
PONDĚLÍ  20.12.2010 

 

  

05:59 Snídaně s Novou W Stereo 

 Váš náskok po celý den 

 

08:30 Stefanie VIII (42)  -ST- 

 (Für alle Fälle Stefanie VIII) 

 Anděl v uniformě sestřičky. V takové nemocnici je  radost stonat.  Německý 

seriál z lékařského prostředí (2004). Hrají C. Schmutzler, W. Schmitt, U. Mai, 

J. Schwarz a další 

 

09:25 Past  -ST- Stereo 

 (Entrapment) 

 Krásná Catherine Zeta-Jones ví, ţe přísně střeţený Rembrandtův obraz 

ukradl Sean Connery. Stane se jeho parťákem a naplánuje léčku... Film koprodukce 

Německo-Británie-USA (1999). Dále hrají V. Rhames, W. Patton, M. Chaykin, K. 

McNally a další. Reţie J. Amiel (107 min) 

 

11:25 Tescoma s chutí W Stereo 

 Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou a špičkovými gastronomickými 

odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - kaţdý všední den 

na Nově 

 

11:40 Lenssen & spol. Stereo 

 (Lenssen & Partners) 

 Vrah dvou tváří, Ohroţená rodina 

 Advokát Ingo Lenssen se svým týmem vyšetřovatelů se specializuje na 

delikátní případy klientů, kteří dávají přednost soukromému vyšetřování před 

právním poradenstvím... Německý krimi seriál (2003). Dále hrají Ch. Storm, S. 

Nitka, T. Kurtulus, K. Hansen a další 

 

12:30 Můj přítel Monk VI (4) W Stereo 

 (Monk VI) 

 Všemoţnými fóbiemi suţovaný geniální detektiv Adrian Monk je sice 

roztrţitý a na své okolí působí dojmem blázna, ale jeho neomylný instinkt, 

brilantní dedukce a fenomenální paměť ho spolehlivě dovedou k vyřešení kaţdého 

případu... Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní 

roli (2007) 

 

13:25 Superman  IV (13) 

 (Lois and Clark IV) 

 Superman, coby novinář Clark Kent, je vţdy připraven ochránit město 

Metropolis i celý svět před zlem. Po jeho boku oddaně stojí půvabná kolegyně 

Lois, ovšem ani ta nezná tajemství jeho pravé identity... Čtvrtá řada amerického 

dobrodruţného seriálu (1996). Hrají D. Cain, T. Hatcher, T. Scoggings, L. Smith 

a další 

 

14:20 Hvězdná brána: Atlantida IV (12) W Stereo 

 (Stargate Atlantis IV) 

 V poškozeném městě, kterému ubývá energie a vznáší se v nezmapovaném a 

opuštěném vesmíru, se musí Atlanťané spolehnout pouze na vlastní vynalézavost k 

záchraně Atlantidy. Jinak je čeká smrt a zkáza. Navíc během průzkumu neobydlené 

planety narazí tým na nebezpečný mimozemský organismus... Čtvrtá řada kanadsko-

amerického sci-fi seriálu (2007). Hrají J. Flanigan, D. Hewlett, R. Luttrell, A. 

Tapping, J. Momoa, D. Nykl a další 

 (Premiéra) 

 

15:10 Kobra 11 X (3)  -ST- Stereo 

 (Alarm für Cobra 11 X) 

 Záblesk 



 Tom a Semir na dálnici objeví prchající ţenu, která je v šoku a 

zakrvácená. Odváţí ji do nemocnice a jejich vůz je přitom přepaden a ostřelován. 

Později objeví v lese u dálnice prostřílené auto s mrtvolou detektiva Kirstena 

Zimmermana, plné monitorovacích přístrojů. Tajemná ţena se v něm evidentně 

vyskytovala také... Německý krimi seriál (2006). V hlavních rolích E. Atalay, R. 

Steinke, Ch. Schwab, M. Hill, G. Vollmer, D. Huhn a další 

 

16:05 Beze stopy (15)  -ST- Stereo 

 (Without a Trace) 

 Po záhadně zmizelých vţdy zůstane alespoň nějaká stopa. To ví i agent 

Anthony LaPaglia a jeho speciální tým FBI, který po těchto pohřešovaných úspěšně 

pátrá. Americký krimi seriál (2002). Dále hrají  P. Montgomery, M. Jean-

Baptiste, E. Murciano, E. Close a další 

 

17:00 Odpolední Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

17:40 Dr. House IV (16)  -ST- W Stereo 

 (House IV) 

 Dr. Gregory House si k pacientům dovolí cokoliv a má skutečně nevybíravé 

způsoby. Ale z toho, co si o něm myslí ostatní, si velkou hlavu nedělá. Ví, ţe 

díky svému neomylnému instinktu, netradičním diagnostickým metodám a maximálnímu 

nasazení týmu, vyřeší i ty nejtěţší medicínské případy... Závěr čtvrté řady 

amerického serilu (2007). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. 

Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další 

 

18:35 Ulice (1901)  -ST- W Stereo 

 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Reţie M. 

Pivoňková 

 (Premiéra) 

 

19:30 Televizní noviny W HD Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

20:00 Okresní přebor (16)  -ST- W HD Stereo 

 Návštěva z kraje 

 Slavoj se chystá na první zápas v krajské soutěţi. Všichni by se měli 

radovat. Jenţe Slavoj Houslice není jiţ tím klubem, co býval. Předseda Orel jiţ 

není předseda a dokonce na fotbal zanevřel tak, ţe se vyhýbá svým kamarádům. 

Novým předsedou se stal Ludvík Hovorka, coţ není vůbec ţádná výhra. Do toho 

přijede inspekce z kraje zkontrolovat připravenost oddílu na novou sezónu. 

Odvrátí někdo hrozící fiasko? Komediální seriál z prostředí venkovského 

fotbalového muţstva, který mapuje jednu sezónu fotbalového klubu SJ Houslice. 

Hrají O. Vetchý, D. Novotný, L. Sobota, P. Kikinčuk, L. Noha, P. Nároţný a 

další. Reţie J. Prušinovský 

 (Premiéra) 

 

20:40 Víkend W Stereo 

 Příběhy štěstí, proher a objevů 

 (Premiéra) 

 

21:20 Mentalista II (22, 23) W Stereo 

 (The Mentalist II) 

 Detektiv Patrick Jane je super všímavý. Z těch nejmenších detailů na místě 

činu i z chování lidí dokáţe vyvodit precizní závěry. Proto jako odborný poradce 

spolupracuje s CBI a pomáhá hledat nebezpečné zločince. Ale po sériovém vrahovi 

zvaném "Red John", který zavraţdil jeho ţenu a dítě, marně pátrá uţ několik 

let... Závěr druhé řady amerického krimi seriálu s Simonem Bakerem v hlavní roli 

(2009). Dále hrají R. Tunney, T. Kang, O. Yeoman, A. Righetti a další. 

 (Premiéra) 

 



23:00 Námořní vyšetřovací sluţba VII (6) W Stereo 

 (Navy NCIS VII) 

 Vyhnanci a příbuzní 

 K lodi námořnictva připluje plachetnice se dvěma mrtvými těly. Vzápětí se 

zjistí, ţe se jedná o Gibbsovu plachetnici, kterou daroval svému příteli a podle 

všeho připlula z Mexika. Oběťmi jsou dva z armády propuštění muţi, v jejichţ 

tělech se našlo několik střel... Sedmá řada amerického krimi seriálu (2009). 

Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablo, P. Perrette, D. McCallum, S. Murray 

a další 

 (Premiéra) 

 

23:45 Poker After Dark Stereo 

 Zajímavé souboje hráčů zvučných jmen o spousty peněz v hotelu a kasinu 

Golden Nugget Hotel v Las Vegas. Ke stolu jsou přizváni pouze nejlepší z 

nejlepších megastars pokerového světa... 

 (Premiéra) 

 

00:30 69 rozkoší pro smrtelníky (14) Stereo 

 (69 Sexy Things to do Before you Die) 

 Budeme svědky jedinečné bakalářské párty a podíváme se na festival Mardi 

Gras v americkém erotickém seriálu (2008) 

 (Premiéra) 

 

01:00 Novashopping 

 

01:20 Střepiny W Stereo 

 Nazýváme věci pravými jmény. 

 

01:40 Áčko Stereo 

 Naše ves nenávidí Praţáky 

 

02:20 Konec vysílání 

 

ÚTERÝ    21.12.2010 

 

  

05:00 Novashopping 

 

05:59 Snídaně s Novou W Stereo 

 Váš náskok po celý den 

 

08:30 Stefanie VIII (43)  -ST- 

 (Für alle Fälle Stefanie VIII) 

 Anděl v uniformě sestřičky. V takové nemocnici je  radost stonat.  Německý 

seriál z lékařského prostředí (2004). Hrají C. Schmutzler, W. Schmitt, U. Mai, 

J. Schwarz a další 

 

09:25 Přítel pod stromečkem Stereo 

 (A Boyfriend for Christmas) 

 Kdyţ bylo Holly třináct, přála si pod stromeček přítele. Od té doby 

uplynulo dvacet let, Holly uţ dávno na zázraky nevěří - jenţe právě teď se Santa 

rozhodl svůj slib splnit... Americká romantická komedie (2004). Hrají K. 

Williams, P. Muldoon, Ch. Durning, D. Starzyk, B. White a další. Reţie K. Connor 

(90 min) 

 

11:10 Tescoma s chutí W Stereo 

 Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou a špičkovými gastronomickými 

odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - kaţdý všední den 

na Nově 

 

11:15 Lenssen & spol. Stereo 



 (Lenssen & Partners) 

 Záhada nalezeného dítěte, Děsivé doznání 

 Advokát Ingo Lenssen se svým týmem vyšetřovatelů se specializuje na 

delikátní případy klientů, kteří dávají přednost soukromému vyšetřování před 

právním poradenstvím... Německý krimi seriál (2003). Dále hrají Ch. Storm, S. 

Nitka, T. Kurtulus, K. Hansen a další. 

 

12:05 Můj přítel Monk VI (5) W Stereo 

 (Monk VI) 

 Všemoţnými fóbiemi suţovaný geniální detektiv Adrian Monk je sice 

roztrţitý a na své okolí působí dojmem blázna, ale jeho neomylný instinkt, 

brilantní dedukce a fenomenální paměť ho spolehlivě dovedou k vyřešení kaţdého 

případu... Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní 

roli (2007) 

 

12:55 Superman  IV (14) 

 (Lois and Clark IV) 

 Superman, coby novinář Clark Kent, je vţdy připraven ochránit město 

Metropolis i celý svět před zlem. Po jeho boku oddaně stojí půvabná kolegyně 

Lois, ovšem ani ta nezná tajemství jeho pravé identity... Čtvrtá řada amerického 

dobrodruţného seriálu (1996). Hrají D. Cain, T. Hatcher, T. Scoggings, L. Smith 

a další 

 

13:50 Co mám na tobě ráda IV (8) W Stereo 

 (What I Like about You IV) 

 Dvě sestry Amanda Bynes a Jennie Garth mají v New Yorku trable nejen s 

láskou. Čtvrtá řada amerického sitcomu (2005). Dále hrají W. Jonathan, L. 

Grossman a další 

 (Premiéra) 

 

14:20 Hvězdná brána: Atlantida IV (13) W Stereo 

 (Stargate Atlantis IV) 

 V poškozeném městě, kterému ubývá energie a vznáší se v nezmapovaném a 

opuštěném vesmíru, se musí Atlanťané spolehnout pouze na vlastní vynalézavost k 

záchraně Atlantidy. Jinak je čeká smrt a zkáza. Navíc během průzkumu neobydlené 

planety narazí tým na nebezpečný mimozemský organismus... Čtvrtá řada kanadsko-

amerického sci-fi seriálu (2007). Hrají J. Flanigan, D. Hewlett, R. Luttrell, A. 

Tapping, J. Momoa, D. Nykl a další 

 (Premiéra) 

 

15:10 Kobra 11 X (4)  -ST- Stereo 

 (Alarm für Cobra 11 X) 

 Pod palbou 

 Tom a Semir se stanou náhodně svědky vraţdy na dálničním odpočívadle. 

Výslech vraha ale nic nepřinese, o motivech svého činu mlčí. Ukáţe se ale, ţe 

tento muţ přijel stejně tak jako jeho oběť do Německa, aby se ucházel o práci ve 

firmě, zabývající se importem a exportem... Německý krimi seriál (2006). V 

hlavních rolích E. Atalay, R. Steinke, Ch. Schwab, M. Hill, G. Vollmer, D. Huhn 

a další 

 

16:10 Beze stopy (16)  -ST- Stereo 

 (Without a Trace) 

 Po záhadně zmizelých vţdy zůstane alespoň nějaká stopa. To ví i agent 

Anthony LaPaglia a jeho speciální tým FBI, který po těchto pohřešovaných úspěšně 

pátrá. Americký krimi seriál (2002). Dále hrají  P. Montgomery, M. Jean-

Baptiste, E. Murciano, E. Close a další 

 

17:00 Odpolední Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

17:40 Odloţené případy (1)  -ST- Stereo 



 (Cold Case) 

 Kdyţ hradba povolí 

 Detektivku Lilly Rush kontaktuje ţena, která umírá na rakovinu, a tak se 

přizná, ţe v roce 1976 viděla vraţdu. Policie  brzy podezřívá dva bratry, ale 

není jasné, kdo koho kryje... Americký kriminální seriál (2003). V hlavní roli 

Kathryn Morris. Dále hrají T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další 

 

18:35 Ulice (1902)  -ST- W Stereo 

 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Reţie M. 

Pivoňková 

 (Premiéra) 

 

19:30 Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

20:00 Santa má bráchu  -ST- W Stereo 

 (Fred Claus) 

 Fred to má v ţivotě těţké, je mladším bratrem Santa Clause a nesnáší ho! 

Kdyţ se však brácha ocitne v nesnázích, je třeba mu pomoci, i kdyby se měl 

naučit létat se saněmi... Americká komedie (2007). Hrají E. Banks, K. Bates, P 

Giamatti, M. Richardson, V. Vaughn, R. Weisz a další. Reţie D. Dobkin (109 min) 

 (Premiéra) 

 

22:10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti X (9) W Stereo 

 (Law and Order: Special Victims Unit X) 

 Posttraumatická porucha 

 Terapeutka Margo poţádá Bensonovou o pomoc, neozvala se jí totiţ její 

pacientka, kterou v armádě znásilnil její kolega a je v sedmém měsíci 

těhotenství. Po krátkém pátrání se najde pacientčino auto a v kufru vozu 

zkrvavené tělo hledané ţeny. Plod jí pachatel vyřízl přímo z těla... Desátá řada 

amerického kriminálního seriálu (2009). V hlavní roli Chris Meloni a Mariska 

Hargitay. Dále hrají R. Belzer, D. Florek, Ice-T, D. Neal, M. McManus a další 

 (Premiéra) 

 

23:00 6. batalion W Stereo 

 (The Great Raid) 

 Elitní 6. prapor pod velením podplukovníka Benjamina Bratta podniká 

odváţnou záchrannou misi. Vojáci musí osvobodit na pět set hladových a těţce 

nemocných zajatců z týlu japonské císařské armády. I kdyţ jsou to nováčci bez 

zkušeností, nechybí jim nadšení, odvaha a dobří velitelé... Americko-australský 

válečný film podle skutečné události (2005). Dále hrají J. Carpinello, J. 

Franco, R. Mammone a další. Reţie J. Dahl (116 min) 

 (Premiéra) 

 

01:05 Kriminálka Miami V (8) W Stereo 

 (CSI: Miami V) 

 Temná komora 

 Tým expertů pod vedením Horatia Caina musí vyřešit případ zavraţděné ţeny. 

První domněnka, ţe za vším je manţel dotyčné a její nevlastní otec, se ukáţe 

mylná... Pátá řada amerického kriminálního seriálu (2006).  V hlavní roli David 

Caruso, dále hrají K. Alexander, S. Milos,  A. Rodriguez, E. Procter a další 

 

01:50 Novashopping 

 

02:10 Áčko Stereo 

 Moji Kamilku týrali ve školce! 

 

03:25 DO-RE-MI Stereo 

 Zpěváci z ulice v televizní show. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel 

Trávníček. Účinkují M. Jílková a Těţkej Pokondr. Reţie P. Čepický 

 



04:10 Stefanie III (4)  -ST- 

 (Für Alle Fälle Stephanie III) 

 Zdravotní sestra Stefanie je pro pacienty hotový anděl. Kdyţ je potřeba 

dokáţe povzbudit, poradit, ale i vyslechnout jejich starosti. V takové nemocnici 

je radost stonat. Německý seriál (1997). V hlavní roli Claudia Schmutzler 

 

05:00 Novashopping 

 

STŘEDA   22.12.2010 

 

  

05:59 Snídaně s Novou W Stereo 

 Váš náskok po celý den 

 

08:30 Stefanie VIII (44)  -ST- 

 (Für alle Fälle Stefanie VIII) 

 Anděl v uniformě sestřičky. V takové nemocnici je  radost stonat.  Německý 

seriál z lékařského prostředí (2004). Hrají C. Schmutzler, W. Schmitt, U. Mai, 

J. Schwarz a další 

 

09:25 Santa má bráchu  -ST- W Stereo 

 (Fred Claus) 

 Fred to má v ţivotě těţké, je mladším bratrem Santa Clause a nesnáší ho! 

Kdyţ se však brácha ocitne v nesnázích, je třeba mu pomoci, i kdyby se měl 

naučit létat se saněmi... Americká komedie (2007). Hrají E. Banks, K. Bates, P 

Giamatti, M. Richardson, V. Vaughn, R. Weisz a další. Reţie D. Dobkin (109 min) 

 

11:30 Tescoma s chutí W Stereo 

 Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou a špičkovými gastronomickými 

odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - kaţdý všední den 

na Nově 

 

11:45 Lenssen & spol. Stereo 

 (Lenssen & Partners) 

 Podezření z vraţdy, Erotické tajemství 

 Advokát Ingo Lenssen se svým týmem vyšetřovatelů se specializuje na 

delikátní případy klientů, kteří dávají přednost soukromému vyšetřování před 

právním poradenstvím... Německý krimi seriál (2003). Dále hrají Ch. Storm, S. 

Nitka, T. Kurtulus, K. Hansen a další. 

 

12:35 Můj přítel Monk VI (6) W Stereo 

 (Monk VI) 

 Všemoţnými fóbiemi suţovaný geniální detektiv Adrian Monk je sice 

roztrţitý a na své okolí působí dojmem blázna, ale jeho neomylný instinkt, 

brilantní dedukce a fenomenální paměť ho spolehlivě dovedou k vyřešení kaţdého 

případu... Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní 

roli (2007) 

 

13:25 Superman  IV (15) 

 (Lois and Clark IV) 

 Superman, coby novinář Clark Kent, je vţdy připraven ochránit město 

Metropolis i celý svět před zlem. Po jeho boku oddaně stojí půvabná kolegyně 

Lois, ovšem ani ta nezná tajemství jeho pravé identity... Čtvrtá řada amerického 

dobrodruţného seriálu (1996). Hrají D. Cain, T. Hatcher, T. Scoggings, L. Smith 

a další 

 

14:20 Hvězdná brána: Atlantida IV (14) W Stereo 

 (Stargate Atlantis IV) 

 V poškozeném městě, kterému ubývá energie a vznáší se v nezmapovaném a 

opuštěném vesmíru, se musí Atlanťané spolehnout pouze na vlastní vynalézavost k 

záchraně Atlantidy. Jinak je čeká smrt a zkáza. Navíc během průzkumu neobydlené 



planety narazí tým na nebezpečný mimozemský organismus... Čtvrtá řada kanadsko-

amerického sci-fi seriálu (2007). Hrají J. Flanigan, D. Hewlett, R. Luttrell, A. 

Tapping, J. Momoa, D. Nykl a další 

 (Premiéra) 

 

15:10 Kobra 11 X (5)  -ST- Stereo 

 (Alarm für Cobra 11 X) 

 Věc důvěry 

 Policie neúspěšně pronásleduje zloděje, kteří ukradli balík z poštovního 

vozu. V odcizeném balíčku byly také sluţební policejní průkazy, které gangsteři 

pouţijí k další trestné činnosti... Německý krimi seriál (2006). V hlavních 

rolích Erdogan Atalay, René Steinke, Charlotte Schwab, Martina Hill, Gottfried 

Vollmer, Dietmar Huhn a další 

 

16:05 Beze stopy (17)  -ST- Stereo 

 (Without a Trace) 

 Po záhadně zmizelých vţdy zůstane alespoň nějaká stopa. To ví i agent 

Anthony LaPaglia a jeho speciální tým FBI, který po těchto pohřešovaných úspěšně 

pátrá. Americký krimi seriál (2002). Dále hrají  P. Montgomery, M. Jean-

Baptiste, E. Murciano, E. Close a další 

 

17:00 Odpolední Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

17:40 Odloţené případy (2)  -ST- Stereo 

 (Cold Case) 

 Prášek 

 V roce 1983 zemřela ţena hasiče při výbuchu balíčku, který dostala. 

Protoţe pachatel má být propuštěn na svobodu, dcera zavraţděné poţádala Lilly 

Rush, aby případ znovu prověřila... Americký kriminální seriál (2003). V hlavní 

roli Kathryn Morris. Dále hrají T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další 

 

18:35 Ulice (1903)  -ST- W Stereo 

 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Reţie M. 

Pivoňková 

 (Premiéra) 

 

19:30 Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

20:00 Kung Fu Panda slaví svátky  -ST- W Stereo 

 (Kung Fu Panda Holiday Special) 

 Blíţí se Vánoce a Panda Po se těší, jak bude se svým otcem Pingem jako 

kaţdý rok zdobit jeho restauraci, vařit a podávat lidem ve vesnici tradiční 

nudlovou polévku. Jenţe tentokrát čeká Poa nečekaná potíţ. Mistr Shifu mu 

oznámí, ţe jako Dračí bojovník se musí zúčastnit hostiny v Nefritovém paláci. 

Čeká ho nelehké rozhodování mezi závazky bojovníka a rodinnými tradicemi, nebo 

musí najít nějaké řešení, jak vyhovět oběma... Americký animovaný film (2010). 

Reţie T. Johnson 

 (Premiéra) 

 

20:30 Comeback  -ST- W Stereo 

 Heavy Christmas 

 Jsou stejní jako vy a dokáţí se tomu zasmát. Populární český sitcom se 

svérázným Ozzákem, který pomáhá bratrovi Tomimu vychovávát nejen dceru Ivu, ale 

i Lexu a Sašu - dvojčata ze sousedství. Na všechno dohlíţí Marcelka, které nesmí 

nic uniknout... Hrají T. Matonoha, M. Dejdar, K. Leichtová, D. Batulková, M. 

Doleţalová, M. Ruml, S. Babčáková, J. Ţáček 

 

21:05 Dr. House VI (22)  -ST- W Stereo 

 (House VI) 



 Pomozte 

 House se od Cuddyové dozvídá, ţe v centru Trentonu spadl jeřáb. Vyrazí k 

zásahu a zjišťuje, ţe na stavbě vládne chaos. Jeřábník se omlouvá, ţe si na 

vteřinku musel zdřímnout. House má však podezření, ţe muţ trpí neurologickou 

poruchou... Závěr šesté řady amerického seriálu (2009). V hlavní roli Hugh 

Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps, J. Spencer 

a další 

 (Premiéra) 

 

21:55 Predátor z hlubin Stereo 

 (Frankenfish) 

 Klidné říční vody náhle rozčeří mohutný lidoţravý zabiják, který hledá 

stále nové oběti. Na břehu zanechává děsivou stopu a místní lidé se pokouší 

odhalit, kdo nebo co za tímto masakrem vězí. Ohromný, geneticky upravený 

predátor můţe ţít pod vodou i na souši, je rychlý a má hlad... Americký thriller 

(2004). Hrají K. D. Aubert, Ch. Chow, T. Kittles, M. Rauch a další. Reţie Mark 

A. Z. Dippé (80 min) 

 

23:25 Kriminálka Miami V (9, 10) W Stereo 

 (CSI: Miami V) 

 Poprvé, podruhé, potřetí 

 Ve sluţbě vlasti 

 Tým expertů pod vedením Horatia Caina musí vyřešit případ ţeny, která byla 

při charitativní aukci ubodána a smrt mladíka na cvičné střelnici... Pátá řada 

amerického kriminálního seriálu (2006). V hlavní roli David Caruso, dále hrají 

K. Alexander, S. Milos, A. Rodriguez, E. Procter a další 

 

00:55 Novashopping 

 

01:15 Ptákoviny 

 Pasti a pastičky nemilosrdně snímané skrytou kamerou 

 

02:00 Tabu 

 Byli jsme tajemní, kdyţ Roman Šmucler odkrýval skryté příběhy 

 

03:30 Zvířátka v pohodě (7) W Stereo 

 (Creature Comforts) 

 Co si myslí zvířata bude určitě zajímat i vás! Americko-britský animovaný 

seriál (2003) 

 

03:50 DO-RE-MI Stereo 

 Zpěváci z ulice v televizní show. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel 

Trávníček. Účinkují P. Štěpánek, I. Csáková a M. Maděrič. Reţie P. Čepický 

 

04:40 Stefanie III (5)  -ST- 

 (Für Alle Fälle Stephanie III) 

 Zdravotní sestra Stefanie je pro pacienty hotový anděl. Kdyţ je potřeba 

dokáţe povzbudit, poradit, ale i vyslechnout jejich starosti. V takové nemocnici 

je radost stonat. Německý seriál (1997). V hlavní roli Claudia Schmutzler 

 

05:25 Novashopping 

 

ČTVRTEK  23.12.2010 

 

  

06:25 Záhady přírody Stereo 

 (Fooled by Nature) 

 Otestujte si své znalosti přírody v jedinečném dokumentu. Z cyklu pořadů 

televize BBC (2007) 

 

06:45 Tichá noc Stereo 



 (Buster & Chauncey's Silent Night) 

 Dvě myšky pomáhají připravovat slavnost na počest královniny návštěvy, ale 

zlý kocour jim chce jejich plány překazit! Kanadsko-americký animovaný film 

(1998). Reţie B. Potamkin (49 min) 

 

07:40 Milionové Vánoce W Stereo 

 (Christmas in Wonderland) 

 Blíţí se nejhezčí svátky v roce, ale pro rodinu Saundersových je pojem 

šťastné Vánoce v nedohlednu. Matka uvízla na letišti a otec musí vyrazit se 

svými naštvanými ratolestmi na nákupy. Situace se ale změní, kdyţ děti najdou 

pytle plné peněz a začnou je utrácet. Jenţe zločinci, kterým peníze patřily, je 

chtějí získat zpět za kaţdou cenu... Kanadsko-americká komedie (2007). Hrají P. 

Swayze, M. Knight, Ch. Kattan, C. Bright, P. Lacy, A. Schlagel, C. Electra a 

další. Reţie J. Orr (95 min) 

 (Premiéra) 

 

09:30 Chobotnice z II. patra  -ST- 

 Vypadá to jako formela, ale je to ţivé, dovede to mluvit i převrátit byt 

vzhůru nohama. Záhadná hmota však dokáţe také usmiřovat a dělat radost... Česká 

komedie pro děti i jejich rodiče (1986). Hrají D. Veškrnová, P. Zedníček, Ţ. 

Fuchsová, M. Šimáček, M. Macháček a další. Reţie J. Polák (92 min) 

 

11:15 Vánoční prázdniny Stereo 

 (National Lampoon´s Christmas Vacation) 

 Clark a jeho rodina chtěli připravit pro sebe a své příbuzné hezké Vánoce. 

Všichni se usilovně snaţí vytvořit tu pravou sváteční atmosféru, jenţe malér 

stíhá malér. Ale Clark se nikdy nevzdává! Americká komedie (1989). Hrají Ch. 

Chase, B. D´Angelo, R. Quaid, M. Flynn a další. Reţie J. S. Chechik (93 min) 

 

13:00 Kung Fu Panda slaví svátky  -ST- W Stereo 

 (Kung Fu Panda Holiday Special) 

 Blíţí se Vánoce a Panda Po se těší, jak bude se svým otcem Pingem jako 

kaţdý rok zdobit jeho restauraci, vařit a podávat lidem ve vesnici tradiční 

nudlovou polévku. Jenţe tentokrát čeká Poa nečekaná potíţ. Mistr Shifu mu 

oznámí, ţe jako Dračí bojovník se musí zúčastnit hostiny v Nefritovém paláci. 

Čeká ho nelehké rozhodování mezi závazky bojovníka a rodinnými tradicemi, nebo 

musí najít nějaké řešení, jak vyhovět oběma... Americký animovaný film (2010). 

Reţie T. Johnson 

 

13:25 Jako kočky a psi Stereo 

 (Cats & Dogs) 

 Profesor Jeff Goldblum se snaţí vyrobit vakcínu proti alergii na psí 

chlupy. To by ovšem znamenalo, ţe by si psi u lidí vylepšili své postavení a to 

kočky nemohou dovolit! Americká komedie (2001). Dále hrají E. Perkins, A. 

Pollock, M. Margolyes a další. Reţie L. Guterman (84 min) 

 

14:55 Pane, vy jste vdova!  -ST- 

 Hvězdy nelţou aneb O marných pokusech zabít krále a o astrologovi, který 

střídá těla častěji neţ ponoţky. Česká komedie (1970). Hrají I. Janţurová, J. 

Sovák, O. Bérová, J. Hrzán, E. Cupák, J. Libíček, F. Filipovský a další. Reţie 

V. Vorlíček (97 min) 

 

16:50 Vánoce naruby  -ST- Stereo 

 (Christmas with the Kranks) 

 Manţelé Jamie Lee Curtis a Tim Allen se rozhodli vyměnit Vánoce za zájezd 

po Karibském moři. Brzy zjistí, ţe je nikdo  nejen nechápe, ale všichni je 

odsuzují. Navíc jejich dcera hodlá ukázat svému jihoamerickému snoubenci ten 

nejkrásnější Štědrý večer. Nezbývá neţ Vánoce slavit. Jenţe jak to všechno 

stihnout? Americká komedie (2004). Dále hrají D. Aykroyd, E. P. Sullivan, Ch. 

Marin, M. E. Walsh, J. Gonzalo, J. Busey a další. Reţie J. Roth (93 min) 

 



18:35 Ulice (1904)  -ST- W Stereo 

 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Reţie M. 

Pivoňková 

 (Premiéra) 

 

19:30 Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

20:00 Budiţ světlo  -ST- W HD Stereo 

 (Deck the Halls) 

 Doktor Matthew Broderick je čtyřicátník, pro kterého vánoční svátky uţ 

dávno ztratily veškerý půvab. Jeho soused Danny DeVito je pro změnu jako velké 

dítě a proto se rozhodl ozdobit svůj dům spoustou blikajících ţárovek, aby byl 

vidět i z vesmíru. Na takovou šaškárnu není usedlý doktor zvědavý a tak se 

rozhodne jeho práci překazit za kaţdou cenu... Americká komedie (2006). Dále 

hrají K. Davis, K. Chenoweth, A. Shawkat, D. Blue a další. Reţie J. Whitesell 

(89 min) 

 (Premiéra) 

 

21:45 Banditi  -ST- Stereo 

 (Bandits) 

 Bruce Willis a Billy Bob Thornton jsou nejúspěšnější bankovní lupiči aţ do 

doby, kdy se jim připlete pod auto Cate Blanchett. Stane se komplicem a postupně 

milenkou obou muţů... Americká krimi komedie (2001). Dále hrají T. Garity, B. F. 

O´Byrne, S. Travis a další. Reţie B. Levinson (119 min) 

 

00:00 Ďábelská lest Stereo 

 (Diabolique) 

 Zavraţdit nevěrného manţela a milence není pro Sharon Stone a Isabelle 

Adjani velký problém. Co ale s mrtvolou? Americký thriller (1996). Dále hrají 

Ch. Palminteri, K. Bates, S. Gray a další. Reţie  J. S. Chechik (101 min) 

 

01:45 Novashopping 

 

02:05 Kriminálka Miami V (11) W Stereo 

 (CSI: Miami V) 

 Nečekané napadení 

 Ţena, která je obviněna z pokusu vyhodit do povětří jadernou elektrárnu a 

z únosu členů Kinkellovy rodiny, je propuštěna na kauci. Vyšetřování ukáţe, ţe 

na jejím propuštění měl kdosi velký zájem... Pátá řada amerického kriminálního 

seriálu (2006). V hlavní roli David Caruso, dále hrají K. Alexander, S. Milos,  

A. Rodriguez, E. Procter a další 

 

02:50 Rady ptáka Loskutáka Stereo 

 Muţům otevírá Dalibor s Adélkou miniseriál  Jak si postavit dům. Pro 

něţnou část pohlaví připravili rady, jak si přesadit a namnoţit domácí kytky a 

jak si ušít krásné letní šaty. Reţie J. Dvořák 

 

03:50 DO-RE-MI Stereo 

 Zpěváci z ulice v televizní show. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel 

Trávníček. Účinkují L. Filipová, O. Hejma a K. Voříšek. Reţie P. Čepický 

 

04:35 Stefanie III (6)  -ST- 

 (Für Alle Fälle Stephanie III) 

 Zdravotní sestra Stefanie je pro pacienty hotový anděl. Kdyţ je potřeba 

dokáţe povzbudit, poradit, ale i vyslechnout jejich starosti. V takové nemocnici 

je radost stonat. Německý seriál (1997). V hlavní roli Claudia Schmutzler 

 

05:25 Novashopping 

 

PÁTEK    24.12.2010 



 

  

06:25 Tom a Jerry: Film Stereo 

 (Tom and Jerry: The Movie) 

 Dva věční rivalové Tom a Jerry jsou spolu neustále na ostří noţe. Ale kdyţ 

jde o ţivot, dokáţou vzájemnou nenávist překonat! Další bláznivé dobrodruţství 

veselého kocourka a šibalské myšky. Americký animovaný film (1992). Reţie Ph. 

Roman (81 min) 

 (Premiéra) 

 

07:45 Princ a chuďas Stereo 

 (The Prince and the Pauper) 

 Chudý chlapec Tom a jeho násilnický otec sní o bohatém ţivotě. Princ 

Edward, syn krále Jindřicha VIII., sní o hraní s dětmi. Kdyţ se tito dva velice 

si podobní chlapci setkají, vymění si své role. Jenţe se tím oba dostanou do 

větších potíţí, neţ si dokázali představit... Britsko-maďarský dobrodruţný film 

(2000). Hrají A. Bates, A. Quinn, J. Hyde, J. Timmins, R. Timmins a další. Reţie 

G. Foster (90 min) 

 

09:30 Třetí princ  -ST- 

 Královští sourozenci - dvojčata se vydají na dobrodruţnou cestu za 

vysvobozením staršího bratra ze zakletí a za krásnou tajemnou princeznou. Český 

film (1982). Hrají L. Šafránková, P. Trávníček, L. Munzar, J. Hlaváčová, J. 

Bartoška a další. Reţie A. Moskalyk  (85 min) 

 

11:00 Hrátky s čertem  -ST- 

 Vyslouţilý voják Martin Kabát se vydá do pekla zachránit duše dvou 

pošetilých dívek, které v touze po ţenichovi lehkomyslně naletěly ďábelskému 

mámení. Český film (1956). Hrají J. Bek, E. Klepáčová,  A. Vránová, F. Smolík, 

J. Vojta, B. Záhorský, S. Neumann, F. Filipovský, J. Vinklář a další. Reţie J. 

Mach (97 min) 

 

12:40 Mr. Bean Stereo 

 Veselé Vánoce, pane Beane 

 Kam známý nešika vstoupí, tam zanechá jen spoušť. Epizoda z britského 

seriálu (1989-95) 

 

13:05 Shrekoleda  -ST- W Stereo 

 (Shrek the Halls) 

 Shrek by chtěl milované Fioně a dětem udělat hezké Vánoce a tak poţádá o 

pomoc své přátele. Ti však mají o vánoční náladě poněkud jinou představu a tak 

se zlobr musí smířit s nečekaně velkolepou a nezapomenutelnou oslavou... 

Speciální vánoční setkání s dobráckým zlobrem a jeho přáteli v americké 

animované komedii (2007). Reţie G. Trousdale (21min) 

 

13:30 Z pekla štěstí  -ST- 

 Na svém putování světem se Honza skamarádil s čerty, získal srdce krásné 

Markýtky a přemohl draka Bucifala... Český film podle pohádky J. Drdy (1999). 

Hrají M. Šimůnek, M. Kuklová, D. Hůlka, V. Brabec, S. Laurinová, L. Vaculík a 

další. Reţie Z. Troška (111 min) 

 

15:35 Šťastný a veselý Madagaskar W Stereo 

 (Merry Madagascar) 

 Santa se svými naloţenými saněmi náhle havaruje a nehoda mu způsobí ztrátu 

paměti. Za vydatné pomoci vynalézavých tučňáků jsou však všechny dárky dětem 

doručeny a ohroţené Vánoce se podaří zachránit... Americký animovaný film (2009) 

 

16:05 Šíleně smutná princezna  -ST- 

 Panovníci dvou sousedních spřátelených zemí se dohodli na svatbě svých 

urozených potomků. Ti však mají vlastní recept na štěstí a lásku. Český film 



(1968). Hrají H. Vondráčková, V. Neckář, J. Marvan, B. Záhorský, J. Kemr, D. 

Vostřel a další. Reţie B. Zeman (83 min) 

 

17:40 Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

18:00 Ulice (1905)  -ST- W Stereo 

 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Reţie M. 

Pivoňková 

 (Premiéra) 

 

18:50 Princezna se zlatou hvězdou  -ST- 

 Myší koţíšek skrývá krásnou princeznu Ladu před králem Kazisvětem. Ani 

hlavní královský kuchař a kuchtíci v zámecké kuchyni prince Radovana nemají 

tušení, kdo jim pomáhá mýt nádobí... Česká filmová pohádka (1959). Hrají M. 

Kyselková, J. Zíma, M. Růţek, F. Smolík, J. Kurandová a další. Reţie M. Frič (78 

min) 

 

20:10 Tři oříšky pro Popelku  -ST- 

 Krásnou, ale chudou Libušku Šafránkovou nečekají v kouzelných oříšcích jen 

plesové šaty, ale také lovecká kamizola... A princ Pavel Trávníček na ní můţe 

oči nechat! Česko-německý film (1973). Dále hrají C. Braunbock, R. Hoppe, D. 

Hlaváčová, J. Libíček, V. Menšík, V. Jandák a další. Reţie V. Vorlíček (84 min) 

 

21:40 Koření ţivota  -ST- W HD Stereo 

 (No Reservations) 

 Úspěšná Catherine Zeta-Jones ţije svůj ţivot se stejnou náruţivostí jako 

řídí svou kuchyň v prestiţní manhattanské restauraci. Její perfekcionistická 

povaha projde zatěţkávací zkouškou, kdyţ po rodinné tragédii "zdědí" svoji 

neteř. Navíc si musí v práci poradit se svým drzým zástupcem... Americko-

australská komedie (2007). Dále hrají A. Eckhart, A. Breslin, P. Clarkson, J. 

Wade a další. Reţie S. Hicks (98 min) 

 

23:25 Konec starých časů  -ST- 

 Zámeček Kratochvíle, 20. léta. Nový majitel panství a jeho rodina jsou 

poctěni návštěvou svérázného cizince, který se představí jako kníţe a plukovník. 

Někteří mu věří, jiní ho mají za podvodníka. Český film (1989). Hrají J. Abrhám, 

M. Labuda, J. Hanzlík, R. Hrušínský a další. Reţie J. Menzel (93 min) 

 

01:00 Melissa P. W Stereo 

 Čtrnáctiletá Melissa se cítí osamělá, zanedbávaná rodiči a smutná z úmrtí 

milované babičky. Jediným potěšením a únikem z tíţivé rodinné situace se pro 

dívku stává přátelství s kamarádkou Manuelou a psaní do tajného intimního 

deníku... Italsko-španělský film (2005). Hrají C. Antonelli, L. Ciampa, M. 

Valverde, G. Chaplin a další. Reţie L. Guadagnino (94 min) 

 (Premiéra) 

 

02:40 Novashopping 

 

03:00 Koření ţivota  -ST- W HD Stereo 

 (No Reservations) 

 Úspěšná Catherine Zeta-Jones ţije svůj ţivot se stejnou náruţivostí jako 

řídí svou kuchyň v prestiţní manhattanské restauraci. Její perfekcionistická 

povaha projde zatěţkávací zkouškou, kdyţ po rodinné tragédii "zdědí" svoji 

neteř. Navíc si musí v práci poradit se svým drzým zástupcem... Americko-

australská komedie (2007). Dále hrají A. Eckhart, A. Breslin, P. Clarkson, J. 

Wade a další. Reţie S. Hicks (98 min) 

 

04:40 Pop Corn TV 

 Neuvěřitelné situace zachycené okem kamery. 

 



05:30 Novashopping 

 

SOBOTA   25.12.2010 

 

  

06:25 Senzační Spiderman (15) W Stereo 

 (The Spectacular Spider-Man) 

 Peter Parker je docela obyčejný mladík, dokud ho nekousne geneticky 

upravený pavouk. V té chvíli získá nadlidské schopnosti a je rozhodnutý pouţít 

je proti všem, kteří ohrozí jeho přátele nebo páchají nebezpečné zločiny! 

Animovaný seriál (2008) 

 

06:50 Tweetyho dobrodruţný let Stereo 

 (Tweety's High-Flying Adventure) 

 Babička se dostává do sporu s plukovníkem kdyţ tvrdí, ţe její kanárek 

Tweety je chytřejší, neţ všechny kočky světa. Vsadí se, ţe se Tweetymu podaří za 

osmdesát dní obletět celý svět a po cestě sesbírat nejméně osmdesát otisků 

kočičích tlapek. Veliké dobrodruţství začíná... Americký animovaný film (2000). 

Reţie K. Toerge a Ch. Visser (69 min) 

 

08:00 Princezna se zlatou hvězdou  -ST- 

 Myší koţíšek skrývá krásnou princeznu Ladu před králem Kazisvětem. Ani 

hlavní královský kuchař a kuchtíci v zámecké kuchyni prince Radovana nemají 

tušení, kdo jim pomáhá mýt nádobí... Česká filmová pohádka (1959). Hrají M. 

Kyselková, J. Zíma, M. Růţek, F. Smolík, J. Kurandová a další. Reţie M. Frič (78 

min) 

 

09:20 Veselé Vánoce přejí chobotnice  -ST- 

 Roztomilé chobotničky potrápily rodinu Holanovu i o Vánocích. Česká 

komedie (1986). Hrají D. Veškrnová, P. Zedníček, Ţ. Fuchsová, M. Šimáček, P. 

Kočí, M. Macháček a další. Reţie J. Polák (94 min) 

 

11:05 Princ Bajaja  -ST- 

 Kouzelný mluvící kůň pomůţe princovi zachránit krásnou Slavěnu před zlým 

drakem a získat její ruku. Český film (1971). Hrají I. Palúch, M. Vášáryová, F. 

Velecký, G. Opočenský a další. Reţie A. Kachlík (79 min) 

 

12:30 Jack Frost  -ST- Stereo 

 Zimní pohádka o oţivlém sněhulákovi, který plní všechna přání. Ale co se 

stane, kdyţ se náhle oteplí a přijde obleva? Americký rodinný film (1998). Hrají 

M. Keaton, K. Preston, M. Addy a další. Reţie T. Miller (95 min) 

 

14:15 Krakonoš a lyţníci  -ST- 

 Pašerácké dobrodruţství z dob, kdy do Krkonoš přicházely první lyţe. Český 

film (1980). Hrají M. Padalík, J. Kreidl, V. Král, V. Krňanská, O. Havelka, K. 

Heřmánek a další. Reţie V. Plívová-Šimková (73 min) 

 

15:35 Vzkaz v láhvi Stereo 

 (Message in a Bottle) 

 Kevin Costner nechá vkročit do svého ţivota novinářku. Ale musí se napřed 

vyrovnat se svou minulostí, aby mohl zase ţít šťastným ţivotem. Americký 

romantický film (1999). Dále hrají R. Wright Penn, P. Newman, J. Savage, R. 

Coltrane a další. Reţie L. Mandoki (124 min) 

 

17:50 Tři veteráni  -ST- 

 Váleční vyslouţilci Pankrác, Bimbác a Servác si neváţí kouzelných darů od 

dobrosrdečných skřítků a dokonce je o ně připraví proradná princezna Bosana, 

její otec král a povedený ministr. Nezbývá, neţ se polepšit a vymyslet lest, jak 

je získat zpět... Česká komedie (1983). Hrají R. Hrušínský, P. Čepek, J. Somr, 

J. Satinský, M. Lasica, Z. Svěrák, M. Kopecký  a další. Reţie O. Lipský (93 min) 

 



19:30 Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

20:00 Jak se krotí krokodýli  -ST- 

 Miroslav Etzler zdaleka netušil, ţe ve Vysokých Tatrách, kam odjel se svou 

dcerou a její třídou na školu v přírodě, bude muset čelit hejnu malých nezbedů a 

pobyt se proti slibům poněkud protáhne. Ingrid Timková zatím marně čeká, aţ se 

objeví na jejich chalupě. Ale to je jen začátek řady neuvěřitelných náhod a 

komplikací... Česká komedie Marie Poledňákové (2006) o dětech a jejich rodičích. 

Dále hrají E. Holubová, J. Mádl, V. Postránecký, Ţ. Tesařová a další. Reţie M. 

Poledňáková (110 min) 

 

22:05 Swordfish: Operace Hacker Stereo 

 (Swordfish) 

 Propuštěný trestanec Hugh Jackman podlehl vydírání krásné Halle Berry a 

jejího šéfa Johna Travolty. Za elektronickou krádeţ zvláštního vládního fondu má 

dostat tučnou odměnu. Ale nad akcí se začínají nebezpečně stahovat mraky... 

Americký film (2001). Dále hrají D. Cheadle, S. Shepard, V. Jones a další. Reţie 

D. Sena ( 93 min) 

 

23:50 Porotce Stereo 

 (The Juror) 

 Alec Baldwin rozehrává s Demi Moore děsivou hru. Má jediný cíl, psychickým 

nátlakem ji donutit ke lţím a ovlivnit tak rozhodnutí soudu. Jenţe i ten 

nejslabší tvor zahnaný do kouta je schopen všeho... Americký film (1996). Dále 

hrají J. Gordon-Levitt, A. Heche, J. Gandolfini a další. Reţie B. Gibson (111 

min) 

 

01:45 Novashopping 

 

02:10 Vzkaz v láhvi Stereo 

 (Message in a Bottle) 

 Kevin Costner nechá vkročit do svého ţivota novinářku. Ale musí se napřed 

vyrovnat se svou minulostí, aby mohl zase ţít šťastným ţivotem. Americký 

romantický film (1999). Dále hrají R. Wright Penn, P. Newman, J. Savage, R. 

Coltrane a další. Reţie L. Mandoki (124 min) 

 

04:35 DO-RE-MI Stereo 

 Zpěváci z ulice v televizní show. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel 

Trávníček. Účinkují V. Vydra, L. Trnková a B. Josef. Reţie P. Čepický 

 

05:20 Novashopping 
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06:20 Senzační Spiderman (16) W Stereo 

 (The Spectacular Spider-Man) 

 Peter Parker je docela obyčejný mladík, dokud ho nekousne geneticky 

upravený pavouk. V té chvíli získá nadlidské schopnosti a je rozhodnutý pouţít 

je proti všem, kteří ohrozí jeho přátele nebo páchají nebezpečné zločiny! 

Animovaný seriál (2008) 

 

06:40 Hrátky s čertem  -ST- 

 Vyslouţilý voják Martin Kabát se vydá do pekla zachránit duše dvou 

pošetilých dívek, které v touze po ţenichovi lehkomyslně naletěly ďábelskému 

mámení. Český film (1956). Hrají J. Bek, E. Klepáčová,  A. Vránová, F. Smolík, 

J. Vojta, B. Záhorský, S. Neumann, F. Filipovský, J. Vinklář a další. Reţie J. 

Mach (97 min) 

 

08:20 Kačer Daffy: Fantastický ostrov 



 (Daffy Duck's Movie: Fantastic Island) 

 Kačer Daffy a nejrychlejší myš v celém Mexiku Speedy ztroskotají na 

opuštěném ostrově. Najdou mapu, která je dovede ke kouzelné mluvící studni. 

Majitelům mapy splní kaţdé přání -  ti je ale musí volit opatrně... Americký 

animovaný film (1983). Reţie F. Freleng (75 min) 

 (Premiéra) 

 

09:40 Dobrodruţství malé pandy Stereo 

 (The Amazing Panda Adventure) 

 V divočině Čínských hor ukradli pytláci mládě pandy. Dobrodruţná cesta za 

jeho záchranu začíná... Americký film (1995). Hrají R. Slater, S. Lang, Yi Ding, 

Wang Fei a další. Reţie Ch. Cain (81 min) 

 

11:05 Za humny je drak  -ST- 

 Drak Mrak vůbec není tak strašný, jak vypadá. Dokonce pro svou dobrotu 

okouzlil i princeznu... Česká pohádková komedie (1982). Hrají J. Císler, Š. 

Kvietik, J. Kemr, L. Kostelka, I. Andrlová, J. Šťastný a další. Reţie R. Cvrček 

(89 min) 

 

12:45 Z pekla štěstí 2  -ST- Stereo 

 Proti Honzově odvaze a Markýtčině lásce nemají intriky závistivé Eufrozíny 

šanci. Zvlášť, kdyţ mají přímo z pekla štěstí! Česká pohádka (2001). Hrají M. 

Kuklová, M. Šimůnek, S. Laurinová, K. Gott, D. Hůlka, V. Brabec, D. Morávková, 

L. Vaculík, M. Dvorská a další. Reţie Z. Troška (101 min) 

 

14:35 Půl domu bez ţenicha  -ST- 

 Podnikavý otec Vladimír Menšík vystavěl pro své dcery královskou rodinnou 

vilu. Sousedé závidí, ale dcery si své budoucí plány představují poněkud jinak. 

Český film (1980). Dále hrají V. Freimanová, B. Holišová, V. Vydra, M. Malá, I. 

Vyskočil, D. Medřická a další. Reţie H. Bočan (80 min) 

 

16:00 Nadace Nova - pomáhá uţ 10 let 

 Nadace Nova jiţ deset let pomáhá mnoha neziskovým organizacím, 

jednotlivcům a charitativním projektům. Kaţdoročně přináší neopakovatelné 

záţitky účastníkům tradičního koncertu Chcete ţít s vámi... 

 (Premiéra) 

 

16:15 Hádej kdo?  -ST- Stereo 

 (Guess Who) 

 Před tím, neţ Zoe Saldana představila svého snoubence Ashtona Kutchera 

svým černošským rodičům, zapomněla zmínit jeden drobný detail - její vyvolený je 

běloch. Její otec Bernie Mac je rozhodnutý zasnoubení dcery zrušit, ale tatínek 

nemusí mít vţdycky pravdu... Americká komedie (2005). Dále hrají J. Scott, H. 

Williams a další. Reţie K. R. Sullivan (102 min) 

 

18:05 O statečném kováři  -ST- Stereo 

 Silný a odváţný kovářský učeň Mikeš společně s mlynářským pomocníkem 

Matějem a pacholkem Ondrou se vydali hledat ztracené královské dcery. Čeká je 

cesta plná překáţek a nástrah... Český film podle pohádky B. Němcové (1983). 

Hrají  P. Kříţ, J. Kroner ml., J. Knot, P. Čepek, V. Müller, M. Gasparovičová, 

J. Tomšů, T. Čechovská a další. Reţie P. Švéda (80 min) 

 

19:30 Televizní noviny W Stereo 

 Sportovní noviny, Počasí 

 

20:00 S čerty nejsou ţerty  -ST- 

 Není jednoduché dostat do pekla pravou hříšnici! Chamtivá macecha má po 

ruce vţdy nějaké pírko, které je pro čerta pohromou. Česká komedie (1984). Hrají 

V. Dlouhý, O. Vetchý, J. Dítětová, J. Kemr, V. Preiss, K. Heřmánek a další. 

Reţie H. Bočan (91 min) 

 



21:50 Fotr je lotr  -ST- Stereo 

 (Meet the Parents) 

 Čím více se snaţí zalíbit Ben Stiller svému budoucímu tchánovi Robertu De 

Niro, tím více se zaplétá do malérů a lţí. Rozchod s Teri Polo je tou poslední 

kapkou, ale naštěstí se karta obrátí... Americká komedie (2000). Dále hrají B. 

Danner, N. DeHuff, J. Abrahams a další. Reţie J. Roach (101 min) 

 

23:45 Zubaté ostří 

 (Jagged Edge) 

 Jeff Bridges je obviněn z brutální vraţdy své manţelky a jeho obhajoby se 

ujme Glenn Close. Podaří se jí muţe očistit, ale náhle se objeví podivné 

informace, které o jeho nevině vůbec nesvědčí... Americký thriller (1985). Dále 

hrají M. Mayenzet, P. Coyote, D. Austin a další. Reţie R. Marquand (104 min) 

 

01:35 Novashopping 

 

01:55 Hádej kdo?  -ST- Stereo 

 (Guess Who) 

 Před tím, neţ Zoe Saldana představila svého snoubence Ashtona Kutchera 

svým černošským rodičům, zapomněla zmínit jeden drobný detail - její vyvolený je 

běloch. Její otec Bernie Mac je rozhodnutý zasnoubení dcery zrušit, ale tatínek 

nemusí mít vţdycky pravdu... Americká komedie (2005). Dále hrají J. Scott, H. 

Williams a další. Reţie K. R. Sullivan (102 min) 

 

03:40 Pop Corn TV 

 Neuvěřitelné situace zachycené okem kamery. 

 

04:35 DO-RE-MI Stereo 

 Zpěváci z ulice v televizní show. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel 

Trávníček. Účinkují  P. Zuna, J. Švandová a J. Zíma. Reţie P. Čepický 

 

05:20 Novashopping 

 


