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Baví nás bavit !

PONDĚLÍ 20.12.2010
17:45 Nikdy neříkej nikdy (1/12)
(Keby bolo keby)
Osudy šesti lidí propojené rodinnými, přátelskými, mileneckými a pracovními vztahy.
Slovenský seriál (2009). Hrají A. Geislerová, T. Hanák, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník a
další. Reţie T. Jančo
Příběh zachytává osudy šesti hlavních postav, které jsou propojené rodinnými, přátelskými,
mileneckými a pracovními vztahy. Jednotlivé části seriálu na sebe nenavazují kontinuálně,
ale kaţdá část kopíruje jeden den v ţivotě postav, kdyţ se jejich osudy zajímavým způsobem
protnou.
Epizoda Narozeniny - Nový velký seriál Andyho Krause. Osudy šesti hlavních postav jsou
propletené a jejich velký příběh okrývá zapomenuté věci z minulosti. Igor (Ján Koleník)
rozjíţdí velký byznys na hraně zákona a nemá moc času na své soukromí. Adela (Zuzana
Fialová) je nešťastná z jeho nezájmu, ale není jedinou ţenou s podobným trápením. Jano
(Marián Miezga) má dneska narozeniny a všichni se připravují na večerní oslavu, kterou
chystá jeho ţena Monika (Aňa Geislerová). Události prvního dne se přetnout v nešťastném
bodě a způsobí smrt nevinného člověka.
20:00 Flirt se slečnou Stříbrnou
Jan Kačer je zaslepen novou známostí. Aţ později mu dojde, ţe má mnoho společného se
smrtí jeho nadřízeného. Český film (1969). Dále hrají M. Drahokoupilová, P. Landovský, J.
Jirásková a další. Reţie V. Gajer (75 min)
Reţisér Gajer po dlouhé několikaleté přestávce od svého posledního filmu se rozhodl
neriskovat a sáhl po Škvoreckého předloze, pro kterou angaţoval osvědčené herce. V centru
příběhu stojí slečna Lenka Stříbrná. Přitaţlivá, ale trochu zvláštní mladá ţena. Tělocvikář
Vašek je nesmělý a v kontaktu se ţenami velmi neobratný. Poţádá proto svého přítele,
redaktora Karla Ledna o pomoc. Zkušený svůdce se ochotně chopí příleţitosti a snaţí se
Lenku získat pro sebe, leč všechny jeho snahy ztroskotávají na její neústupnosti. Postupně
tato komediálně laděná milostná etuda ústí k dramatu. To vrcholí na redakčním večírku na
Slapské přehradě, kde se neočekávaně setkávají všechny postavy příběhu a redaktor Leden
konečně pochopí, o co šlo ve flirtu slečně Stříbrný.

ÚTERÝ 21.12.2010
16:40 Vražda v Ostrovní ulici (Premiéra)
Jindřich Plachta vyšetřuje vraţdu bohaté lichvářky. Český detektivní film (1933). Dále hrají T.
Pištěk, Z. Rogoz, E. Trojan, E. Nollová, L. Hermanová a další. Reţie S. Innemann (72 min)
Ve 3 hodiny ráno je zalarmována praţská policie panem Zacharem, který doma našel
zavraţděnou manţelku. Případu se ujímá detektiv Klubíčko, který umí zachovat klidnou
hlavu při vyšetřování. Zato jeho přítel, novinář Maurin, píše do "Denního kurýra" o kaţdém
podezřelém, ţe je vrah. Maurin byl oprávněn usuzovat předem, ale detektiv se musí drţet
důkazů a dokázat kdo byl vrahem, proč vraţdil a jak vraţdu provedl...
20:00 Citlivá místa
Vztah mezi dospívající dcerou a matkou nebývá jednoduchým obdobím v ţivotě ani jedné z
nich. Český film (1987). Hrají T. Brodská, J. Brejchová, I. Urbánek, R. Kubík, M. Durnová a
další. Reţie V. Drha (88 min)
Vztah mezi dospívající dcerou a matkou nebývá jednoduchým obdobím v ţivotě ani jedné z
nich. Pro Janu Burešovou a její Simonu znamená ale sáhnout si hodně hluboko do svědomí
a pátrat po citlivých místech, v nichţ je moţno odhalit minulost a najít cestu do budoucnosti.
Právě při oslavě svých pětačtyřicátých narozenin se zdrcená Jana dozvídá od policie, ţe její
dcera tajně porodila. Druhý den navštíví dceru v porodnici, ale ta s ní odmítá mluvit, protoţe
matce nemůţe odpustit nezájem, jehoţ vinou dokonce ani nepoznala, ţe je dcera těhotná.
Jana Brejchová a Tereza Brodská jsou hvězdami tohoto psychologického dramatu jako by si
na plátně tak trochu řešily to, co důvěrně znají.

STŘEDA 22.12.2010
20:00 Pumpaři od Zlaté podkovy
Jak snadno přijít k velkým penězům u benzínového čerpadla? Česká krimi komedie (1978).
Hrají J. Vinklář, J. Bartoška, J. Krampol, J. Přeučil, M. Myslíková, G. Osvaldová a další.
Reţie O. Fuka (85 min)
I kdyţ se krade snad všude, málokdy se to vyplácí. Kriminální příběh o malé i větší
hospodářské kriminalitě. Také nový zaměstnanec, který nastupuje k benzínovému čerpadlu,
záhy obdrţí rady starších a zkušenějších, jak snadno přijít k velkým penězům. Aneb prý
zábavná rozprava o tom, jak rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví vlastně podvrací
republiku.
21:45 Černá vdova
(Before It Had a Name)
Willem Dafoe se lásce vyhýbá jak můţe, zatímco mladá Italka je jí doslova posedlá. Proţijí
nebezpečnou, ale nádhernou iluzi, která změní jejich osudy... Americký film (2005). Dále
hrají G. Colagrande, S. Cassel, I. De Bankolé, E. McDonnell a další. Reţie G. Colagrande
(96 min)
Mladá Italka Eleonora (Giada Colagrande) zdědí po svém milenci záhadný dům na venkově.
Jede si ho poprvé prohlédnout a potká správce Leslieho (Willem Dafoe), který jí zasvětí do
historie domu. Ale v momentě, kdy ji tam zanechá samotnou, přestane vše fungovat.
Eleonoru zachvátí panika, zavolá Lesliemu, aby se vrátil a pomohl jí. Od toho okamţiku se
stává na něm stále závislejší. Zatímco Eleonora je láskou doslova posedlá, Leslie se jí
vyhýbá, jak jen můţe. Proţijí nebezpečnou, ale nádhernou iluzi, která změní jejich osudy?

ČTVRTEK 23.12.2010
16:25 Vdavky Nanynky Kulichovy (Premiéra)
Provdat domovnickou dcerku a dostat ji o pár pater výše, není tak snadné! Česká komedie
(1935). Hrají H. Vítová, A. Nedošinská, J. Kohout, V. Borský, R. Šlemrová, J. Plachta a
další. Reţie V. Slavínský (92 min)
Podle lidového románu Ignáta Herrmanna natočil Vladimír Slavínský příběh domovnické
dcerky, která se vdala do "lepšího". Poslušná matinky a sama touţící se "vyšvihnout"
podnikla Nanynka všechno pro to, aby nezůstala u kýblu a hadrů a mohla se přestěhovat o
pár pater výš. Jenţe provdat chudou dcerku není zas tak docela snadné. Děj Herrmannova
románu byl přesazen ze 70. let minulého století do 30. let století našeho.
20:00 Houpačka
Lenka Vlasáková se vzdala dítěte a teď ho chce za kaţdou cenu získat zpět. Český film
(1990). Dále hrají Z. Stivínová, I. Chýlková, L. Geprtová, M. Dejdar a další. Reţie V. PlívováŠimková (78 min)
Lucie Břízová se vzdala dítěte, jehoţ otec se svými rodiči emigroval. Nyní by chtěla získat za
kaţdou cenu dceru zpět... Pro hlavní roli studentky, která dá neuváţeně k adopci své právě
narozené dítě, objevila reţisérka tehdy sedmnáctiletou Lenku Vlasákovou.
22:10 Vezmeš si mě? (Premiéra)
(Will You Merry Me)
Vánoce jsou vţdycky zatěţkávací zkouškou rodinných vztahů - a co teprv, kdyţ se sejdou
pod jednou střechou dvě budoucí tchyně. Americká komedie (2008). Hrají W. Malick, C.
Stevenson, V. Krinsky, T. Lioutas, R. Pasternak a další. Reţie N. Ganatra (88 min)
Film se odehrává o Vánocích. Rebecca pochází z vyšší třídy, z L.A. a Henry, který má
kořeny na středozápadě se velice milují. Naplánují rodinné setkání a vánoční dovolenou.
Rodina se sejde těsně před Vánocemi v Madisonu ve Wisconsinu. Je to divoká jízda vidět,
jak dvě rozdílné rodiny se marně snaţí respektovat tradice druhých...

PÁTEK 24.12.2010
14:25 Láska s vůní pryskyřice (Premiéra)
Jeho snaha zasahovat do ţivota druhých má kořeny ve strachu ze samoty a z pocitu, ţe ho
práce uţ příliš namáhá... Český film (1984). Hrají V. Müller, V. Galatíková, M. Vašut, M.
Bočanová, L. Frej, I. Racek, V. Sloup a další. Reţie J. Hanibal (98 min)
Lesní dělník František Hrubý, pruďas, dříč, ţije se svou vnučkou v osamělé chalupě. I přes
svou šedesátku je stále furiant, který si od nikoho nenechá do ničeho mluvit, ale sám mluví
kaţdému do všeho. Jeho snaha zasahovat do ţivota druţky, dcery, vnučky nebo kamarádů,
má kořeny ve strachu ze samoty a smrti. Nemůţe se také smířit s tím, ţe práce, kterou měl
celý ţivot rád, ho uţ příliš namáhá...Hrají: Vlado Müller, Věra Galatíková, Marek Vašut,
Mahulena Bočanová, Ladislav Frej st., Ilja Racek, Václav Sloup, Peter Staník, Jan Skopeček,
Karel Koloušek, Libuše Geprtová, Arnošt Proschek, Karel Urbánek, Adolf Filip, Karel
Hovorka st., Bohuslav Ličman, Petr Skarke
16:15 Konečně si rozumíme (Premiéra)
Spoluţačka ho přerostla o hlavu a našla si jiného! Kdo pochopí jeho trápení? Český film
(1976). Hrají J. Pleskot, R. Medek, Z. Hadrbolcová, K. Augusta, V. Dlouhý, Z. Bydţovská a
další. Reţie J. Papoušek (70 min)
Po několikaměsíčním pobytu v lázních zjistí čtrnáctiletý Pavel, ţe ho jeho láska, spoluţačka
Zuzana, přerostla o hlavu. Navíc si našla nového chlapce - spoluţáka, kterému pro jeho
výšku přezdívají Eifelák. To je pro Pavla velký otřes a jako správný puberťák se velice trápí,
vymýšlí "krvavé" pomsty, které se obyčejně obrátí proti němu - zkrátka je úplně rozhozený.
Jeho problémy a trápení chápe spíš jeho děda neţ zaměstnaní rodiče. Ale ta pravá náplast
na ránu se najde aţ v podobě jiné dívky, se kterou se Pavel náhodou seznámí a která je
velice zvláštní...Hrají: Jiří Pleskot, Richard Medek, Zdena Hadrbolcová, Karel Augusta,
Vladimír Dlouhý, Zuzana Bydţovská, Ivana Pocková, Jiří Lír, Marie Motlová, Věra Bublíková,
Jana Drbohlavová,
20:00 O Šípkové Růžence
Tři víly a předpovězená kletba. Existuje však kouzlo mocnější neţ všechna ostatní - láska.
Česká filmová pohádka (2006). Hrají Z. Adamovská, S. Postlerová, V. Freimanová, H.
Vagnerová a další. Reţie Z. Zelenka
Povězte strašpytlům, aby se nebáli, začíná pohádka o vílách, o králi, pohádka o smrti zakleté
do růţe, pohádka o lásce, která smrt přemůţe? Právě tak začíná pohádka o Šípkové
Růţence, kterou pro Českou televizi přebásnil Jiří Ţáček. Reţie se ujal Zdeněk Zelenka,
natáčelo se během června na zámku Ţleby. Ačkoli se jedná o klasickou pohádku, uvidíte v ní
řadu nových postav. Hned na začátku se seznámíte se třemi vílami, Týnou, Mínou a Vesnou,
které přivádějí na královský ples své dvě mladé schovanky, Isabelu a Felicii. Felicii si král
vybere za nevěstu, ta druhá, Isabela, přísahá strašnou pomstu. Kletbu, kterou vyřkne nad
kolébkou malé princezny Růţenky, naštěstí zmírní moudrá víla Vesna, zrušit ji ale nedokáţe.
A tak celé království ţije v obavách před blíţícím se dnem šestnáctých narozenin princezny
Růţenky. Přes všechna důmyslná opatření však Isabela svého cíle dosáhne a celé království
upadne do hlubokého spánku. Naštěstí existuje kouzlo mocnější neţ všechna ostatní láska? Probudit Růţenku se vydají dva zachránci: zahradník Janek a princ Matyáš. Kdo z
nich je ten pravý a jak dopadne zlá Isabela, to se dozvíte o letošních Vánocích?

21:00 Cesta za Vánocemi (Premiéra)
(The Road to Christmas)
Jennifer Grey se chystá do Apsenu na svoji vánoční svatbu. Její cesta je jen začátek a na
konci můţe být všechno úplně jinak. Kanadsko-americká romantická komedie (2006). Dále
hrají M. Park, C. Gregg, B. Gordon, J. M. Paré, T. Allison a další. Reţie M. Jean (86 min)
Módní fotografka Claire Jameson se chystá do Aspenu na svoji vánoční svatbu. Ovšem
uvízne ve Střední Americe a není volný jiný let ani moţnost pronajmout si auto.Nakonec jí
sveze bývalý učitelTom Pullman a jeho 13-letá dcera. Nikdo z nich si ale neuvědomí, ţe
jejich cesta je jen začátek, a všechno můţe být na konci uplně jiné, neţ se mohlo zdát.
22:35 Helena na Broadwayi (Premiéra)
Jedinečná show první dámy českého popu s hvězdnými hosty. Filmové a muzikálové
melodie zpívají Helena Vondráčková, Jiří Korn, Bára Basiková, Petr Kolář, 4T a další. Reţie
J. Fronc
23:45 Vánoční loupež (Premiéra)
(Christmas Caper)
Zlodějka Shannen Doherty si uvědomila, ţe vánoční svátky bez zločinu a v rodném městě by
mohly být přesně to, co potřebuje! Americko-kanadská rodinná komedie (2007). Dále hrají T.
Olsson, C. Coates, S. von Pfetten, S. Salomaa a další. Reţie D. Winkler (85 min)
Manţelé Savannah a Brian uvíznou na dovolené na Bahamách kvůli bouři. Komplikací je, ţe
je týden před Vánocemi a je doma čekají dvě děti, Annie a Parker.Jejich chůva odjíţdí a tak
nezbývá neţ z nouze o hlídání dětí poţádat sestru Savannah, Cathe. Cathe se ţiví
loupeţemi, coţ nikdo z rodiny neví, a momentálně se jí po nepovedeném vloupání hodí
zůstat nějakou dobu mimo. Vrací se tedy do místa svého mládí, odkud před lety utekla.
Objevuje zde staré přátele a lásky, ale dostihne ji tady i její současný „obchodní partner“.
Cathe se musí rozhodnout, kterým směremteď povede její cesta ţivotem

SOBOTA 25.12.2010
12:25 Zlatá Kateřina (Premiéra)
Paní Kateřina se věčně topí v dluzích, takţe jí potěší zpráva o bohatém dědictví... Český film
(1934). Hrají A. Nedošinská, L. Baarová, V. Borský, O. Korbelář, J. Plachta a další. Reţie V.
Slavínský (107 min)
Paní Kateřina je na své zákazníky laskavá a prodává na dluh, takţe její ochod s rybami se
věčně topí v dluzích. Potěší ji zvěst o bohatém dědictví, které by mělo dorazit z Ameriky, ale
potíţí jí kvůli tomu ještě přibude, dokonce ji zadrţí policie a obviní z podvodu...
14:40 Vánoce v nemocnici (Premiéra)
(Wenn wir uns begegnen)
Ačkoli to není zrovna příjemné prostředí pro strávení svátků, ale pro některé pacienty je to
začátek nového ţivota. Německý film (2008). Hrají U. Kockisch, M. Baumeister, S.
Kampwirth, E. Zimmering, R. Fendel a další. Reţie S. Rothemund (89 min)
Na Štědrý den se ,jak pacienti, tak lékaři ocitnou opuštění na pohotovosti v nemocnici. Ačkoli
to zrovna není příjemné prostředí pro Svatou noc, najdou uzdravení, teplo a v některých
případech i nový začátek do ţivota.
20:00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Premiéra)
O Plaváčkovi, kterému přisoudily sudičky ruku královské dcery. Česká filmová pohádka
(1963). Hrají R. Lukavský, A. Strejček, J. Kasanová, H.Kreihanslová , V. Lohniský, B.
Záhorský a další. Reţie J. Valášek (68 min)
Jsou pohádky, které se na televizních obrazovkách objevují kaţdé vánoce a jsou pohádky,
které poněkud upadly do zapomnění a málokdo si je uţ dnes pamatuje. Tohle je právě jedna
z těch méně známých, která se sice ve vysílání Novy před lety objevila, stále však patří k
těm méně známým. Její děj jistě není třeba blíţe představit. Vţdyť pohádkový příběh
Plaváčka, uhlířova syna, jemuţ sudičky přisoudí ruku královské princezny narozené ve stejný
okamţik, patří mezi ty, na něţ se nezapomíná. A Plaváčkova obtíţná 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 suţovaným podivnými
strastmi. Existuje jiţ několik filmových verzí pohádky Karla Jaromíra Erbena o zlatých
vlasech děda Vševěda.
21:10 Dívka s perlou (Premiéra)
(Girl with a Pearl Earring)
Mezi Scarlett Johansson a malířem Colinem Firthstem vzniká křehký vztah, který vede k
vytvoření obdivuhodného a tajemného obrazu. Britsko-lucemburský film (2003). Dála hrají: T.
Wilkinson, J. Parfitt, C. Murphy, E. Davisa a další. Reţie P. Webber (99 min)

NEDĚLE 26.12.2010
13:25 Zlaté Vánoce (Premiéra)
(A Golden Christmas)
Rodiče prodali dům, kde Jessica vyrůstala a na který má mnoho vzpomínek. Přesto se vrací
zpět do rodného města a začíná zde nový ţivot... Americká rodinná komedie (2009). Hrají: A.
Roth, N. Brendon, S. Cohen, K. Culbert, B. Davison a další. Reţie: J. Murlowski (86 min)
Jednou v létě, kdyţ byla Jessica ještě malé děvčátko, přoţila dětskou lásku ... Léto skončilo
a oni se jiţ nikdy neviděli. O mnoho let později se její rodiče rozhodli, ţe dům, kde vyrůstala
prodají a přestěhují se. Jessica se rozhodne je překvapit a barák koupit... Nicméně, její plán
skončí neúspěchem, kdyţ zjistí, ţe její rodiče uţ dům prodali, bez jejího vědomí. Jessica se
přesto vrátí o se svým synem do rodného města a zazne nový ţivot... a moţná se i zamilje.
20:00 Jestřábí moudrost
O králi, kterého pýcha připravila o přátele, moc i lásku. Česká filmová pohádka (1989). Hrají
G. Emanuel, M. Hrubešová, J. Pomeje, L. Lakomý, N. Boudová a další. Reţie V. Drha (88
min)
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, jenţ neumí naslouchat správným ústům.
21:35 Vánoční výlet (Premiéra)
(Christmas Crash)
Jako zakladatel velké společnosti nemá Michael Madsen na rodinu mnoho času a to ani o
svátcích. Vše se ale změní na vánočním výletu...Kanadský romantický film (2008). Dále
hrají: A. Paul, E. Levesque, M. Papalia, W. Rekert, B. Penny a další. Reţie: T. Ingram (87
min)
Rodina bohatého byznysmena a zakladatele multi milionové společnosti Josepha Johnsona
se chystá strávit společnou dovolenou přes vánoční svátky v jejich srubu na pobřeţí. Joseph
je prací posedlý a tráví ve firmě veškerý svůj čas. Jeho ţena Christine tak zůstává osamělá a
po letech samoty je rozhodnutá dosavadní situaci rodiny změnit. Na svátky s nimi jedou i
jejich dvě dcery, Amanda a Teresa, která navíc pozvala svého přítele Matta, asistenta pana
Johnsona. Přestoţe má pan Johnson velké potíţe s dozorčí radou své firmy a tajemným
škůdcem uvnitř společnosti, na rodinnou dovolenou nakonec odjíţdí. I na dovolené je ale
stále na telefonu a skoro neopouští pracovnu. Po další velké hádce s Christine se rozhodne
pro vyhlídkový let svým letadlem, aby měli čas sami pro sebe. Joseph je vášnivý pilot a
vymyslí pro Christine celodenní výlet. Letadlo má havárii a Joseph s Christine bojují o přeţití
v divočině a hustých lesích. Všichni v okolí, včetně členů dozorčí rady společnosti, mají za
to, ţe Joseph s Christine havárii nepřeţili a firma rozjíţdí dlouho připravovaný obchod, díky
kterému Joseph o všechno přijde. Teresa s Amandou ale neztrácejí naději a pouští se do
záchranných akcí, díky kterým Joseph i Christine přeţijí. Policie během vyšetřování havárie
potvrdí, ţe se jednalo o sabotáţ a pokus o vraţdu v souvislosti s tajemnými machinacemi v
Josephově firmě. Jako hlavní viník je odhalen dlouholetý společník Frank a Joseph tak o
společnost nepřijde. Nejdůleţitější ale je, ţe si díky proţité havárii uvědomí, jak moc pro něj

rodina znamená a jak moc mu chybí čas s ní strávený. Slibuje proto Christine, ţe se situace
radikálně zlepší a je odhodlaný své manţelství zachránit

