PODZIM 2010 NA TV BARRANDOV

Základní charakteristika

CHARAKTERISTIKA
TV BARRANDOV – RAT D15+

STOUPAJÍCÍ SLEDOVANOST
§

TV Barrandov zaznamenává trvalý nárůst divácké obce.

§

Stoupající trend share a ratingu je patrný jak u
jednotlivých pořadů, tak v celkovém výsledku
sledovanosti televize.

§

Největší podíl mezi neceloplošnými
stanicemi.

§

V současné době share TV Barrandov
dosahuje téměř 5% hranici v CS D 15+.

zdroj: ATO – Mediaresearch, červenec 2010

SHARE | CELODEN | D 15+ | červenec 2010

CHARAKTERISTIKA

Dny dle sledovanosti

Nejsledovanější pořady (bez duplicity)
Datum

Den

Název

Začátek

Rating v %

1

06.07.2010

Úterý

Pomsta Černého korzára

20:07:34

3,43

2

19.06.2010

Sobota

Království potoků

20:08:12

3,39

3

27.07.2010

Úterý

Dva machři mezi nebem a peklem

20:06:33

3,29

4

26.06.2010

Sobota

Princové jsou na draka

20:08:41

2,84

5

20.07.2010

Úterý

Šerif a mimozemšťan 2

20:07:02

2,73

6

22.07.2010

Čtvrtek

Apači

20:07:50

2,54

7

21.06.2010

Pondělí

Extrémně obézní lidé

20:08:58

2,42

8

24.07.2010

Sobota

Cena za něžnost + vnořené

20:06:17

2,34

9

18.07.2010

Neděle

Zítra vstanu a opařím se čajem

21:53:35

2,26

10

12.07.2010

Pondělí

Šokující příběhy I.

20:08:16

2,21

zdroj: ATO – Mediaresearch, červenec 2010
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CHARAKTERISTIKA
SLOŽENÍ TV DIVÁKŮ
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Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1.5.2010 – 30.7.2010

POKRYTÍ
§

TV Barrandov je možno od jejího startu 11.1. 2009 naladit čtyřmi způsoby:

a) set-top-box
- Multiplex 2 - České Radiokomunikace – společně s TV Prima, TV Nova, Nova Cinema a Cool
- k 31. 1. 2010 má možnost naladit TV Barrandov 66% obyvatel ČR
- od července 2010 až 79% obyvatel ČR

b) kabel
- UPC – aktuální stav předplatitelů – 680.000 domácností
- další operátoři (FCA TV, Nej TV, Moravia TV, KK Cable, Elsat, TV Třinec - celkem 126)

c) satelit
- 23,5°východně Astra s aktuálním počtem vydaných karet SkyLink a CS Link 1.000.000 domácností

d) IPTV
Telefónica O2TV – předpoklad pro rok 2010 – 150.000 - 200.000 přípojek

POKRYTÍ
České Radiokomunikace síť 2 – v červenci 2010 pokrytí 79% obyvatel

Podzimní programové schéma

SOBOTNÍ
SOBOTNÍ TAJEMSTVÍ
TAJEMSTVÍ
Sobota 4. 9.
večer

Tajemství lásek slavných

Herci, zpěváci a celebrity vůbec hovoří o seznámení se svými
partnery, o rozchodech, bezdětnosti, žárlivosti, nevěře, hádkách,
usmiřování a dalších věcech ze svého soukromí.
Náš bulvární dokument hledá u slavných lidí odpovědi na následující
otázky: Jaká je láska pod drobnohledem veřejnosti? Nakolik vás
zasahuje, když se o vašich soukromých trablech dozví celá republika z
bulváru? Myslíte si, že neštěstí v rodině dokáže vztah stmelit nebo ho
naopak zničit? Jaký máte názor na to, když někdo dá přednost kariéře
před dětmi? Jak často potřebujete být sám? Jaká jsou úskalí vztahu,
kde je mezi partnery rozdíl dvou generací?
Premiéra
Žánr: life-style magazín
Stopáž: 50 minut

sobota 11. 9.

Tajemství bulváru – Lež nebo pravda

večer

Herci, zpěváci a celebrity vůbec hovoří o svém vztahu s bulvárem.
Jejich výpovědím dává nadhled odborník na etiku a etiketu Ladislav
Špaček, pohled z druhé strany přidávají bulvární novináři – reportér
David Zápal a fotograf Vadim Kramer.
Jak se realita liší od toho, co je napsáno na papíře? Kde jsou hranice snahy
čtenáře zaujmout a pobavit? Pozná čtenář, že si novinář ledacos přibarvil?
Co je pro bulvár sázkou na jistotu – jaké téma vždy dobře prodá? Může i
bulvár vykonat dobrou práci? Proč se některé celebrity s bulvárem soudí a
jiné na něj nedají dopustit? Je něco pravdy na tom, že spatná reklama, také
reklama? Existují tajemství, která by se o sobě celebrity v bulváru nechtěly
dočíst? Jak se změnil život lidem, kterým bulvár ublížil?
Premiéra
Žánr: life-style magazín
Stopáž: 50 minut

SOBOTNÍ
SOBOTNÍ TAJEMSTVÍ
TAJEMSTVÍ
sobota 18. 9.

Tajemství bulváru – Lidé kolem něj

večer

Herci, zpěváci a celebrity vůbec hovoří o svém vztahu s bulvárem.
Jejich výpovědím dává nadhled odborník na etiku a etiketu
Ladislav Špaček, pohled z druhé strany přidávají bulvární novináři
– reportér David Zápal a fotograf Vadim Kramer.
Obracejí se celebrity samy na bulvár se svými průšvihy? Je bulvár
jedním velkým výměnným obchodem? Jak vidí naopak bulvár lidé, kteří
se obklopili směrem k němu hradbou mlčení? Platí, že kdo není v
bulváru, jako by nebyl? Jaký je vlastně den bulvárního novináře? Jsou
jeho peníze těžce vydělané? Je to paparazzi, který neustále přes plot
někomu nahlíží do soukromí? Mají novináři hranice toho, co opravdu
nezveřejní? Existují opravdová přátelství mezi celebritami a reportéry
bulváru? Je bulvár zdroj obživy jen pro novináře, nebo i pro hvězdy a
hvězdičky showbyznysu?
Premiéra
Žánr: life-style magazín
Stopáž: 50 minut

sobota 25. 9.
večer

Tajemství dětí slavných rodičů

Děti slavných herců, zpěváků a celebrit vůbec hovoří o tom, jaké to je být
dítětem slavných rodičů. Zpovědi o tom, co jim slavné jméno dalo, co
vzalo, jestli jim rodiče vyšlapali cestu, co jako děti slavných nemohly
dělat, jaké měly s rodiči vztahy a podobně. Nechybí ani pohled z druhé
strany – jak známý otec nebo matka vnímají svého potomka?
Náš bulvární dokument hledá u slavných lidí odpovědi na důvěrné otázky:
Otevírá slavné jméno dveře nebo naopak komplikuje život? Využil jste toho, že
máte slavné rodiče? Jak se vám žije s novináři v patách? Cítíte se osamělejší
než jiní? Chtěl jste se podobat svému slavnému rodiči? Toužili jste jít v jeho
stopách? Cítil jste, že si můžete dovolit víc než „normální“ děti? Cítil jste, že
vás někdy lidé využívají jen proto, že máte za maminku či tatínka slavného
herce, zpěváka? Byly chvíle, kdy by si nejraději změnil jméno? Jak je těžké
vybojovat si svoje „neprotekční“ místo? Co máte společného se svými rodiči
kromě podoby? Dali vám rodiče nějaké rady do života?
Premiéra
Žánr: life-style magazín
Stopáž: 50 minut

BARRANDOVSKÉ
BARRANDOVSKÉ TAHÁKY
TAHÁKY
od 1. 9.
každou
středu večer

od 3. 9.

Profesionálové

Groteskní sitcom o policejní jednotce a její nadmíru náročné
práci, který v současné době s úspěchem uvádí slovenská
televize JOJ, budou moci diváci sledovat v české verzi již od 1.
září 2010.
Kapitán Petržalka a jeho mladí policisté Franta Popelka, Libor Buček a
Saška Višný – Riefenstal spolu s tiskovou mluvčí Skarlet Kosinovou a
vysloužilcem – mafiánem Pepe Gregorem tvoří hlavní hrdiny
komediálního seriálu o tom, jak se na svérázné policejní služebně řeší
banální i neuvěřitelné případy. Příběhy českých Profesionálů,
policejního sitcomu o mužích zákona a jejich fatálních omylech, jsou
shodné se slovenskými, odehrávají se avšak v českém prostředí a jsou
v podání českých herců. Hrají: Pavel Liška,Petr Čtvrtníček, Matěj
Hádek, Josef Polášek, Jiří Bábek, Marika Procházková.
Premiéra
Žánr: zábava / sitcom
Stopáž epizody: 40 minut
Počet epizod: 16

každý pátek

České milování

večer
Každý díl je cestou za jejím hledáním, nacházením, ztrátou i
znovunalézáním lásky. Láska má mnoho podob, a tak každý díl jde po
stopách některé z nich. Na podzim se za láskou vydáme v 11
premiérových epizodách a 5 reprízách. Jejich završením bude vánoční
speciální díl, v němž se ohlédneme za nejsilnějšími příběhy a zjistíme, jak
pokračují osudy jejich hrdinů.
Scénář a režie: Eva Tomanová, Šimon Koudela, Daniela Gébová, Roman
Motyčka, Eva Tomanová, Břetislav Rychlík, Michal Opatík, Jana Pirohová,
Veronika Sobková, Václav Hanuš, Dagmar Smržová, Ján Mančuška, Jan
Reinisch
Žánr: dokument / publicistický
Stopáž epizody: 28 minut
Počet epizod: 16

BARRANDOVSKÉ
BARRANDOVSKÉ TAHÁKY
TAHÁKY
od 5. 9.
každou neděli
odpoledne

Epocha

Populárně naučný pořad Epocha o zajímavostech ze světa, o
výjimečných událostech, lidech, zvířatech, místech a objevech. S
Epochou se divák podívá do míst, kam by se sám jen těžko
vypravil. Reportáže nezahltí fakty, čísly, jmény, nepoučuje, ale
pobaví a informuje.
S Epochou se diváci kupříkladu dozvědí, zda bude na Zemi už brzy
více robotů než lidí? Na co si dát pozor, pokud byste připravovali
královskou svatbu? Jaké to je mít jako domácího miláčka třeba slona?
Je potřeba nějaké speciálně udržovat zlaté záchodové prkénko?
Vyplatí se pořídit si auto poháněné slunečními paprsky? Kde žijí
trpasličí lidé? Kolik hodin trvá postavit zámek z ledu? Můžou nás ještě
něčím překvapit starověké mumie? Zkrátka tajemná historie, zvířecí
umělci, utajení géniové, převratné vynálezy, blázniví rekordmani,
modrá krev, divoká zábava, netradiční sporty a lidské limity. To vše
každý víkend na Barrandově.
Premiéra
Žánr: life-style magazín / edukativní
Stopáž epizody: 25 minut

SERIÁLY
SERIÁLY
od 4. 9.
každou sobotu

od 30. 8.

Chlapci a Chlapi

večer

každé pondělí
večer

Extrémní postavy
(Conjoined Twins)

Sešli se díky povolávacímu rozkazu a byli spolu na jednom místě.
První rok byl nejhorší, pak z nich byli mazáci... Český seriál (1988).
Hrají M. Zounar, J.Kopta, P. Rychlý, V. Javorský, B. Slivka a další.
Režie E. Sokolovský

Šokující příběhy nejmenších i obézních lidí, obrů i siamských dvojčat…

Jedenáctidílný seriál z vojenského prostředí sleduje osudy odvedenců
na základní vojenskou službu, jejich velitelů a rodin. Seriál vojíny
provází od jejich nástupu do motostřelecké roty v Hrádku až do
okamžiku, kdy se stávají mazáky.

Žánr: dokument / šokující příběhy
Stopáž epizody:

Žánr: drama / válečný
Stopáž epizody: 60 minut
Počet epizod: 11

Dokument pomocí magnetické rezonance a další technologie odhalí jejich
pozoruhodné kostry, mozek a složité vnitřní funkce.

SERIÁLY
SERIÁLY
od 1. 9.
každou středu
večer

Lovec a oběť III.
(Hunter and Hunted III)

Nová série pokračuje ve vyhledávání útoků zvířat na člověka.
Nejnovější poznatky soudní vědy pomáhají rekonstruovat a
analyzovat některé z nejpřekvapivějších zaznamenaných případů.
Třetí řada cyklu zachytí útoky medvěda, žraloka, hrocha, buvola,
aligátora a pumy.
Žánr: dokument / přírodopisný
Stopáž epizody: 51 minut
Počet epizod: 5

od 2. 9.
každý čtvrtek
večer

Šance na přežití
(Man vs. Wild)

Bear Grylls, který sloužil v britských SAS (zdolal Everest), je průvodcem
seriálu o přežití v extrémních podmínkách.
Je schopen přežít pouze s nožem, křesadlem, láhví na vodu (a filmovým
štábem). Bear názorně ukazuje, co vše lze sníst (od červů, pavouků a
škorpiónů po vzdechlinu) i jak to ulovit či nalézt. Dále předvádí, jak se sám
dostat z bažiny, z ledové řeky, z jezera, když se prolomí led, kde najít vodu,
„nocleh“, jak rozdělat oheň. Seriál o tom jak přežít a vrátit se zpět domů.
Žánr: reality / dobrodružný
Stopáž epizody: 60 minut
Počet epizod: 15

SERIÁLY
SERIÁLY
od 30. 8.
pondělí - pátek

Pekelná kuchyně
(Hell‘s Kitchen USA IV. + V.)

vpodvečer

Gordon Ramsay si opět vybírá pro svoji restauraci nejlepšího z
dvanácti nastávajících šéfkuchařů. Americká reality show.
Žánr: cooking show / reality
Stopáž epizody: 40 - 45 minut
Počet epizod: 15 a 15

od 30. 8.
pondělí - pátek

Cordierovi, soudce a policajt
(Les Cordier, juge et flic)

odpoledne

Pierre Cordier je policejní šéf. Jeho syn Bruno je vyšetřovací soudce a
jeho dcera Myriam je novinářkou. Všichni mají jedno společné - hledají
pravdu.
Pierre Cordier má ve svém oboru značné množství zkušeností. Jeho
legendární intuice mu často umožňuje vyřešit i ty nejdůmyslnější intriky a
pokud je to nutné, nebojí se použít neortodoxní metody. Někdy musí pracovat
podle pokynů svého syna Bruna, který vždy striktně dodržuje právo.
Hrají: Pierre Mondy, Julien Chatelet,
Antonella Lualdi, Bruno Madinier
Režie: Paul Planchon
(Francie – 1997)
Žánr: seriál / krimi / drama
Stopáž epizody: 90 minut
Počet epizod: 54

SERIÁLY
SERIÁLY
od 4. 9.
každý víkend
odpoledne

Kriminálka z pobřeží
(The Strip)

Australské zlaté pobřeží to je devět magických mil oslnivě bílého písku.
Tyrkysový oceán na straně jedné, deštný prales plný krokodýlů na
straně druhé a uprostřed rozlehlé město plné mrakodrapů, kasin,
nočních klubů, a různorodých lidí – ať už turistů nebo supermodelek,
filmových producentů, rodin na výletě, ruské mafie, saudských šejků,
chátry, povalečů a snílků… A právě tady najdeme detektivku Francesu
Tully, jež dobře zná místní poměry, a jejího partnera detektiva Jacka
Crosse, tvrďáka z jihu…
Žánr: krimi
Stopáž epizody: 43 minut
Počet epizod: 13

od 11. 9.
každou sobotu

Halifaxová, soudní psychiatr
(Halifax f.p.)

vpodvečer

Psychologické drama řeší záhadné vraždy plné napět a intrik. Jane Halifaxová
je nezávislá soudní psychiatrička, psychologický super-detektiv a jako
znalkyně je povolávána svědčit v některých z nejvíce zamotaných trestních
stíháních. Jane se ponoří hluboko do temné stránky lidské mysli, vstoupí do
světa lží a stínu, kde pravda nikdy není tak, jak se zdá. I ona má své vlastní
démony, kterým musí čelit.
Žánr: krimi / drama
Stopáž epizody: 100 minut
Počet epizod: 6

FILMY
FILMY VE
VE ČTVRTEK
ČTVRTEK
čtvrtek 2. 9.
večer

Vzestup nad limit
(The Ascent)

V horách je jako doma, je zkušená horská průvodkyně. Na svazích
Ďáblovy hory chce pomstít smrt svého snoubence… Americký
thriller (2010). Hrají Josie Davis, William McNamara, William Duffy,
David Chokachi, Michael Spellman a další. Režie Steven James
Creazzo
Emily Wilksová , zkušená horolezecká průvodky, je považována za
jednu z nejlepších v oboru. Teď vede skupinu pěti mužů na zrádné
svahy Ďáblovy hory. Zhruba v polovině cesty Emily zjistí, že skutečný
důvod cesty je 29 milionů dolarů ve zlatě, Proslýchá se, že byly
odcizeny v loupeži před více než sto lety. A když se dozví, že tito muži
jsou zodpovědní za smrt jejího snoubence, jeden po druhém se stávají
aktem pomsty.
Žánr: thriller / drama
Stopáž: 90 minut

Čtvrtek 9. 9.
večer

Vicky Cristina Barcelona

Scarlett Johansson a Rebecca Hall svádějí malíře Javiera Bardema. To se
ale nelíbí jeho ex-manželce Penelope Cruz. Španělskoamerická
romantická komedie (2008). Dále hrají P. Clarkson, K. Dunn, J. Perillán a
další. Režie W. Allen
Milostné psaníčko z Barcelony, tak vystihuje Woody Allen svůj počin. Do
“španělského New Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud
příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hall), která má před svatbou, a její
hédonická kamarádka Cristina (Scarlett Johansson). Potkávají spontánního
malíře (Javier Bardem) který po obou fešandách začne házet očkem - a jeho
krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku (Penelope Cruz). Srážka tak
temperamentních charakterů na malém prostoru nemůže skončit jinak než
žhavým dobrodružstvím… Záleží pouze na optice diváka, zda spatří „pod
povrchem“ filmu romantickou rumbu, ležérní slowfox, nebo vášnivě-dramatické
paso doble.
Žánr: komedie / romantický
Stopáž: 92 minut

FILMY
FILMY VE
VE ČTVRTEK
ČTVRTEK
čtvrtek 16. 9.
večer

Rocket
(The Year of Getting to Know Us)

Sharon Stone má nesamostatného a neschopného syna. Dále
hrají J. Fallon, L. Liu, T. Arnold a další. Režie P. Sisam. Americká
komedie (2008).
Christopher Rocket je muž oddaný svojí práci, o to neschopnější je
oddat se svojí přítelkyni a jejich soukromému životu. Po mrtvici otce se
vrací do svého rodného města. Vychází najevo, že jeho matka Jane, je
ústřední postavou jeho nefunkčního života. Jimmi Fallon si zahraje
Chrise Rocketta, chlapíka, který dělá patnáct hodin denně a nemá čas
ani na svoje koníčky ani na přítelkyni. Z jeho stereotypního života ho
však vytrhne fakt, že jeho otec si právě prožil menší mozkovou příhodu
a Chris se musí vrátit do rodného města. To se mu zrovna nechce,
protože krom otce tam žije i matka. Jane Rockettová je ženská, která je
přímo čí nepřímo zodpovědná nejen za to, že z Chrise vyrostl
neprůbojný srábek, ale i za fakt, že rodina Rockettových k sobě nemá
zrovna nejblíže. Během několika dní, které Chris stráví u svých
nejbližších, dostane šanci vyrovnat se se svojí minulostí.…
Žánr: komedie / drama
Stopáž: 93 minut
Filmový tip

čtvrtek 23. 9.
večer

Divoká krása
(Savage Grace)

Příběh vratkého manželství Barbary a Brookse Baekelanda, bohatého dědice
vynálezce bakelitu. Manželství Barbaře nepřináší uspokojení a jejím jediným
cílem je proniknout do řad místní smetánky. Brooks je velkým obdivovatelem
svého dědečka, ale otcem Georgem pohrdá. Barbara svého manžela podvádí
s několika muži a před známými ho neustále ponižuje. Když se chce s
Brooksem usmířit, dočká se ponížení ona. Náhradu za manželskou lásku
nachází posléze po porodu syna Tonyho. Potom rodina celá léta putuje z místa
na místo. Děj pokračuje v Paříži v roce 1959. Tony je už téměř dospělý muž a
k matce chová stále vřelé city. Navíc se dobře učí, je chytrý a matka se s jeho
znalostmi ráda před známými chlubí. Když se jednou manželé vrátí domů,
naleznou v posteli spolu s Tonym jeho spolužáka Francoise. Rodina odjíždí do
Španělska, kde se Tony seznámí s Jakem, který se ho snaží svést.
Režie: Tom Kalin
Hrají: Julianne Moore, Stephen Dillane, Anne Reid, Martin Huber, Minnie Marx,
Jim Arnold, Mapi Galán
(Francie, Španělsko, USA – 2007)
Žánr: drama
Stopáž: 97 minut

FILMY
FILMY VE
VE ČTVRTEK
ČTVRTEK
Čtvrtek 30. 9.
večer

Hranice smrti
(Bordertown)

Reportérka amerického listu Chicago Sentinel, Lauren (Jennifer
Lopez), přijíždí do pohraničního mexického města Juarez, aby přímo
na místě napsala článek o sérii tajemných vražd, jejichž oběťmi jsou
výhradně mladé dělnice, které se do pohraničí vydaly za štěstím. Čím
déle v Juarezu pobývá, tím je situace nepřehlednější. Postupně
vyplouvá na povrch, že nejde o několik málo obětí, ale jejich číslo se
záhy přehoupne z desítek do stovek.
Režie: Gregory Nava
Hrají: Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Kate del Castillo, Juan Diego
Botto, Sonia Braga, Martin Sheen, Maya Zapata, Julio Cedillo
(Velká Británie, USA – 2006)
Žánr: thriller
Stopáž: 115 minut

FILMOVÉ
FILMOVÉ TIPY
TIPY
úterý 31. 8.
večer

Pekelná jízda
(Hell Ride)

středa 1. 9.
večer

Purpurové řeky 2 - Andělé apokalypsy
(Les Rvieres pourpres II –
Les anges de l‘apocalypse)

Členové motorkářského gangu mají nevyřízené účty jak mezi
sebou, tak s gangem 666 a jejich bossem. Americký film (2008).
Hrají E. Balfour, L. Bishop, M. Madsen, D. Hopper, D. Carradine, L.
Varela a další. Režie L. Bishop

Objev zaživa zazděného muže v klášteře je pro komisaře Jeana Rena
signálem k odhalení neobvyklých vražd... Thriller v koprodukci FrancieBritánie-Itálie (2004). Dále hrají Ch. Lee, B. Magimel, C. Natta, J. Hallyday,
A. Legrand a další. Režie O. Dahan

Pistolero, Gent a Comanche, členové motorkářského gangu Victors,
mají nevyřízené účty jak mezi sebou, tak s gangem 666 a jejich
bossem Duecem. Denis Hopper a spousta vyvinutých, někdy i
obnažených, slečen, to je klasické „biker movie“ z produkční stáje
Quentina Tarantina.

Komisař Niemans se vrací vyřešit mystické vraždy! První případ - mrtvola
muže zaživa zazděného v klášteře v Lotrinsku je pro komisaře Niemanse
výzvou i posláním odhalit záhadu kruté a neobvyklé vraždy. Esoterické znaky
vyryté kolem oběti naznačují zvláštní vražedný rituál. Komisař Niemans si k
vyšetřování pozval specialistku na náboženské rituály. Vyšetřování komplikuje
stále se zvyšující počet vražd. Vždy když dojde k záhadnému zmizení oběti,
jsou stopy smazány podivuhodnou nadpřirozenou schopností mnichů kláštera,
kteří jsou pod diktátem Otce Vincenta vázáni přísahou mlčení. Vyšetřování je
pro komisaře Niemanse naprosto záhadou až do chvíle, kdy zjistí, že jména i
profese obětí se shodují se jmény apoštolů. Dojde opravdu ke dvanácti
vraždám podle počtu apoštolů?

Žánr: akční / krimi
Stopáž: 84 minut

Žánr: thriller / krimi
Stopáž: 95 minut

FILMOVÉ
FILMOVÉ TIPY
TIPY
úterý 7. 9.
večer

Resident Evil

Tajemná společnost Umbrella Corporation, zabývající se genetickým
výzkumem, provádí ve svých rozsáhlých podzemních laboratořích
velice nebezpečné pokusy. V jednu chvíli uniká smrtící virus a centrální
počítač laboratoře Red Queen uzavírá neprodyšně celou zasaženou
oblast podzemního labyrintu a nechává zaměstnance, zasažené virem,
uvnitř celého pekla. Elitní komando v čele s Alicí (Milla Jovovich) a
Rain (Michelle Rodriguez) dostává úkol izolovat virus, který ohrožuje
celé lidstvo, a zjistit příčinu. Brzo zjišťují, že všechno je ještě horší, než
čekali. Virem zasažení zaměstnanci nejsou ani živí ani mrtví, jsou z
nich mimořádně agresivní zombie - Nemrtvé bestie, které se skrývají v
místě katastrofy. Jediné jejich škrábnutí nebo kousnutí infikuje
zasaženého, a ten se okamžitě začne měnit v jejich druh. Alice a její
vojenský tým má tři hodiny na to dokončení mise, než Nemrtví
proniknou na povrch Země. Režie: Paul W.S. Anderson Hrají: Milla
Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Martin
Crewes, Colin Salmon, Anna Bolt, Heike Makatsch, Jaymes Butler,
Jason Isaacs, Jamie Harding
(Francie, Velká Británie,
Německo – 2002)
Žánr: akční / scifi
Stopáž: 97 minut

středa 8. 9.
večer

Deset dní před katastrofou
(A Few Days in September)

Je 1. září 2001. Elliot, americký agent C.I.A., který jako jediný zná tajné
informace o blízké budoucnosti, náhle zmizí. Jeho jediným záměrem
bylo setkat se se svojí dcerou Orlando, které se před 10 lety vzdal.
Irene, francouzská agentka, která s ním spolupracovala, a David, jeho
adoptivní syn, mu pomohou a dceru přivedou k otci. Pronásledováni
Williamem Poundem, podivně poetickým psychopatem, budou
vzdorovat podezření z mezinárodní špionáže a nakonec se 11. září
2001 setkají s Elliotem.
Režie: Santiago Amigorena
Hrají: Juliette Binoche, John Turturro, Sara Forestier, Nick Nolte,
Mathieu Demy
(Francie / Itálie / Portugalsko - 2006)
Žánr: drama / thriller
Stopáž: 112 minut

FILMOVÉ
FILMOVÉ TIPY
TIPY
středa 15. 9.
večer

MR 73

Marseillský policista dostal příležitost napravit to, co zkazil. Má
ochránit ženu před vrahem, který zabil její rodiče... Francouzský
krimi film (2008). Hrají D. Auteuil, F. Reanud, G. Laroche, G.
Lecluyse, V. Anderson a další. Režie O. Marchal
Thriller podle skutečné události je zahalen do temného roucha kruté
beznaděje a bezpráví. Kriminální policista Louis Schneider alkoholem
řeší těžkou havárii své ženy. V opilosti unese autobus, je zatčen a je
mu odebráno vyšetřování čtyř brutálních vražd bohatých žen. Zbaven
policejní hodnosti, nezbývá mu nic jiného, než vzniklé problémy řešit
po svém…
Žánr: krimi / thriller
Stopáž: 125 minut

ČESKÉ
ČESKÉ PÁTKY
PÁTKY
každý pátek

Lvi salónů
10. září 2010 (večer)
Na rozestavěném pražském sídlišti stojí maringotka a v ní bydlí dva mladí zedníci, na které ve městě čekají nejrůznější životní
zkušenosti. (ČR – 1978)

večer
Nikdo se nebude smát
17. září 2010 (večer)
Karel Klíma, odborný asistent Akademie výtvarných umění, vede bezstarostný život. Má úspěch v práci i u své mladičké milenky
Kláry, která se právě nastěhovala do jeho podkrovního bytu. Jednoho dne mu však přijde dopis od jakéhosi pana Zátureckého,
který urguje odborný posudek své studie o Mikoláši Alšovi. Klíma nemůže rukopis najít, a tak Zátureckého odbude vyhýbavým
dopisem. Netuší, jak moc si tím zavařil. Záturecký jej začne systematicky vyhledávat na fakultě i doma. Za každou cenu po
Klímovi požaduje slíbený posudek, který má pro něj prý životní význam. Klíma se napřed dotěrnému chlapíkovi vyhýbá. Po čase
jeho rukopis najde, ale zjistí, že jde o grafomanský výplod bez jakékoli hodnoty. Každý pokus zbavit se dotěrného autora je však
neúspěšný. To, co bylo na začátku drobnou lží, teď pomalu začíná ovlivňovat veškerý Klímův život… Tragikomický snímek vznikl
podle povídky Milana Kundery se stal celovečerním debutem scenáristy a režiséra Hynka Bočana. (ČR – 1965)
Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky
24. září 2010 (večer)
Znepřátelené špionážní agentury ze všech koutů Evropy vysílají své nejlepší muže do Prahy, kam přilétá proslulý svůdce žen
Cyril Juan Borguette (Jan Kačer) alias agent W4C. W4C má za úkol vyhledat špionku Alici (Květa Fialová) a zmocnit se hotelové
slánky, ve které se skrývají plány na vojenské využití Venuše. Situaci ovšem neustále komplikuje zmatený pan účetní Foustka
(Jiří Sovák), vybraný pražskou tajnou službou pro nedostatek skutečných špionů. (ČR – 1967)

PRAVDIVÉ
PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY
PŘÍBĚHY
každou neděli
večer

Projekt Cat City (Cat City)
5. září 2010 (večer)
Příběh o nevěře, zradě, chamtivosti, a vraždě. Victoria je úspěšná právnička, její muž Nick podniká v nemovitostech a
stavebnictví, Viktoriina kamarádka Samantha je Nickovou právničkou, milenkou i společnicí v pochybných obchodech.
Prostřednictví Harolda se Victoria dozvídá o mimomanželském vztahu svého muže a zároveň začíná rozumět jeho „obchodním“
transakcím. V Palm Springs se objevuje mladý Jonas, který by mohl být dalším zdrojem investičních prostředků pro Nickovy
projekty. Namísto toho se začíná rozvíjet vztah mezi ním a Victorií. Samantha s Nickem zatím dotahují do konce svůj podvodný
projekt, do něhož je kromě senátora Sweeta zapletena řada dalších investorů. Vypadá to, že Jonas má s projektem společného
mnohem víc, než se původně zdálo. Když se ukáže jeho pravá identita, je nepříznivost situace více než jasná. Samantha je
zavražděna ve svém domě, Nick je hlavním podezřelým a Harold se snaží pomoci Victorii s odhalením pravdy. (USA – 2008 –
Thriller – 87min)
Amnésie (I Accuse)
12. září 2010 (večer)
Pozdě večer přichází Kimberly za svým lékařem. Je těsně před nervovým zhroucením. Šarmantní lékař ji vyslechne a předepíše
jí sedativa. Co se začne odehrávat za dveřmi noční ambulance, neví nikdo jiný než on sám. Na druhý den se mladá žena probere
v nemocnici po děsivých snech. Lékař ji uklidňuje, že jsou pouze důsledky sedativ. Noční můra se však zhoršuje a Kimberly je
stále víc přesvědčena, že je obětí znásilnění a její sny jsou krutým zrcadlem skutečnosti. Uznávaný a respektovaný lékař se
podrobí dvěma testům DNA. Oba testy jsou však negativní… (Kanada – 2003 – Thriller – 83min)
Rozpolcení (Judicial Indiscretion)
19. září 2010 (večer)
Monica je respektovaná a známá soudkyně. Je vdova a žije sama s dospívající dcerou. Brzy má nastoupit k Nejvyššímu soudu.
Právě tehdy potkává Jacka, charismatického Ira, který se snaží uspět jako spisovatel. Jack není tím, za koho ho Monica
považuje. Kriminálník a psychopat Jack změní Moničin život a její vysněnou dovolenou v peklo. Monika se musí rozhodnout, zda
„vztah“ s psychopatickým milencem udrží v tajnosti, anebo půjde na policii a vše zveřejní. To ji ale může stát důležité místo u
Nejvyššího soudu. Musí zjistit, zda je Jack skutečným psychopatem, nebo jen nasazenou figurkou z vyšších míst, která má zničit
její postup. (Kanada – 2007 – Thriller – 90min)
To není můj život (Not my Life)
26. září 2010 (večer)
Zdá se, že Alison, ženu doktora Steva Morgana, čeká skvělý život. Jedinou vadou na kráse jejího dokonalého života jsoujejí
srdeční problémy, díky kterým musí denně užívat léky. Před několika roky při porodu ztratila paměť. Ta se jí ale teď po
automobilové nehodě začíná vracet. Její představy a vzpomínky jsou však jiné, než jak její minulost vykresluje Steve. V jejích
vzpomínkách je šťastně vdaná za jiného muže a mají šestiletého syna. Alison zjistí, že léky, které jí podává Steve, nejsou na
srdce, neboťjejí srdce je úplně zdravé, ale že jsou to léky na spaní, které způsobují ztrátu paměti. Alison si najme soukromého
vyšetřovatele, aby zjistila pravdu. Ta ukáže, že Steve není je ten, za kterého se vydává… (Kanada – 2006 – Thriller – 86min)

