
PONDĚLÍ  20.12.2010 

 

  

09:00 Informační servis W Stereo 

 Aktuální zprávy a informace z oblasti kultury, ekonomiky a sportu. 

  

 

10:00 Teleshopping 

 

10:35 Zorro: Meč a růţe (97) W Stereo 

 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

  

11:20 Ţenatý se závazky (44) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

11:45 10 nej... z Hollywoodu 

 (Hollywood's 10 Best) 

 Dívky, které se umí bavit 

 (Girls That Wanna Have Fun Movies) 

 Co nejlepšího nabízí Hollywood? Rychlý a napínavý pohled na ţebříček toho 

nejzajímavějšího z Hollywoodu. 

 

12:10 Svět šoubyznysu  

 (Entertainment Now!) 

 Dokumentární pořad přinášející čerstvé novinky ze světa filmu a umění. 

Velká Británie (2009) 

 

12:40 Premiéra  

 (Premiere - The Movie Scene) 

 Filmové premiéry a další novinky! 

 

13:05 Teleshopping 

 

13:25 Zločiny podle Mary Higgins Clarkové: Sejdeme se znovu Stereo 

 (We´ll Meet Again) 

 Reportérka Laura Leighton přijíţdí do rodného městečka, aby pomohla 

spoluţačce Brandě Ledford. Ta byla ve vězení za vraţdu manţela. Jenţe ona tvrdí, 

ţe ho nezabila. Navíc se ve městě objevila další mrtvola. Americko-kanadský 

krimi film podle Mary Higgins Clark (2002). Dále hrají G. Burkhard, A. Openshaw, 

A. Jackson a další. Reţie M. Storey (91 min) 

 

15:05 Stefanie IV (19)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

  

 

16:00 Ulice (162)  -ST- Stereo 



 Moţná jste to byli vy, moţná to byla vaše ulice. Vzpomínáte, jak to bylo 

před dvěma roky? Původní český seriál. Hrají R. Brzobohatý, T. Brodská, M. 

Badinková, P. Kříţ, O. Pavelka, Z. Hadrbolcová, I. Svobodová, R. Hrušínský, A. 

Vránová,  A. Minajev, H. Maciuchová, A. Jastraba, L. Krbová a další. Reţie B. 

Radojčič 

  

16:45 Vraţedný souboj (2) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

17:40 Walker, Texas Ranger II (6)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

  

 

18:35 Hvězdná brána VI (13)  -ST- Stereo 

 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

  

19:30 Ţenatý se závazky (45) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

20:00 Vím, ţe jsi vrah  -ST- 

 Totoţnost trojnásobného vraha začínající kriminalista Eduard Cupák uţ zná. 

Kdo ale tahá za provázky v pozadí? Český krimi film (1971). Dále hrají J. 

Adamec, M. Málková, A. Vránová, R. Brzobohatý, O. Sklenčka, J. Přeučil a další. 

Reţie P. Schulhoff (98 min) 

 

21:55 Skutečný zločin 

 (True Crime) 

 Alicia Silverstone je studentkou katolické školy. Její zálibou jsou 

všechny záhady a tajemství. Miluje detektivní romány a časopisy. V jednom znich 

se dozví o vraţdě studentky z její školy, jejíţ vrah zatím nebyl dopaden a sama 

začíná aktivně pátrat. Netuší však, do jakého nebezpečí se pouští... Americký 

krimi film (1996). Dále hrají K. Dillon, M. Bowen, J. Savidge, J. Schaeffer, T. 

Subkoff, M. Sokoloff a další. Reţie P. Verducci (90 min) 

 (Premiéra) 

 

23:40 Hollywoodské novinky 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 (Premiéra) 

 

23:50 Bujné fantazie (18) Stereo 

 (Fantasies) 

 Marc dlouho marně touţí po sblíţení s půvabnou dívkou. Kdyţ se dozví, ţe 

se rozchází se svým přítelem, pochopí, ţe se mu naskývá nečekaná příleţitost... 

Francouzský erotický seriál (2007). Hrají L. Laure, Ben, Vayana, S. Alain, 

Mégane a další. Reţie M. Herbert 



  

 

00:20 Stefanie IV (19)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

 

01:15 Zorro: Meč a růţe (97) W Stereo 

 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

 

01:55 Konec vysílání  

 

ÚTERÝ    21.12.2010 

 

  

09:00 Informační servis W Stereo 

 Aktuální zprávy a informace z oblasti kultury, ekonomiky a sportu. 

  

 

10:00 Teleshopping 

 

10:35 Zorro: Meč a růţe (98) W Stereo 

 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

  

11:20 Hollywoodské novinky 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 

11:30 Kino hororů 

 (The Screaming Room) 

 Středoškolské horory 

 (High Schooll Horrors) 

 Strašidelný, ale i zábavný pohled do zákulisí nejlepších horrorových a 

vědeckofantastických filmů - nejstaršího a nejoblíbenějšího ţánru 

kinematografie. Americký dokumentární seriál (2005). 

 

11:55 Ţenatý se závazky (45) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

12:20 Hvězdná brána VI (13)  -ST- Stereo 



 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

 

13:05 Vraţedný souboj (2) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

13:55 Teleshopping 

 

14:15 Walker, Texas Ranger II (6)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

 

15:10 Stefanie IV (20)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

  

 

16:00 Ulice (163)  -ST- Stereo 

 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Hrají R. 

Brzobohatý, T. Brodská, M. Badinková, P. Kříţ, O. Pavelka, Z. Hadrbolcová, I. 

Svobodová, R. Hrušínský, A. Vránová, A. Minajev, H. Maciuchová, A. Jastraba, L. 

Krbová a další. Reţie B. Radojčič 

  

 

16:45 Vraţedný souboj (3) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

17:40 Walker, Texas Ranger II (7)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

  

18:35 Hvězdná brána VI (14)  -ST- Stereo 

 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

  

 

19:30 Ţenatý se závazky (46) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 



20:00 Pobuda W Stereo 

 (Boudu) 

 Zadluţený galerista Gérard Jugnot zachrání z řeky sebevraha Gérarda 

Depardieu a rozhodne se vzít si ho k sobě domů, neţ se trochu vzpamatuje. Jenţe 

netuší, ţe zachráněný se začne v bytě chovat jako slon v porcelánu, jeho pobyt 

se nepříjemně prodlouţí a všem kolem sebe obrátí ţivot naruby... Francouzská 

komedie (2005). Dále hrají C. Frot, C. Dollé, B. Tarbouriech a další. Reţie G. 

Jugnot (99 min) 

  

 

21:55 Smyslná orchidej W Stereo 

 (Wild Orchid) 

 Milionář Mickey Rourke zasvěcuje nezkušenou Carré Otis do tajů lásky v 

exotickém Riu. Americký thriller (1990). Dále hrají J. Bisset, A. Serna, O. 

Vidov, B. Greenwood a další. Reţie Z. King (107 min) 

 

00:00 Hollywoodské novinky 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 (Premiéra) 

 

00:10 Smrt na Sunset Highway (1/2) Stereo 

 (Dead by Sunset) 

 Cheryl je úspěšná právnička, vdaná za pohledného a starostlivého Breda, 

kterého jí kaţdá ţena závidí. Mají spolu tři hodné chlapce a krásný dům. Jenţe 

jejich manţelství pomalu ale jistě dostává trhliny. Cheryl se snaţí problémy 

řešit, ale Bred je jako den a noc... První část amerického dramatu podle 

skutečné události (1995). Hrají: K. Olin, A. O´Toole, L. Frost, J. Terry, S. 

Murphy, T. Crawford, C. Crawford a další. Reţie K. Arthur (86 min) 

 

01:50 Stefanie IV (20)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

 

02:35 Zorro: Meč a růţe (98) W Stereo 

 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

 

03:20 Konec vysílání  

 

STŘEDA   22.12.2010 

 

  

09:00 Informační servis W Stereo 

 Aktuální zprávy a informace z oblasti kultury, ekonomiky a sportu. 

  

 

10:00 Teleshopping 

 

10:35 Zorro: Meč a růţe (99) W Stereo 



 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

  

 

11:20 Hollywoodské novinky 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 

11:25 Kino hororů 

 (The Screaming Room) 

 Špionáţní filmy 

 (Spy Thrillers) 

 Strašidelný, ale i zábavný pohled do zákulisí nejlepších horrorových a 

vědeckofantastických filmů - nejstaršího a nejoblíbenějšího ţánru 

kinematografie. Americký dokumentární seriál (2005). 

 

11:50 Ţenatý se závazky (46) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

12:20 Hvězdná brána VI (14)  -ST- Stereo 

 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

 

13:05 Vraţedný souboj (3) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

13:55 Teleshopping 

 

14:15 Walker, Texas Ranger II (7)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

 

15:10 Stefanie IV (21)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

  

 

16:00 Ulice (164)  -ST- Stereo 



 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Hrají R. 

Brzobohatý, T. Brodská, M. Badinková, P. Kříţ, O. Pavelka, Z. Hadrbolcová, I. 

Svobodová, R. Hrušínský, A. Vránová,  A. Minajev, H. Maciuchová, A. Jastraba, L. 

Krbová a další. Reţie B. Radojčič 

  

 

16:45 Vraţedný souboj (4) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

17:40 Walker, Texas Ranger II (8)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

  

18:35 Hvězdná brána VI (15)  -ST- Stereo 

 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

  

19:30 Ţenatý se závazky (47) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

20:00 Černí baroni  -ST- W HD 

 Pohled na chmurné stránky naší nedávné historie očima jednotky PTP v čele 

s majorem Haluškou a vojíny Kefalínem, Jasánkem, Vločkou, Vatou a dalšími. Česká 

filmová komedie podle románu Miloslava Švandrlíka (1992). Hrají P. Landovský, O. 

Vetchý, B. Poloczek, M. Donutil, A. Švehlík, J. Schmitzer, V. Javorský a další. 

Reţie Z. Sirový (100 min) 

  

 

21:55 Spolubydlící 

 (Single White Female) 

 Bridget Fonda si vybrala na inzerát novou spolubydlící Jennifer Jason 

Leigh. Za podivným chováním zpočátku nesmělé dívky se skrývá ještě podivnější 

minulost a z dokonalé spolubydlící se stává děsivý přízrak... Americký thriller 

(1992). Dále hrají S. Weber, P. Friedman, S. Tobolowsky, F. Bay a další. Reţie 

B. Schroeder (104 min) 

 

23:55 Hollywoodské novinky (33) 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 (Premiéra) 

 

00:05 Smrt na Sunset Highway (2/2) Stereo 

 (Dead by Sunset) 

 Cheryl je úspěšná právnička, vdaná za pohledného a starostlivého Breda, 

kterého jí kaţdá ţena závidí. Mají spolu tři hodné chlapce a krásný dům. Jenţe 

jejich manţelství pomalu ale jistě dostává trhliny. Cheryl se snaţí problémy 

řešit, ale Bred je jako den a noc... Závěrečná část amerického dramatu podle 



skutečné události (1995). Hrají K. Olin, A. O´Toole, L. Frost, J. Terry, S. 

Murphy, T. Crawford, C. Crawford a další. Reţie K. Arthur (88 min) 

 

01:45 Stefanie IV (21)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

 

02:35 Zorro: Meč a růţe (99) W Stereo 

 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

 

03:15 Konec vysílání  

 

ČTVRTEK  23.12.2010 

 

  

09:00 Informační servis W Stereo 

 Aktuální zprávy a informace z oblasti kultury, ekonomiky a sportu. 

  

 

10:00 Teleshopping 

 

10:35 Zorro: Meč a růţe (100) W Stereo 

 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

  

 

11:20 Hollywoodské novinky (33) 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 

11:25 Kino hororů 

 (The Screaming Room) 

 Nicole Kidman 

 (Nicole Kidman) 

 Strašidelný, ale i zábavný pohled do zákulisí nejlepších horrorových a 

vědeckofantastických filmů - nejstaršího a nejoblíbenějšího ţánru 

kinematografie. Americký dokumentární seriál (2005). 

 

11:50 Ţenatý se závazky (47) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 



 

12:20 Hvězdná brána VI (15)  -ST- Stereo 

 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

 

13:05 Vraţedný souboj (4) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

13:55 Teleshopping 

 

14:15 Walker, Texas Ranger II (8)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

 

15:10 Stefanie IV (22)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

  

 

16:00 Ulice (165)  -ST- Stereo 

 Moţná je to vaše ulice. Moţná jste to vy. Původní český seriál. Hrají R. 

Brzobohatý, T. Brodská, M. Badinková, P. Kříţ, O. Pavelka, Z. Hadrbolcová, I. 

Svobodová, R. Hrušínský, A. Vránová,  A. Minajev, H. Maciuchová, A. Jastraba, L. 

Krbová a další. Reţie B. Radojčič 

  

 

16:45 Vraţedný souboj (5) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

17:40 Walker, Texas Ranger II (9)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

  

 

18:35 Hvězdná brána VI (16)  -ST- Stereo 

 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

 (Premiéra) 

 

19:30 Ţenatý se závazky (48) 

 (Married with Children) 



 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

20:00 Přeţít Vánoce Stereo 

 (Surviving Christmas) 

 Milionář Ben Affleck svou samotu o Vánocích vyřeší po svém. Novým 

majitelům jeho rodného domu nabídne 250 tisíc dolarů, kdyţ si budou přes svátky 

hrát na opravdickou rodinu a on bude jejich syn. Nikdo ale nemá tušení, co je v 

příštích dnech čeká... Americká komedie (2004). Dále hrají J. Gandolfini, Ch. 

Applegate, C. O´Hara, J. Zuckerman a další. Reţie M. Mitchell  (85 min) 

  

 

21:55 Střelci na útěku Stereo 

 (The Replacement Killers) 

 Nesplnit úkol mafiánského šéfa se nevyplácí! Nejlepší nájemný vrah jednou 

odmítne zabít malého syna policisty a začne mít problémy... Americký akční film 

(1998). Hrají Yun-Fat Chow, M. Sorvino, M. Rooker, K. Tsang, J. Prochnow a 

další. Reţie A. Fuqua (84 min) 

 

23:30 Hvězdný reportér 

 Zaručeně nejčerstvější zprávy z českého, ale i světového filmu s nadsázkou 

moderátora Tomáše Krause. 

 (Premiéra) 

 

00:00 Hollywoodské novinky 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 (Premiéra) 

 

00:05 Kodex Stereo 

 (The Code) 

 Dris se po několika měsících vrací z pobytu ve vězení zpět domů. Čeká ho 

tam milující ţena a on je rozhodnut skoncovat se svou minulostí. Plány na nový 

společný ţivot však překazí jeho bývalý parťák, který se mezitím stal šéfem 

mafie a chce, aby pro něho Dris udělal poslední fušku... Francouzský krimi film 

(2002). Hrají S. Le Bihan, S. Naceri, C. Courau, M. Guillard, P. Nahon, F. 

Renaud, E. Scob, E. Margoni, F. Michaud a další. Reţie M. Boursinhac (103 min) 

 

02:00 Stefanie IV (22)  -ST- 

 (Für älle fälle Stephanie IV) 

 Zdravotní sestra Stefanie uţ dávno poznala, ţe povzbuzení pacientů, 

vyslechnutí jejich starostí nebo rada v pravý čas,  často pomohou více, neţ  

sebelepší zdravotní péče. Německý seriál (1998). V hlavní roli Claudia 

Schmutzler 

 

02:50 Zorro: Meč a růţe (100) W Stereo 

 (Zorro aka La Espada y La Rosa) 

 Nosí černou masku, aby zakryl svou totoţnost. Je oblečen v černém, aby si 

zajistil svou bezpečnost. A kdyţ dojde na bezpráví, neváhá pouţít ani meč. Jeho 

srdce bije pro krásnou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáţe milovat tuto ţenu 

a zároveň dostát své přísaze, kterou dal jako Zorro? Kolumbijsko-americká 

telenovela (2006). V hlavní roli Christian Meier a Marlene Favela. Dále hrají A. 

Peniche, O. Rios, E. Elias, H. Suarez Gomez, A. Lopez, H. Geithner a další 

(2006) 

 

03:30 Konec vysílání  

 

PÁTEK    24.12.2010 



 

  

09:00 Informační servis W Stereo 

 Aktuální zprávy a informace z oblasti kultury, ekonomiky a sportu. 

  

10:00 Teleshopping 

 

10:35 Hollywoodské novinky 

 (Movie News) 

 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 

10:40 Dobrodruţství Antje a jejích přátel Stereo 

 (Antje) 

 Antje a čínská zeď 

 Malá mroţice Antje a její roztomilí zvířecí kamarádi zaţívají ta 

nejneuvěřitelnější dobrodruţství. Německý seriál (2003) 

  

 

10:55 Nová cestománie Stereo 

 Maledivy: Třináct Robinsonů a jeden Pátek 

 Ostrovním rájem, čouhajícím jen pár centimetrů nad hladinu oceánu. Reţie 

A. Činčerová 

  

 

11:30 Ţenatý se závazky (48) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

11:55 Hvězdná brána VI (16)  -ST- Stereo 

 (Stargate SG-1 VI) 

 Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého 

tajného poslání pouští aţ za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady 

nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál 

(2002). V titulní roli Richard Dean Anderson 

 

12:40 Vraţedný souboj (5) Stereo 

 (The Kill Point) 

 Skupina válečných veteránů vracejících se z Iráku řeší nedostatek financí 

přepadením banky. Vše probíhá dle plánu, dokud jeden ze zákazníků neprokáţe 

pohotovost a o situaci pomocí textové zprávy uvědomí policii. Americký krimi 

seriál (2007). Hrají S. Cirbus, M. Hogan, J. Leguizamo, D. Wahlberg a další 

 

13:25 Walker, Texas Ranger II (9)  -ST- 

 Chuck Norris - neúnavný ochránce zákona bojuje s kriminalitou v Dallasu a 

celém Texasu. Americký seriál (1994-95). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, 

N. Willingham a další 

 

14:15 Teleshopping 

 

14:35 Vánoce bez Santy W Stereo 

 (The Year without a Santa Claus) 

 Blíţí se Vánoce a Santa Claus je znechucený tím, jak se Vánoční svátky 

stávají pomalu ale jistě komerční záleţitostí. Nikdo uţ nechce dodrţovat tradice 

a kouzlo Vánoc je ta tam. A tak kdyţ nejbliţší z elfů Sparky prohlásí, ţe je 

třeba jít s dobou, postaví si Santa hlavu s tím, ţe si bere na rok dovolenou a 

ţe Vánoce budou letos bez něj... Americká rodinná komedie (2006). Hrají D. 



Burke, J. Goodman, H. Fierstein, M. McKean, Ch. Kattan a další. Reţie R. 

Underwood (85 min) 

 (Premiéra) 

 

16:15 Tichá noc Stereo 

 (A Silent Night) 

 Němka Elisabeth Vinckenová se rozhodne schovat před válkou i se svým 

dvanáctiletým synem Fritzem ve staré lovecké chatě hluboko v ardenských lesích. 

Na Štědrý večer se ale mezi dveřmi znenadání objeví nezvaní hosté - tři američtí 

vojáci. Zanedlouho se však před chatou objeví trojice německých vojáků... 

Zvítězí kouzlo vánoční chvíle nad šílenstvím války? Kanadský rodinný film 

(2002). Hrají  L. Hamilton, M. Harbour, R. Orzari, A. Goulern a další. Reţie R. 

Gibbons (86 min) 

 

17:55 Vánoce v Kaštanové ulici W Stereo 

 (Christmas on Chestnut street) 

 Pár svíček můţe vydat víc světla neţ tisíce ţárovek. Americká vánoční 

komedie (2006). Hrají K. Dalton, J. Brazeau, R. Bruner, G. Chalk a další. Reţie 

A. Wheeler (82 min) 

 

19:30 Ţenatý se závazky (49) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

20:00 Ţenatý se závazky (50) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

20:30 Hranice nemoţného II (5) W Stereo 

 (Fringe II) 

 Podivné události a nehody, teroristické činy, při kterých zůstává rozum 

stát - to vše musí vyřešit agentka Olivia. Americko-kanadský seriál (2009). 

Hrají A. Torv, K. Acevedo, J. Jackson,  J. Noble, L. Reddicka další 

 (Premiéra) 

 

21:20 Tudorovci II (8) W Stereo 

 (The Tudors II) 

 Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout 

rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci 

včetně sira Thomase Morea a papeţe připravují spiknutí, během kterého chtějí 

krále svrhnout... Americko-irsko-kanadský seriál (2008). V titulní roli Jonathan 

Rhys-Meyers. Dále hrají N. Dormer, H. Cavill, J. Frain, N. Dunning, A. Briem, S. 

Brennan, J. Northam a další. 

  

 

22:20 P2 W Stereo 

 Je Štědrý večer, ale mladá ambiciózní manaţerka Angela je ještě stále v 

práci. Chce vše dodělat neţ vyrazí na rodinnou večeři. Kdyţ konečně sjede do 

opuštěné garáţe, zjistí, ţe nemůţe nastartovat auto a nemá signál v mobilu. 

Netuší, ţe tato noc se pro ni stane noční můrou... Americký horor (2007). Hrají 

R. Nichols, S. Reynolds, W. Bentley, G. L. Kung, P. Akin a další. Reţie  F. 

Khalfoun (94 min) 

 (Premiéra) 

 

00:05 Hollywoodské novinky 

 (Movie News) 



 Podívejte se, co právě dělají největší herecké hvězdy, jaké filmy se 

zrovna natáčejí nebo jaké divácké taháky se k natáčení teprve chystají. 

Nejaktuálnější novinky a pohledy do světa filmu (2010) 

 (Premiéra) 

 

00:15 Chytrá holka Stereo 

 (Whipped) 

 Co je důleţitější pro mladého muţe, neţ počet děvčat, které dostane do 

postele? Pro čtyři kamarády Brada, Erica, Zeka a Jonathana opravdu nic. Kaţdou 

neděli se setkávají v baru a mluví o svém oblíbeném sportu - svádění děvčat. Na 

kaţdého ale jednou dojde. Hned tři z povedené čtveřice se, aniţ o tom tuší, 

seznámí se stejnou dívkou, kvůli které ztratí hlavu... Americká komedie (2008). 

Hrají A. Peet, B. Van Holt, C. Thorne, B. Ostrosky, B. Moynahan, P. M. Cohen, B. 

Cox a další. Reţie P. M. Cohen (79 min) 

 

01:40 Hranice nemoţného II (5) W Stereo 

 (Fringe II) 

 Podivné události a nehody, teroristické činy, při kterých zůstává rozum 

stát - to vše musí vyřešit agentka Olivia. Americko-kanadský seriál (2009). 

Hrají A. Torv, K. Acevedo, J. Jackson,  J. Noble, L. Reddicka další 

 

02:25 Tudorovci II (8) W Stereo 

 (The Tudors II) 

 Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout 

rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci 

včetně sira Thomase Morea a papeţe připravují spiknutí, během kterého chtějí 

krále svrhnout... Americko-irsko-kanadský seriál (2008). V titulní roli Jonathan 

Rhys-Meyers. Dále hrají N. Dormer, H. Cavill, J. Frain, N. Dunning, A. Briem, S. 

Brennan, J. Northam a další. 

 

03:15 Konec vysílání  

 

SOBOTA   25.12.2010 

 

  

09:00 Informační servis W Stereo 

 Aktuální zprávy a informace z oblasti kultury, ekonomiky a sportu. 

  

 

10:00 Teleshopping 

 

10:35 Ţenatý se závazky (49) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

11:00 Victoria Silvstedt: Můj skvělý ţivot (7, 8) 

 (Victoria Silvstedt: My Perfect Life) 

 Slavná modelka švédského původu poodhaluje svůj osobní ţivot... Americký 

dokument (2008) 

 

11:50 Teleshopping 

 

12:10 Vánoce v Kaštanové ulici W Stereo 

 (Christmas on Chestnut street) 

 Pár svíček můţe vydat víc světla neţ tisíce ţárovek. Americká vánoční 

komedie (2006). Hrají K. Dalton, J. Brazeau, R. Bruner, G. Chalk a další. Reţie 

A. Wheeler (82 min) 

 

13:45 Svět šoubyznysu  



 (Entertainment Now!) 

 Dokumentární pořad přinášející čerstvé novinky ze světa filmu a umění. 

Velká Británie (2009) 

 (Premiéra) 

 

14:25 Duch Vánoc Stereo 

 (A Christmas Carol) 

 Klasický vánoční příběh dle předlohy Charlese Dickense o jednom starém, 

cynickém muţi, který nesnáší Vánoce a stará se jen o peníze. Jednou se mu ale 

zjeví duch jeho bývalého obchodního partnera a po něm duchové Vánoc, kteří mu 

ukazují jeho minulost, přítomnost a nakonec i to jak bude vypadat jeho 

budoucnost, pokud nezmění své chování. Americko-britský rodinný film (1984). 

Hrají G. C. Scott, N. Davenport, F. Finlay, L. Gutteridge a další. Reţie C. 

Donner (97 min) 

 

16:15 Kočičí princ  -ST- 

 Děti zámeckého správce se vydávají do kouzelného světa pro ţivou vodu. Na 

své dlouhé pouti potkávají postavičky ze známých příběhů. Český pohádkový film 

(1979). Hrají P. Hachle, Ţ. Fuchsová, W. Glatzeder, V. Hašek, B. Hybner, M. 

Tučný a další. Reţie O. Koval (79 min) 

 

17:45 Útěk z vězení II (21, 22)  -ST- W Stereo 

 (Prison Break II) 

 Jsou venku z vězení, ale tím to nekončí. Kaţdý má jiný důvod, proč prchat 

dál i na svobodě. Je čas odhalit pravdu... Druhá řada amerického seriálového 

hitu (2006). V titulních rolích Wentworth Miller a Dominic Purcell. Dále hrají 

S. W. Callies, A. Nolasco, R. Knepper, W. Fichtner, W. Williams, M. Allman, P. 

Stormare a další 

 

19:30 Ţenatý se závazky (51) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

20:00 Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod 

 (Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events) 

 Trojice sirotků dostane po smrti rodičů přiděleného poručníka - hamiţného 

a vychytralého strýce Jima Carreyho. Ten je ochoten udělat cokoliv, aby získal 

jejich dědictví. Z jeho spárů můţe děti dostat jen jejich důmysl, vynalézavost, 

vtip a nezkrotná kouzla... Americko-německá komedie (2004). Dále hrají E. 

Browning, L. Aiken, M. Streep, D. Hoffman a další. Reţie B. Silberling (104 min) 

 

22:00 Ledová sklizeň 

 (Ice Harvest) 

 Právník John Cusack a jeho partner Billy Bob Thornton okradou mocného 

gangstera a myslí si, ţe se jim povedl dokonalý zločin. Poté co proţijí noc 

plnou napětí a smrtících překvapení, zjišťují, ţe největší zkouškou, kterou 

budou muset podstoupit, je věřit si navzájem... Americká krimi komedie (2005). 

Dále hrají C. Nielsen, O. Platt, R. Quaid a další. Reţie H. Ramis (85 min) 

 

23:40 Bílá hraběnka W Stereo 

 (The White Countess) 

 Šanghaj roku 1936. Hlavním hrdinou filmu je slepý americký diplomat Todd 

Jackson v podání Ralpha Fiennese a zchudlá ruská aristokratka na útěku Sofie v 

podání Natashy Richardson. V Šanghaji, kde našla dočasné útočiště, si na 

ţivobytí vydělává za barem a jako příleţitostná prostitutka. Ţiví celou rodinu, 

ale místo vděku od příbuzných sklízí jen pohrdání. Kdyţ Jackson s pomocí svého 

tajemného japonského přítele otevírá úspěšný noční klub, hraběnka Sofie se stává 

jeho hlavní hvězdou... Drama v koprodukci Velké Británie, Německa, USA a Číny 



(2005). Dále hrají V. Redgrave, L. Redgrave, J. Wood, A. Corduner, H. Sanada, L. 

Pace a další. Reţie J. Ivory (131 min) 

 (Premiéra) 

 

02:00 Ledová sklizeň 

 (Ice Harvest) 

 Právník John Cusack a jeho partner Billy Bob Thornton okradou mocného 

gangstera a myslí si, ţe se jim povedl dokonalý zločin. Poté co proţijí noc 

plnou napětí a smrtících překvapení, zjišťují, ţe největší zkouškou, kterou 

budou muset podstoupit, je věřit si navzájem... Americká krimi komedie (2005). 

Dále hrají C. Nielsen, O. Platt, R. Quaid a další. Reţie H. Ramis (85 min) 

 

03:25 Konec vysílání  

 

NEDĚLE   26.12.2010 

 

  

09:00 Informační servis W Stereo 

 Aktuální zprávy a informace z oblasti kultury, ekonomiky a sportu. 

  

10:00 Teleshopping 

 

10:35 Sexy celebrity (9) Stereo 

 (Sexiest) 

 Pojďte se s námi podívat na nejvíce sexy těla... Americký dokumentární 

seriál (2008) 

 

11:20 Ţenatý se závazky (51) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

11:45 10 nej... z Hollywoodu 

 (Hollywood's 10 Best) 

 Filmy o Vánocích 

 (Holiday Movies) 

 Co nejlepšího nabízí Hollywood? Rychlý a napínavý pohled na ţebříček toho 

nejzajímavějšího z Hollywoodu. 

 

12:10 Teleshopping 

 

12:30 Ukradený zázrak Stereo 

 (Stolen Miracle) 

 O Vánocích unese duševně nemocná ţena přímo z porodnice miminko. Odhodlaná 

policistka sleduje všechny stopy, které ji mohou dovést k dítěti dříve neţ bude 

příliš pozdě... Kanadské vánoční drama (2001). Hrají L. Hope, N. Auguston, G. 

Hogan a další. Reţie N. Bailey (87 min) 

 

14:05 Premiéra  

 (Premiere - The Movie Scene) 

 Filmové premiéry a další novinky! 

 (Premiéra) 

 

14:35 Hvězdný reportér 

 Zaručeně nejčerstvější zprávy z českého, ale i světového filmu s nadsázkou 

moderátora Tomáše Krause. 

 

15:00 Šťastné a veselé Stereo 

 (All I Want for Christmas) 



 Kdyţ jde malá Hallie navštívit Santa Clause, přeje si k Vánocům velice 

neobvyklý dárek - jediné co chce, je, aby se jejich rodiče k sobě vrátili. 

Vánoční komedie (1991). Hrají H. J. Kozak, J. Sheridan, E. Randall, K. Nealon, 

T. Birch, L. Nielsen a další. Reţie R. Lieberman (93 min) 

 

16:50 Koření W Stereo 

 Všechny vůně světa 

 Planeta je místo, kde se dějí věci, o kterých se vám ani nezdá. Pojďte se 

dívat... 

  

17:45 Útěk z vězení III (1, 2) W Stereo 

 (Prison Break III) 

 Michael Scofield je drsný muţ, který je natolik inteligentní a odváţný, 

aby dokázal slepé spravedlnosti ukrást svého bratra z elektrického křesla a sám 

neskončit ve věznici. Třetí řada amerického seriálu (2007). Hrají W. Miller, D. 

Purcell, R. Tunney, S. W. Callies, S. Keach, W. Williams a další. 

 

19:30 Ţenatý se závazky (52) 

 (Married with Children) 

 Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V 

hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Reţie T. Singletary. Ústřední píseň 

zpívá Frank Sinatra. 

 

20:00 Na první pohled  -ST- Stereo 

 (At First Sight) 

 Unavená architektka Mira Sorvino odjela odpočívat do lázní a zamilovala se 

do slepého maséra Vala Kilmera. Dokáţí si udrţet lásku a najít ztracený klid? 

Americký film (1999). Dále hrají K. McGillis, K. Howard, S. Weber a další. Reţie 

I. Wink 

 

22:20 Šestý den Stereo 

 (The Sixth Day) 

 Arnold Schwarzenegger má svého klona, přestoţe jejich existence je 

zakázána Zákonem šestého dne. A kdo můţe mít zájem na jeho smrti? Svoji kůţi 

zkušeného válečného pilota neprodá lacino... Americký sci fi thriller (2000). 

Dále hrají  M. Rapaport, S. Wynter, W. Crewson, C. Cunnigham a další. Reţie R. 

Spottiswoode (115 min) 

  

 

00:35 Šťastné konce Stereo 

 (Happy Endings) 

 Mamie Toll pracuje jako poradkyně na klinice, kde se provádějí potraty. 

Sama má malé tajemství - před lety povila se svým nevlastním bratrem Charleyem, 

ze kterého se později vyklubal gay, dítě. Dítě šlo do pěstounské rodiny a ona ho 

neměla moţnost vidět. Jednoho dne se u Mamie objeví začínající filmař Nicky, 

který chce natočit dokument o setkání Mamie s jejím odloţeným synem... Americká 

komedie o nevypočitatelnostech ţivota i lásky, o skrytých tajemstvích, 

promarněných příleţitostech a druhých šancích (2005). Hrají T. Arnold, J. 

Bradford, B. Cannavale, J. Ritter, L. Dern, S. Clarke, J. Galecki a další. Reţie 

D. Roos (128min) 

 (Premiéra) 

 

02:55 Hvězdný reportér 

 Zaručeně nejčerstvější zprávy z českého, ale i světového filmu s nadsázkou 

moderátora Tomáše Krause. 

 

03:20 Premiéra  

 (Premiere - The Movie Scene) 

 Filmové premiéry a další novinky! 

 

03:45 Konec vysílání  


