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Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

PŘEHLED POŘADŮPŘEHLED POŘADŮ
Datum Čas Titul Cena

24.12.2011 6:15:00 Zachraňte myšáka 12 000 Kč
24.12.2011 8:35:00 Pippi dlouhá punčocha 12 000 Kč
24.12.2011 10:15:00 O myrtové panně 12 000 Kč
24.12.2011 13:00:00 Vánoční výlet 20 000 Kč
24.12.2011 14:35:00 Sissi 20 000 Kč
24.12.2011 16:30:00 Řád saténových mašlí 30 000 Kč
24.12.2011 20:00:00 Soľ nad zlato 60 000 Kč
24.12.2011 21:35:00 Barrandovský videostop 34/ 2./17 Finále 70 000 Kč
24.12.2011 22:45:00 Galavečer Mekyho Žbirky 40 000 Kč
24.12.2011 23:40:00 Vánoční štěstí 15 000 Kč
25.12.2011 6:40:00 Tomáš a kamarádi: Hrdina na kolejích 12 000 Kč
25.12.2011 8:35:00 Pippi se připravuje na Vánoce 12 000 Kč
25.12.2011 10:10:00 O dvou sestrách a Noční květině 12 000 Kč
25.12.2011 13:10:00 Táta pod stromeček 20 000 Kč
25.12.2011 14:55:00 Sissi, mladá císařovna 20 000 Kč
25.12.2011 16:50:00 Sůva z nudlí 30 000 Kč
25.12.2011 20:00:00 Velkolepé století 3/48 50 000 Kč
25.12.2011 21:10:00 Velkolepé století 4/48 50 000 Kč
25.12.2011 22:20:00 Nejlepší ženská mého života 15 000 Kč
26.12.2011 6:30:00 Modrý slon 12 000 Kč
26.12.2011 8:50:00 Pippi v zemi Taka-Tuka 12 000 Kč
26.12.2011 10:50:00 Tajemný svícen 12 000 Kč
26.12.2011 13:40:00 Pán a hvezdár 20 000 Kč
26.12.2011 14:55:00 Sissi - osudová léta císařovny 20 000 Kč
26.12.2011 16:45:00 O třech bratřích 30 000 Kč
26.12.2011 20:00:00 Čarovné dědictví 60 000 Kč
26.12.2011 21:30:00 Světla ramp: Pocta Barrandovu 50 000 Kč
28.12.2011 20:00:00 Kráľ Drozdia brada 40 000 Kč
29.12.2011 22:40:00 Sin City: Město hříchu 15 000 Kč
30.12.2011 20:00:00 Malá mořská víla 40 000 Kč
31.12.2011 6:50:00 Potápěj se Olly! 12 000 Kč
31.12.2011 9:40:00 Pippi na útěku 12 000 Kč
31.12.2011 11:40:00 Jedničky má papoušek 12 000 Kč
31.12.2011 20:00:00 Pohádka o Malíčkovi 40 000 Kč
31.12.2011 21:35:00 Barrandovský videostop Silvestrovský speciál 70 000 Kč
31.12.2011 22:55:00 Prominenti - Silvestrovský speciál 45 000 Kč
1.1.2012 6:55:00 Opravdový příběh Kocoura v botách 12 000 Kč
1.1.2012 8:50:00 Šmoulové a kouzelná flétna 15 000 Kč
1.1.2012 11:30:00 Jestřábí moudrost 12 000 Kč
1.1.2012 16:15:00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda 30 000 Kč
1.1.2012 20:00:00 Duše jako kaviár 60 000 Kč
1.1.2012 22:35:00 Poslední čas na lásku 15 000 Kč



Kniha známé švédské autorky Astrid Lindgrenové Pipi Dlhouhá punčocha vyšla už v r.1949, ale dobrodružství
snad nejpopulárnější dětské hrdinky byla zfilmovaná až po téměř 20-ti letech. Diváky zaujalo nemožné diěvčátko
a rezavými vlasy, které jednoho dne přijede na tečkovaném  koni do švédského městečka a nastěhuje se do vily 
Vilekuly. Tam žije nejen se svým koněm, ale i s opičkou - panem Nilsonem. Brzy se  skamarádí s Tomem a 
Annikou a spoločně prožívají spoustu dobrodružství. Jejich rozpustilými kousky  trpí hlavně slečna 
Rosenblomová, která by Pippi najraději dala do dětského domova. Malé diváky fascinují nejen dobrodružství
rozpustilého děvčete, ale hlavně její touha po svobodě a samostatnosti.Stopáž 1:35:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

ŠTĚDRÝ DENŠTĚDRÝ DEN
Zachraňte myšáka
24.12.2011
6:15

Když dítěti vypadne zub, má ho dát pod polštář. Potom v noci, když všichni usnou, přijde myšák Pérez, zub si 
vezme a nechá za něj pod polštářem penízek. Holčička Lucía, která si vyrazila zub, to tedy udělá, ale ráno žádný 
penízek nenajde. Myšáka totiž při jeho noční výpravě unesl jeden zloduch. Lucía tuší, že se něco stalo a 
rozhodne se vypátrat co. Na pomoc si vezme svého kamaráda Ramira. Společně Péreze najdou, ale tím jejich 
úkol ještě nekončí. Všichni  tři musí zjistit, kdo chtěl Pérezovi ublížit a co má za lubem.  Stopáž 1:35:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

Pippi dlouhá pun čocha
24.12.2011
8:35

Princ kouzelné země Porcelánie chtěl vystavět svůj palác a celou zemi z porcelánu, tak dokonale a úplně podlehl 
té křehkosti a kráse. Toužil po tom, aby se krásně a ohleduplně k sobě chovali i lidé. Devět panen marně čekalo, 
kterou z nich si vyvolí za nevěstu, princ doposud nepozna, co je to láska. Až potkal myrtovou pannu. Dívku, která
se zrodila z keře doposud bezdětným rodičům... Stopáž 0:58:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

O myrtové pann ě

24.12.2011
10:15



Arcivévodkyně Sofie hledá vhodnou ženu pro svého syna, rakouského císaře Franze Josefa. Volba padne na 
Nené, nejstarší dceru její sestry Ludoviky. Helenina mladší sestra Sissi doprovází Helenu a Ludoviku na výletu do 
Bad Ischlu, kde se mají Nené a mladý císař poznat . Po příjezdu do Bad Ischlu se točí vše kolem Nené. Aby Sissi
unikla tomuto zmatku, jde rybařit. Přitom se potká s císařem Franzem Josefem, který je ihned unesen její
přirozeností a krásou. Romantický film - Stopáž 1:47:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 20.000,- Kč

ŠTĚDRÝ DENŠTĚDRÝ DEN
Vánoční výlet
24.12.2011
13:00

Jsou Vánoce, ale Joseph Johnson myslí jen na své podnikání. Jeho kdysi vášnivá a nyní zklamaná manželka 
Christina a jejich dvě dcery ho donutí, aby splnil slib, který jim dal. Stráví s nimi dovolenou v jejich srubu na 
pobřeží. Joseph přesvědčí svou ženu, aby s ním letěla na výlet jejich malým letadlem... Dojde k havárii, Joseph je 
ošklivě zraněn, ale Christine bere vše do svých rukou. Společně musí přežít chladné počasí a útoky vlků. 
Romantický film - Stopáž 1:34:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 20.000,- Kč

Sissi
24.12.2011
14:35

V chladných zdech zámecké budovy Ústavu šlechtičen žijí pod vševědoucím dohledem Madam a Šafáře mladé
dívky. Přísná výchova z nich vytváří dokonalé zmenšené kopie dospělých. Pouze o samotě, hlavně v rozlehlém 
parku, co obklopuje Ústav, mizí nucená přetvářka a děti nabývají své charaktery. Tři schovanky Ústavu -
hraběnka Beatrix, Mylady Lan-Anh a křehká Infantka Eleanor – vítají nově příchozí princeznu Viktorii. Ta přináší
do společenství dívek další dimenzi - lásku, kterou chová k vévodovi Kristiánovi a kvůli které je svými královskými 
rodiči zde, daleko od domova, ukryta... Stopáž 1:10:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 30.000,- Kč

Řád saténových mašlí
24.12.2011
16:30



Film na motivy klasické české pohádky o králi, který až příliš pozdě prohlédne, kterak sůl je nad všechno zlato. 
Zatracená králova dcera Maruška pak bude tou, která zachrání otce i celé jeho království. Stopáž 1:32:00

Ve velkém finále velké filmové soutěže uvidíme, který z finalistů získá zájezd na ostrov Skiathos. Pomáhat jim 
budou herci známí nejen z pohádek Pavel Trávníček, Michaela Kuklová, Václav Upír Krejčí a Dana Morávková. 
Stopáž 1:07:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 60.000,- Kč

ŠTĚDRÝ DENŠTĚDRÝ DEN
Soľ nad zlato
24.12.2011
20:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 70.000,- Kč

Barrandovský videostop - Váno ční speciál
24.12.2011
21:35

Hudební pořad s legendou československé populární hudby. Stopáž 0:50:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 40.000,- Kč

Galavečer Mekyho Žbirky
24.12.2011
22:45

Vicky a Jason jsou už patnáct let manželé a mají dvě šikovné děti patnáctiletou Melissu a dvanáctiletého Willa. 
Ale Jason se věnuje své kariéře právníka a Vicky se po patnácti letech v domácnosti rozhodne vrátit ke kariéře 
architektky. Jeden druhému se odcizují. S tím se ale Mel a Will nehodlají smířit a tak rodiče s pomocí malé lsti 
dostanou do jejich letního domu ve slunné Kalifornii, aby zde prožili vánoční svátky. Stopáž 1:28:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 15.000,- Kč

Vánoční štěstí
24.12.2011
23:40



Další dobrodružství superstatečné dívky Pippi Dlouhé punčochy a jejích přátel Tommyho a Anniky v tomto 
filmovém ztvárnění klasického švédského televizního seriálu. Podle knihy Astrid Lindgrenové.
Čarovná atmosféra svátečního období však ani teď nezabrání, aby Pippi všechno nepojala opět po svém a aby s 
přáteli i nadále nevyváděla své originální kousky. Jak jinak i teď ji pomáhají tečkovaný kůň, opička Pan Nilson a 
přátelé. Ale Vánoce to budou určitě nádherné a plné překvapení...  Stopáž 1:29:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

BOŽÍ HODBOŽÍ HOD
Tomáš a kamarádi: Hrdina na kolejích
25.12.2011
6:40

Mašinka Tomáš a jeho přátelé v zatím největším dobrodružství. Animovaný film v koprodukci USA-Británie-
Kanada. Romantický film - Stopáž 1:02:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

Pippi se p řipravuje na Vánoce
25.12.2011
8:35

Indiánská pohádka o Uně, které za pomoci kouzel zohaví tvář její vlastní sestra Kakima v přesvědčení, že získá
lásku jejího milého Wabiho. Nešťastná Una prchá z rodné vesnice a po strastiplné pouti najde útočiště na Nočním 
nebi, kde se jí ujímá hvězda Noční květina. Díky ní najde Wabi svou Unu, krásnější než dřív a zlá Kakima je 
potrestána. Stopáž 0:53:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

O dvou sestrách a No ční květin ě
25.12.2011
10:10

Malý Julien žije jen s matkou a strašně moc by si přál otce. Pomůžou mu splnit přání blížící se Vánoce? Třeba
to dokáže Santa Claus z kouzelného vánočního trhu. Není přece skutečný a Julienova maminka je tak půvabná…
Stopáž 1:39:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 20.000,- Kč

Táta pod strome ček
25.12.2011
13:10



Veselá pohádka o tom, jak se z ufňukané princezny stala díky přátelství a lásce nakonec hrdinka.
Sůva z nudlí se v pohádce Ireny Pavlové přezdívá princezně Žalmile, která z pranepatrných příčin prolévá potoky 
slz. Když se o její ufňukanosti od svých přítelkyň bludiček dozví čaroděj Zlosos, je to pro něj radostná zpráva -
jeho moc totiž působením lidských slz narůstá a dosavadní zdroj v poslední době poněkud vyschl. Není tedy divu, 
že princezna Žalmila jednoho dne z rodného zámku záhadně zmizí. Na prosbu její matky, královny Trudmily, 
přislíbí dobrotivý král sousední říše Bertrand, že se ji pokusí nalézt. Nedá se říci, že by se do hledání nějak zvlášť
hrnul. Má ovšem spoustu starostí o blaho své vlastní země a ještě musí čelit pletichám mocichtivého maršálka 
Osmonda. Přesto se nakonec s princeznou setká. Ale v cestě šťastnému pohádkovému konci stojí stále ještě
kouzla čaroděje Zlosose? Stopáž 0:52:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 20.000,- Kč

BOŽÍ HODBOŽÍ HOD

Sissi, mladá císa řovna 
25.12.2011
14:55

Sissi, čerstvě provdaná za rakouského císaře, si u dvora jen těžko zvyká. Císařovna matka, arcivévodkyně
Sophie, klade velký důraz na společenskou formu chování a když se Sissi narodí dítě, Sophie se rozhodne 
převzít jeho výchovu do svých rukou. Mladá císařovna už to nevydrží a odjede k rodičům do Bavorska. Franz
Josef jede za ní, usmíří se a stráví několik týdnů v rakouských Alpách. Po návratu do Vídně je vše při starém a 
Sissi je rozhodnuta odjet natrvalo, právě když se má zúčastnit přijetí uherské delegace. Hrabě Andrassy však 
císařovnu přesvědčí o nutnosti pomoci Uhrám a Sissi konečně přijímá také politickou odpovědnost. Na závěr 
odjíždí císařský pár do Uher ke slavnostní korunovaci uherským králem a královnou. Stopáž 1:48:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 30.000,- Kč

Sůva z nudlí
25.12.2011
16:50

Sultán Sulejman a jeho panování v Osmanské říši. Jeho život v paláci, vztah k matce i ženám v harému, k 
otrokům a život v Turecku té doby. Historický epos, jehož hlavním tahákem je romantická láska. Turecký 
historický seriál (2011). Stopáž 1:09:00 + 1:07:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 50.000,- Kč

Velkolepé století - 3/48 + 4/48
25.12.2011
20:00 + 21:10



Mladý slon prožívá na své cestě k dospělosti mimořádná dobrodružství a získává důležité lekce o přátelství, 
lásce a odvaze. Sloni a lidé nemluví stejnou řečí, ale snaží se navzájem si porozumět. Každý z nich projde krutou 
lekcí života. Naučí se, že bojovat je špatné, ale někdy je potřeba bránit svou rodinu, zemi a svobodu. Animovaný 
film. Stopáž 1:18:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 15.000,- Kč

BOŽÍ HOD/ŠTĚPÁNBOŽÍ HOD/ŠTĚPÁN

Nejlepší ženská mého života
25.12.2011
22:20

Poslední film režiséra Martina Friče se odehrává na maloměstské poště. Bezvýznamný pražský úředník (Jiří
Sovák) vymyslí jednoduchou fintu, jak přijít k penězům. Vypraví se do malého města a na zdejší poště se vydává
za experta, který má prověřovat údajné padělky bankovek. V místě, které si pro krádež vytipoval, však narazí na 
sympatickou poštmistrovou (Milena Dvorská). Právě ona svou laskavostí přispěje k tomu, že se v cynickém 
podvodníkovi probudí svědomí...Stopáž 1:33:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

Modrý slon
26.12.2011
6:30

Třetí díl série podle románů Astrid Lindgrensové. Další dobrodružství švédské holčičky a jejích kamarádů.Když
jejich rodiče odjeli na dovolenou , Tommy a Annika tráví čas s jejich báječnou kamarádkou  Pippi Dlouhá
punčocha na její Villa Villekulla, až najdou  v moři láhev se zprávou od jejího otce kapitána Efraima Dlouhá
punčocha, který je varuje, že byl zajat bandou zlých pirátů vedených Blood-Svente a Jockem the Knife, kteří ho 
vězní na jejich hradě na ostrově Porto Piluse, a tak že mohou brzy  zjistit  i místo, kde je uschován jeho poklad. 
Pippi, Tommy a Annika pak cestují na ostrov Porto Piluse , aby zachránili jejího otce dřív, než ho piráti přinutí
vyzradit skrýš jeho pokladu. Stopáž 1:37:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

Pippi v zemi Taka-Tuka
26.12.2011
08:50



Na této pohádce je pozoruhodné, že založila tradici pohádkových příběhů i na Slovensku. Určitým ozvláštněním 
je zarámování celého příběhu loutkovým představením, které přechází do hraných scén. Film zpracovává lidovou 
pověst o hloupém hradním pánu, jenž obývá zpustlý zámek, podvodném malíři a líném ovčákovi. Stopáž 1:14:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

ŠTĚPÁNŠTĚPÁN

Tajemný svícen
26.12.2011
10:50

Ďábel pokouší duše, ale princezna a její trubadúr se nepoddají. Romantická pohádka na španělské motivy. 
Jednoho dne přichází don Rodrigo, hrabě z Enferna ke královně se žádostí o ruku krásné princezny. A jako 
důkaz svého bohatství a moci nabízí splnění jakéhokoli přání. No, to se mu to slibuje, když je ďábel. Jenomže to 
zatím nikdo neví, a tak taky není jasné, zda královna nabídce z nejlákavějších odolá či ne. Je tady ovšem ještě
hezký tmavovlasý mladík Juan, který si prozpěvuje: Pastýřka pásla ovečky v háji, krásnější byla než květ a točí
se kolem princezny a potom přijde konečně na řadu jeden docela tajemný svícen. Stopáž 0:57:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 20.000,- Kč

Pán a hvezdár
26.12.2011
13:40

Císaře Franze Josefa zdržují ve Vídni neodkladné státní záležitosti a Sissi tak odjíždí sama do Maďarska, aby s 
pomocí hraběte Andrassyho získala revolucionářsky smýšlející šlechtu na stranu Habsburků. Andrassy vyzná
Sissi lásku, ale ona ví, že patří jen Franzi Josefovi. Císařský pár se poté rozhodne strávit několik dní v Bad
Ischlu, daleko od tlaku vídeňského dvora. Ale protože Sissi v Maďarsku onemocněla plicní chorobou, vydává se 
brzy nato na jih, aby se tam díky mírnějšímu podnebí uzdravila. Po její rekonvalescenci uskuteční císařský pár v 
zájmu zlepšení napjatých vztahů s italskou šlechtou oficiální státní návštěvu v italských provinciích. To se však 
neobejde bez skandálu, jelikož italská šlechta pošle místo sebe na slavnostní představení do milánské Scaly
služebnictvo. Stopáž 1:51:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 20.000,- Kč

Sissi - osudová léta císa řovny 
26.12.2011
14:55



Ústřední zápletkou koprodukční česko-německé pohádky je kouzelná čepice, která svému majiteli splní jakékoli 
přání. Vzácný předmět objevil ve staré truhle sympatický čepičářův syn, ale jakmile vejde ve známost, chce ji za 
každou cenu získat krutý vévoda. Nezbytné ponaučení prozrazuje, že chamtivost se nevyplácí. Stopáž 1:26:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 30.000,- Kč

ŠTĚPÁNŠTĚPÁN

O třech brat řích
26.12.2011
16:45

Na perské lidové motivy napsala Milena Medová scénář televizní pohádky, kterou nazvala O třech bratřích. Její
děj je prostý a podléhá všem zákonitostem pohádkového světa – dobro vítězí nad zlem, láska nad nenávistí a 
pýcha je potrestána. Pohádka je stylizovaná a přenese děti do kvetoucího města Nišápuru, na náměstíčko s 
hostincem, kde se setkávají bohatí kupci a chudí obyvatelé města. Sem také přicházejí hlavní hrdinové příběhu –
tři bratři, jimž jde chudoba v patách, ale spojuje je zato opravdová láska a dovedou si v životě pomáhat. Je toho 
také zapotřebí, vždyť žijí ve světě, v němž vládne nespravedlnost, a bohatí utiskují chudé. Příběh se od prvního 
obrazu dramaticky rozvíjí a sympatie dětí jsou na straně bratrů. Ti také jejich naděje nezklamou. Stopáž 0:52:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 60.000,- Kč

Čarovné d ědictví
26.12.2011
20:00

Záznam z jubilejního 10. Koncertu královen popu. Show u příležitosti 80. výročí založení Ateliérů Barrandov 
připomene slavné filmové písně od 30 let přes skladby Voskovce a Wericha nebo Semaforu až po filmové hity 
Karla Svobody. Populární české zpěvačky živě vystoupí s orchestrem, sborem a hvězdnými hosty. Vystoupí
Helena Vondráčková, Ilona Csáková, Leona Machálková, Tereza Mátlová, Monika Bagárová a Ben Cristovao, 
Pavel Vítek, David Deyl, Lucia Šoralová, Jitka Zelenková, Markéta Konvičková, sestry Havelkovy a taneční
skupina Wings. Stopáž 1:27:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 50.000,- Kč

Světla ramp: Pocta Barrandovu
26.12.2011
21:30



John Hartigan (Bruce Willis), jeden z mála nezkorumpovaných policistů v tomto městě, se poslední noc své
služby snaží vymanit Nancy Callahanovou (11 let) z rukou Juniora (Nick Stahl) - pedofilního sadisty, sériového 
vraha a nedotknutelného synáčka senátora Roarka. Hartigan uspěje, zachrání Nancy a zbaví Juniora obou jeho 
zbraní. Sám ale málem nevyvázne. Jeho parťák Bob, další jméno na výplatní listině vládce města Roarka, do něj 
vyprázdní zásobník.Stopáž 2:12:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 40.000,- Kč

27.12. – 30.12.201127.12. – 30.12.2011

Kráľ Drozdia brada
28.12.2011
20:00

Na královském hradě vzbudí zvědavost mladého krále Jana vyprávění kočovné herecké společnosti o zlé a 
bezcitné princezně Anně. Rozhodne se s herci odjet do země krále Matouše a s jejich pomocí napravit rozmarné
dívce hlavu. Když se Jan v noci tajně dostane do hradu a spatří princezninu krásu, rozhodne se požádat o její
ruku. Princezna jej však odmítne s tím, že si raději vezme žebráka než jeho. A tak se také na příkaz jejího otce 
stane. Druhý den je princezna oddána se žebrákem oděným do rozedraných hadrů, ukrývajícím znetvořenou tvář
pod režnou rouškou. Žebrák, který není nikdo jiný než s pomocí herců namaskovaný král Jan, připraví princezně
řadu "lekcí", které princeznu změní v pracovitého a obětavého člověka. Stopáž 1:51:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 15.000,- Kč

Sin City: M ěsto h říchu
29.12.2011
22:40

Adaptace pohádky H. Ch. Andersena. Malá mořská víla žije v hlubinách moře a občas tančí v pobřežních vlnách. 
Přes varování otce se touží přiblížit se k lidem. Pro lásku k pozemskému princi obětuje nejprve svůj krásný hlas a 
nakonec i život...Stopáž 1:37:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 40.000,- Kč

Malá mo řská víla
30.12.2011
20:00



Filmy o Pippi těží hlavně z přirozeného a mimořádně spontánního projevu představitelky hlavní role (Inger
Nilssonová). Diváky okamžitě zaujalo nemožné děvčátko se zrzavými vlasy, které jednoho dne přijede na 
tečkovaném koni do švédského městečka a nastěhuje se do vily Vilekuly. Tam žije nejen se svým koněm, ale i s 
opičkou panem Nilsonem. Brzy se skamarádí s Tomem a Anničkou a společně prožívají několik dobrodružství. 
Jejich kousky trpí především slečna Rosenblomová, která by Pippi nejraději dala do dětského domova. V další
části Tommy a Annička utečou z domu. Pippi musí překonat sérii různých překážek, aby je zachránila a dokázala 
opět sjednotit jejich úžasnou rodinu.Stopáž 1:37:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

SILVESTRSILVESTR

Potápěj se Olly! 
31.12.2011
6:50

Příhody malých ponorek v mořských hlubinách, které jsou plné barevných útesů, malých i velkých rybiček a 
dalších obyvatel podmořského světa. Animovaný film. Stopáž 1:38:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

Pippi na út ěku
31.12.2011
9:40

„Pohádka o ztracených jedničkách“: Byla jedna škola. A do té jednoho dne zavítal papoušek Bořivoj a získal pro 
sebe všechny jedničky. Děti - žáci - to přece nemohou nechat jen tak, a proto se Eva a Petr vypraví do tajemné
exotické země papoušků. Šplhounství, opakování starých pravd, honbu za známkami bez ohledu na skutečné
znalosti a vědomosti - prostě papouškování - to se snaží v této hudební komedii s humornou nadsázkou autoři 
pranýřovat.Stopáž 0:59:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

Jedni čky má papoušek
31.12.2011
11:40



Speciální silvestrovský díl velké filmové sout ěže Barrandovský videostop bude celý vzh ůru nohama. 
Sout ěžit budou známé herecké osobnosti, které do poslední ch víle netuší, zda jim bude p řisouzena role 
poradce, nebo usednou do horkého k řesla sout ěžících. Svými filmovými znalostmi se blýsknou Milan 
Šteindler, Halina Pawlowská, Jana Paulová, Zedníček Pavel, Josef Polášek,Tomáš Matonoha, Petr Vacek, Jana 
Synková. Arbitrem bude divadelní režisér, dramatik a herec Antonín Procházka. Stopáž 1:09:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 40.000,- Kč

SILVESTRSILVESTR

Pohádka o Malí čkovi
31.12.2011
20:00

Pohádka vypráví o malém, slabém sirotkovi, který díky své odvaze a svému odhodlání vítězí nad obrem i čertem. 
Jeho dobré vlastnosti ho přivedou ke kouzelným předmětům, s jejichž pomocí překoná všechny nástrahy světa. 
Štěstí a radost nakonec nalezne doma, mezi svými milými. Vedle tradičních postav vystupují ve filmovém 
zpracování této pohádky i různé tajemné bytosti, jako je například Matka větrů a Matka lesů. Stopáž 1:30:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 70.000,- Kč

Barrandovský videostop - Silvestrovský 
speciál
31.12.2011
21:35

Jitka Asterová oslaví ve studiu konec starého a začátek nového roku s VIP hosty. Jak slaví silvestra česká
smetánka? Oslavte příchod nového roku s Prominenty. Speciální díl magazínu plného osobností. Jak si celebrity 
povedou v nezvyklých úlohách? Vydělají si umělci na živobytí, když si budou muset peníze obstarat na ulici jako 
žebráci? Prominenti plní nečekaných situací, hvězdní hosté v reportážích i ve studiu s moderátorkou Jitkou 
Asterovou. Stopáž 0:45:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 45.000,- Kč

Prominenti - silvestrovský speciál
31.12.2011
22:55



Veselé příběhy malých, ale modrou barvou nápadných skřítků neboli šmoulů, sledovalo již mnoho generací dětí. 
Šmoulové si žijí svým bezstarostným životem, který jim věčně kazí zlý černokněžník Gargamel a jeho kocour 
Azrael. V animovaném filmu musí šmoulové zachránit kouzelnou flétnu. Stopáž 1:15:00

Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

SILVESTRSILVESTR

Opravdový p říběh Kocoura v botách
1.1.2012
6:55

Král s královnou mají krásnou dceru Manon, která si vždy žije jak chce. Potřebovala by manžela, rozhodně ale ne 
zlého komořího, který si na ni dělá zálusk. Petříček, syn mlynáře, dostává po otcově smrti kocoura, mlýn podědili 
jeho dva bratři. A právě s kocourem se vydává do světa, kde se seznamuje s princeznou a hned se do ní
zamiluje. S vydatnou pomocí chytrého kocoura, jemuž podle otcovy rady ušije krásné červené boty, přemáhá
kouzla mocného obra a intriky komořího a převlečený za markýze z Carabasu se dostává až ke královně. 
Nakonec zjistí, že nejlepší je říkat pravdu – princezna bude jeho i když nakonec přizná, že není žádný markýz, 
ale docela obyčejný syn mlynář Stopáž 1:23:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 15.000,- Kč

Šmoulové a kouzelná flétna
1.1.2012
8:50

Ponurá pohádka o králi, kterého pýcha připravila o lásku, přátele i moc. Na počátku příběhu výpravné pohádky, 
která vznikla na motivy staré irské legendy, je krutá kletba. Dokud právě narozený králův syn nepozvedne meč
proti svému otci, nenastane v Jestřábím království jaro. Král sice nařídí rádci Ordonovi, aby dítě zabil, ale chůva 
ho zachrání a dítě svěří do výchovy ptáčníkovi. Ten mu dá jméno Kryštof a vychová ho společně se svým synem 
Jankem. O dvacet let později podlehne král Ordonovu naléhání k válce se sousedním králem Ubaldem. A právě v 
této válce se naplní kletba a začne se odvíjet tragický osud nového krále, jenž neumí naslouchat správným 
ústům. Stopáž 1:34:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 12.000,- Kč

Jest řábí moudrost
1.1.2012
11:30



Uvedená cena je kalkulována  na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. 
V případě objednání více dílů je cena předmětem jednání. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 9. 11. 2011.

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 60.000,- Kč

SILVESTRSILVESTR

Duše jako kaviár
1.1.2012
20:00

Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek, se Jana (Tatiana Vilhelmová) a Anna (Karolína Kaiserová) 
dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra (Jan Budař). Nejmladší ze sourozenců Anna, která touží být 
krásnější a dokonalejší, netrpělivě čeká na svou první lásku. Její sestra Jana je zatím na pokraji nervového 
zhroucení ve snaze udržet své manželství se záletnickým Janem (Ondřej Vetchý). Nově objevený bratr Vladimír 
neuroticky hledá sám sebe a jednoduché to nemá ani dobrácký František (Saša Rašilov), který je až příliš často 
na služebních cestách, zatímco jeho žena Karin (Alice Veselá) si užívá života s tajným milencem. Mozaika 
osudů, do níž zapadá také příběh matky obou sester (Vilma Cibulková) se skládá střípek po střípku a divákům je 
předkládána s přesným množstvím nadsázky a humoru. Duše jako kaviár je film o cestě za štěstím, na níž člověk 
udělá stokrát stejnou chybu, aby ji až po stoprvé napravil. Stopáž 1:37:00

Harvey (Dustin Hoffman) je spisovatel. Zrovna se mu moc nedaří a tak má na krku šibeniční termín od svého 
vydavatele. Buď bude jeho nová kniha trhák nebo skončí. Jeho dcera se zrovna vdává a tak se vydává za ní do 
Londýna, aby ji odvedl k oltáři. Je však nemile překvapen, protože k oltáři ji povede její nevlastní otec. Zcela 
zdrcen se vydává zpět do New Yorku. Díky tomu že nestihne let, přijde o práci, protože nestihl schůzku se svým 
vydavatelem. To byla poslední kapka a Harvey neví jak dál. Svou nevalnou situaci se rozhodne utopit v alkoholu 
na letištním baru. Nebylo toho utrpení už dost? Ano bylo. V baru se seznámí s Kate a tím začíná jejich společná
cesta, která jim úplně změní životy. Stopáž 1:36:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 15.000,- Kč

Poslední čas na lásku
1.1.2012
22:35

Pohádkový příběh Karla Jaromíra Erbena o Plaváčkovi, jemuž sudičky přisoudí ruku královské princezny 
narozené ve stejný okamžik. Plaváčkova obtížná cesta za téměř nesplnitelným úkolem, za třemi zlatými vlasy 
děda Vševěda, který je Sluncem a nemá rád člověčinu, je stejně pohádková jako rady, které přiveze třem 
městům sužovaným podivnými strastmi.Stopáž 1:07:00

Cena za 2 x 10 sekundové sponzorské vzkazy 30.000,- Kč

Tři zlaté vlasy d ěda Vševěda
1.1.2012
16:15


