do 

obchodu, aby ukořistila ty nejlepší kousky, další tři se baví na její účet a šmejdí jí hlava 

nehlava v šatníku s cílem vybrat ty „nejlepší“ módní výstřelky.  

 

Tím však zábava nekončí. Po náročných nákupech následuje to nejdůležitější – předvedení 

výsledného outfitu, který konkurentky veřejně hodnotí a bodují. Ten, kdo získá nejlepší 

hodnocení, vyhrává, ale… svým bodováním může ještě kartami pořádně zamíchat uznávaný 

stylista a návrhář Osmany Laffita. Všechny soutěžící si domů odnášejí svůj nákup a vítězka 

celého týdne navíc získá ceny v hodnotě několika desítek tisíc korun. 

  



SOUDKYNĚ BARBARA 
 

Každý všední den od 17:10 na TV Barrandov 

Soudkyni Barbaru ztvárňuje Pavlína Kafková, v roli advokátů se střídají Karolína 

Hlavačková, Lenka Vacvalová, Vladimír Polák, Jaroslav Mendel, Marek Dobeš a Milan 

Malinovský 

 

Divácky velmi úspěšný pořad televizní stanice TV Barrandov, SOUDKYNĚ BARBARA, nabízí 

příběhy, které vycházejí z reality všedních dnů a z případů, které se skutečně staly. V roli 

soudkyně Barbary se objevuje Pavlína Kafková. Ortel nad jednotlivými kauzami vynese každý 

všední den v 17:10. 

 

Představitelé barrandovského seriálu v květnu oslavili první rok od chvíle, kdy se tento 

úspěšný pořad začal natáčet. Při této speciální příležitosti se na place sešli všichni 

představitelé advokátů, herečky Karolína Hlavačková a Lenka Vacvalová, nechyběli ani jejich 

mužští kolegové Vladimír Polák, Jaroslav Mendel, Marek Dobeš a Milan Malinovský. Na 

pořádek v soudní síni dohlížela tradičně Pavlína Kafková, představitelka hlavní postavy.  

 

"Plně si uvědomuji, že jako soudkyně rozhoduji lidské příběhy. Jsem razantní, ale lidská, citlivá 

i rázná. Budu ale i lehce provokovat. 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 právě baví," řekla o natáčení Pavlína Kafková. 

 

Který ze soudních příběhů se zapsal do paměti této herečky? „Byl o otci, který žaloval 
nemocnici, že použila orgány jeho šestnáctileté zemřelé dcery a nedala mu žádnou informaci 
o tom, že orgány urgentně použije. Když se setkal u soudu s matkou dítěte, kterému orgány 
jeho dcery zachránily život, svůj pohled na věc změnil,“ prozradila představitelky soudkyně 
Barbary. Kauzy z prostředí české justice vysíláme každý všední den od 17:10 na stanici TV 
Barrandov. 
 



Další formáty z vlastní tvorby,  
na které se mohou diváci v létě těšit na TV BARRANDOV 

 
BABICA VS. SAPÍK 
Kulinářská show 
Každou sobotu a neděli od 17:30 
 
Širokou veřejností milovaný kuchař Jirka Babica to nebude 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. Zajímavé recepty ze známých ingrediencí předvedou znalci kulinářského řemesla každý 
víkendový podvečer. 
 
 
KURŇA, CO TO JE? 
Zábavná show 
Každé pondělí večer od 20:15 
 
Nejzábavnější show na Barrandově! Pavel Zedníček, jeho synovec Kuba, a každý týden šest 
soutěživých hostů z řad slavných osobností, kteří se kurňa rádi a dobře baví. Kdo z nich nejrychleji 
uhodne správná slova, písničku pozpátku nebo tajemný předmět? Rytmus soutěži udává originální 
orcherstr Tam Tam Batucada. 
 
 
SEJDEME SE NA CIBULCE 
Talkshow 
Každou sobotu večer kolem 23. hodiny 
 
Co na srdci, to na jazyku! Aleš Cibulka a jeho zvídavé otázky na slavné hosty. 
 
 
TAJEMSTVÍ STELLY ZÁZVORKOVÉ 
Dokument 
V pátek 1. července od 22:20 
 
Herečka a ženská, která měla říz! Tak o legendě českého filmu vypráví její synovec Jan Zázvorka, 
herečtí kolegové Květa Fialová, Simona Stašová, Ondřej Kepka, Ivo Niederle a režisér jejího 
posledního filmu Vladimír Michálek. 
 
 
TAJEMSTVÍ EVY PILAROVÉ 
Dokument 
V pátek 8. července od 22:15 
 
Má jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček nějaké tajemství? Na tuto otázku zkusí najít odpověď 
Jan Přeučil, Petra Janů, Jiří Suchý, Matěj Ruppert, Marta Kubišová, Vojta Dyk nebo třeba Osmany 
Laffita. 
  



TAJEMSTVÍ JOSEFA DVOŘÁKA 
Dokument 
V pátek 15. července od 23:05 
 
Vyučený automechanik, dnes principál úspěšného divadla odhaluje tajemství své kariéry a soukromí. 
Dále účinkují Karel Gott, Iva Janžurová, Jana Paulová, Ivan Mládek, Petra Janů a další. Režie 
František Polák. 
 
 
TAJEMSTVÍ LUCIE BÍLÉ 
Dokument 
V pátek 22. července od 22:15 
 
Lucie Bílá očima mužů a oni očima Lucie Bílé. Jak se z rockerky dostala až na slavičí trůn, už se pomalu 
učí děti ve škole, ale jaká je maminka a kamarádka? Jaká kolegyně a jaká manažerka? Komu volá, 
když se chce poradit a pro koho by se rozkrájela? Portrét Lucie Bílé ve vyprávění mužů, kteří ji 
obklopují: rodiny, kamarádů a kolegů, a jak zase je vidí umělkyně? L. Bílá, K. Gott, F. Kratochvíl, K. 
Zaňák, P. Makovička, M. Horáček, O. Soukup, P. Malásek, V. Noid Bárta, F. A. Brabec, Z. Troška, E. 
Kulhánek a další.  
 
 
TAJEMSTVÍ LUĎKA SOBOTY 
Dokument 
V pátek 29. července od 22:15 
 
Luděk Sobota se vrací v plné síle na divadelní prkna. Proč ho sužuje tréma a jak s ní bojuje? Jakou roli 
považuje za svou nejlepší? Luděk Sobota očima své manželky Adriany, syna Ládi a kamarádů Petra 
Nárožného, Ivana Mládka nebo Jiřího Krampola. 
 
 
TAJEMSTVÍ JOSEFA KEMRA 
Dokument 
V pátek 5. srpna od 22:15 
 
Josef Kemr byl nejen vynikající herec, ale především zajímavý člověk. Svou víru v Boha nezapřel ani v 
režimu, který jí nebyl právě nakloněn, a ve svém trabantu objížděl jihočeské kapličky, aby je 
neúnavně natíral a renovoval. Málokdo ví, že byl také nadaným hudebníkem. Na všechny jeho 
herecké podoby vzpomínají kolegové, jako například Jan Kačer nebo Milena Steinmasslová a do 
tajemství jeho soukromí nechala v exkluzivním rozhovoru nahlédnout životní družka Marika 
Skopalová. 
 
 
TAJEMSTVÍ PETRA ČEPKA 
Dokument 
V pátek 12. srpna od 22:15 
 
Cholerický snílek a uhrančivý melancholik... Život herce, který vynikal jak v dramatech, tak v 
komediích, přiblíží jeho dcera Petra, ale i herečtí kolegové Ladislav Mrkvička, Rudolf Hrušínský, 
Zdeněk Svěrák, Iva Janžurová nebo režiséři Jiří Menzel a Jan Kačer. 
 
 

 
  



Jaké další pořady nabídne TV Barrandov v létě? 
  
POMSTA NEBO LÁSKA 
Dramaticko-romantický seriál  
Premiérové díly každé úterý a čtvrtek večer od 21:25 
 
Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela. Bude láska silnější než 
nenávist? Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá 
spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdců vyšší 
hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila 
rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud.  
Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan. 
 
 
JULIE A NIKOLAS 
Pokračování německého romantického seriálu 
Premiérové díly každý všední den po 13. hodině 
 
Nikolas se na svatbě Pauline a Leonarda dozvěděl, že Julie, kterou potkal u jezera a která se 
vydává za Sophii, je jeho sestra. Bratři ho přesvědčí, aby se sešel se svým otcem a odpustil 
mu, s čímž nakonec souhlasí. Místo usmíření se však opět pohádají a ve zlém se rozchází. 
Julie by se Nikolasovi ráda svěřila s tím, že není jeho sestra, ale obává se vězení. Situaci jí 
ztíží, když se jí její milovaný přizná k tomu, že ji chtěl původně požádat o ruku.  
Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další. 
 
 
VĚŘTE NEVĚŘTE 
Mysteriózní seriál 
Od 17. 7. každou neděli večer od 20:15 
 
Zahrajte si neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy. James Brolin nabídne pět příběhů - které z 
nich napsal scenárista a které přinesl sám život? 
 
 
ITALSKÉ KOMEDIE 
Každou středu večer od 20:15 
 
 DVOJNÍCI 
 29. června  

Dva milionáře vydírá parta zabijáků. Aby jim unikli, najmou si dvojníky Terence Hilla a 
Buda Spencera.  
Dále hrají A. Clough, H. Bergman, D. Reis, N. Pazzafini a další. Režie E. Barboni. 

 
  
  



PRAVÁ A LEVÁ RUKA ĎÁBLA 
 6. července 

Falešný šerif Bud Spencer je proti své vůli nucen páchat dobro a pomáhá mu i jeho  
bratr Terrence Hill.  
Dále hrají S. Zacharias, D. Sturkie, G. Hahn, E. Pedemonte a další. Režie E. Barboni. 

 
SUDÁ A LICHÁ 

 13. července 
Bud Spencer a Terence Hill ve své nejznámější komedii musí opět společně spojit své  
síly, aby zlikvidovali bandu zločinců. 
Dále hrají S. Borghese, L. Catenacci, M. Laurito, J. Lester a další. Režie S. Corbucci. 

 
HROŠI V AFRICE 

 20. července 
Toužíte-li po šokující dovolené v Africe, využijte služeb podnikavých průvodců Buda  
Spencera a Terence Hilla!  
Dále hrají J. Bugner, M. Dlamini, D. Jürgens, M. Kirk, B. Masinga a další. Režie I. 
Zingarelli. 

 
KDO NAJDE PŘÍTELE, NAJDE POKLAD! 

 27. července  
Terence Hill a Bud Spencer se vydali na pustý ostrov, aby našli ukrytý poklad. K jejich  
překvapení ale ostrov není pustý a ještě jim jde o život. 
Dále hrají J. Fujioka, L. Bennett, S. Borghese, K. Lauritzen a další. Režie S. Corbucci. 

 
 JDI NA TO 
 3. srpna 

Terence Hill a Bud Spencer jsou považováni za super-tajné špiony. A protože se jim 
do rukou dostal milión dolarů v hotovosti, nejsou proti. 
Dále hrají B. Dee, D. Huddleston, R. Pizzuti a další. Režie E. Barboni. 

 
 BANÁNOVÝ JOE 
 10. srpna 

Bud Spencer má sice prvotřídní banány, ale licenci k prodeji ne. Ta je pro něj  
nedostupná a tak musí opět použít svoji obří pěst. 
Dále hrají M. Langner, M. Scarpetta, G. Barra, E. Garinei a další. Režie Steno. 

 
 BUDDY MÍŘÍ NA ZÁPAD 
 17. srpna 

Zřídili mu ordinaci, ale Bud Spencer musí nejprve zbavit město lupičské bandy.  
Dále hrají Amidou, R. Scarpa, P. Trombetta, C. Reali a další. Režie M. Lupo. 

 
  



ROMANTICKÉ FILMY 
Každý pátek večer  

 
 INGA LINDSTRÖM: NOVÁ LÁSKA 
 1. července od 20:15 

Čekali na sebe příliš dlouho a osud jim oběma postavil do cesty novou lásku.  
Hrají D. Zich, D. Petkovic, R. Bauer, T. Hoßbach a další. Režie U. Witte. 

 
INGA LINDSTRÖM: NEVHODNÝ SNOUBENEC 
8. července od 20:15 
Jaká tajemství budou odhalena kolem vztahu majitelky galerie a jejího přítele?  
Hrají J. Stinshoff, R. Bauer, S. Kellner, M. Agischewa a další. Režie U. Bauman. 
 
INGA LINDSTRÖM: SEN O SILJANSKÉM JEZEŘE 
15. července od 21:05 
Elin se pro lásku svého muže vzdala velkému snu stát se zvěrolékařkou. Náhle zdědí 
se sestrou hřebčín, kde prožila krásné dětství. Váhá nad jeho prodejem a splněním 
dávného přání.  
Hrají A. Nejarri, M. Grüsser, M. Rönnebeck, R. Schöne a další. Režie U. Witte. 
 
INGA LINDSTRÖM: SÍLA PŘÁTELSTVÍ 
22. července od 20:15 
Nerozluční kamarádi se po letech opět sešli na farmě. Ale smrt farmáře zamotala 
jejich životy. 
Hrají M. Zielcke, X. Hutter, E. Böhm, D. C. Bunners, H. Berger, K. I. Baulitz, 
C. Hiersche a další. Režie K. Hattop. 
 
INGA LINDSTRÖM: HLAS SRDCE 
29. července od 20:15 
Neteř švédského krále řeší dilema. Buď splní královskou povinnost a vezme si prince, 
nebo bude následovat svoje srdce. 
Dále hrají P. Rapold, R. Beck, J. Bremermann, R. P. Link, O. von Luckwald a další. 
Režie U. Baumann. 
 
INGA LINDSTRÖM: TAJEMNÝ NÁHRDELNÍK 
5. srpna od 20:15 
Přijala práci v hotelu, který patří otci jejího přítele. Brzy zjistila, že hotelový řidič je 
pohledný mladý muž a sympatie jsou vzájemné. 
Hrají M. May, Ch. Kohlund, A. Hausburg, A. Schreiber, L. Pfaff a další. Režie U. Witte. 
 
INGA LINDSTRÖM: ZAMILOVANÍ DOKTOŘI 
12. srpna od 20:15 
Odjela na léto za svým přítelem, ale ten jÍ představil svého zástupce v ordinaci a odjel. 
Proti své vůli se do něj zamilovala. 
Hrají E. de Vos, R. Seeliger, H. Blank, M. May, M. Mendl a další. Režie P. Weissflog. 
 
 

  



KINO BARRANDOV 
 
Televizní stanice KINO Barrandov žije filmem a seriály 
 
OKO ZA OKO 

Sobota 9. 7. od 20:20 

Právě propuštěný vězeň Christian Bale chce zapomenout na svoji minulost a žít spořádaně. 

Když zjistil, že mu někdo zabil mladšího bratra, vydal se na cestu odplaty. 

Americko-britský krimi thriller (2013).  

Dále hrají W. Harrelson, C. Affleck, Z. Saldana, S. Shepard, T. Bower, W. Dafoe a další.  

Režie S. Cooper. 

 

AVENGERS GRIMM 

Sobota 13. 8. od 20:20 

Království se zmítá v chaosu a temné síly vítězí nad dobrem. Sněhurka, Popelka, Šípková 

Růženka, Červená Karkulka a Locika budou mít hodně práce, aby přemohly zlého a 

chamtivého Rumpelstiltskina a zachránily tak svět.  

Americký fantasy sci-fi film (2015).  

Hrají C. Van Dien, M. Sarley, L. Parkinson, M. Fairclough, R. Vanderbilt, K. Leopoldo a další. 

Režie J. M. Inman. 

 

BANKOVNÍ KURÝR 

Sobota 20. 8. od 20:20 

Snímek podle skutečné události o loupeži v londýnské bance Lloyds v roce 1971.  

Britsko-americký krimi film (2008) 

Hrají J. Statham, S. Burrows, S. Campbell Moore, A. David, D. Suchet, A. Petrie a další.  

Režie R. Donaldson. 

 

 

Sobotní večery budou po 22. hodině patřit italským komediím s Paolem Villaggiem 
a Terencem Hillem v hlavních rolích: 
 

 Maléry pana účetního (9. července) 

 Maléry pana účetního 2 (16. července)  

 Superúčetní (23. července) 

 Banzai (30. července) 

 Chytrák a dva společníci (6. srpna) 

 Superpolda (13. srpna) 

 Dobrodruh (20. srpna) 

 

  



BARRANDOV PLUS 
 

Televizní stanice Barrandov PLUS potěší všechny, kdo mají rádi zajímavé dokumenty 

 

ČÍNSKÉ MEGASTAVBY 

Každé pondělí večer od 20:20 

 

Největší, nejvyšší, nejdelší… Takové jsou čínské stavby budoucnosti. Čínský dokumentární 

seriál seznámí diváky například s mostem Hong Kong – Zhuhai – Macau, Šanghajskou věží, 

metrem v Pekingu nebo Čchang-sing: Největší loděnicí světa. 

 

 

NOVÁ HEDVÁBNÁ STEZKA 

Každé úterý večer od 20:20 

 

Od pradávna byla důležitou obchodní trasou spojující Evropu a Asii. Dnes se díky moderním 

technologiím začíná psát nová etapa vývoje Hedvábné stezky. V čínském dokumentárním 

seriálu se dozvíte o oslnivém bohatství Hedvábné stezky, životních směrech, cestě 

k budoucnosti nebo komunikačních reformách. 

 

 

KOUZLA ČÍNSKÉ KUCHYNĚ 

Každou středu večer od 20:20 

 

Čínská kuchyně se vyznačuje pestrou škálou chutí, vůní, barev, tvarů a neobyčejnou fantazií, 

se kterou se pokrmy připravují… Čínský dokumentární seriál prozradí, jaká jsou tradiční 

čínská jídla, v čem spočívá tajemství čínské kuchyně či třeba více o čínských plodinách a 

koření času. 

 

 

ZAKÁZANÉ MĚSTO 

Každý čtvrtek večer od 20:20 

 

V srdci čínské metropole se nachází sídlo čínských císařů. Zakázané město, které bylo dlouhá 

staletí obyčejným smrtelníkům plně uzavřeno. Čínský dokumentární seriál odhalí 

podrobnosti o vzniku Zakázaného města a jeho tajemstvích. Zajímavé informace zazní také o 

ztracených pokladech, starověkém porcelánu nebo císařových malbách a kaligrafii. 

 

 

  



KDOPAK BY SE ČECHA BÁL 

Od 8. července každý pátek večer kolem 22. hodiny  

 

Kdo se bojí, nesmí k Čechovi! František Ringo Čech v pořadu plném odvážných dotazů. Režie 

J. Kohák. 

 

 

ŽANETA SHOW 

Od 9. července každou sobotu a neděli od 17 hodin 

 

Témata, o kterých se bojíte mluvit, s těmi, kteří se nebojí říct nahlas a otevřeně svoji pravdu. 

Konfrontační pořad plný emocí, jaký tady ještě nebyl. Dozvíte se o nejrůznějších lidských 

osudech. Jak jsem skončil na ulici, živím se svým tělem, domácí násilí nebo třeba peníze mi 

změnily život, to je příklad jen pár zajímavých témat, které v pořadu zazní. Pořadem provází 

Žaneta Muchová. 

  



BARRANDOV MUZIKA 
 

Hudební stanice Barrandov MUZIKA naladí všechny na tu správnou notu, a to 24 hodin 

denně  

 

EVA A VAŠEK 

Od 4. 7. ve 20:00 

 4. 7. Eva a Vašek – Pláže a slunce Jadranu 

 5. 7. Eva a Vašek – S písničkou po Mexiku 

 6. 7. Eva a Vašek – První láska 

 7. 7. Eva a Vašek – V Hospůdce u SURFu 

 

Patříte mezi fanoušky legendární hudební dvojice Eva a Vašek? Zpříjemněte si večer a zaposlouchejte 

se do jejich oblíbených hitů. Pořad budeme vysílat v průběhu celého léta, těšit se můžete i na nové 

klipy. 

  

 

BARRANDOVSKÁ ABECEDA SPECIÁL I. + II. 

1. a 2. 7. od 20:00 

 

Na obrazovky se vrací oblíbené osobnosti televizní zábavy, chybět nebudou vtipné scénky, krásné 

písničky a známé tváře. 

 

 

SEJDEME SE NA CIBULCE – NOC NA KARLŠTEJNĚ 

11. 7. od 17:25 

 

Aleš Cibulka si pozval speciální hosty, slavit budou 10 let od premiéry muzikálu Noc na Karlštejně. 

Popovídat si a možná i zazpívat přijdou Kateřina Brožová, Václav Vydra, Mojmír Maděrič, Pavel 

Rímský a další 

 

 

RINGO FAMILY I. a II. 

14. a 15. 7. od 15:00 

 

František Ringo Čech ve své zábavné show, jeho partnerem je Milan Markovič. Těšit se můžete na 

scénky, písničky a možná i nějaké to překvapení. 

 

  

STANDA HLOŽEK 60 

19. 7. od 15:00 

Koncert k šedesátinám Standy Hložka. Popřát a zazpívat přijdou Hana Zagorová, Petra Janů, Karel 

Vágner a Jiřina Bohdalová. 

  



 

 

 

V případě zájmu o rozhovory, fotografie či jiné materiály kontaktujte prosím: 

 

 

Kristýna Šmejkalová 
 
tisková mluvčí 

 

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

e-mail: ksmj@medea.cz / web: www.barrandov.tv     
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