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ÚTERÝ 12.5.

 5.59 Dobré ráno 
 8.30 Kouzelná školka
  Pohádky a povídání pro nejmenší k  
  podívání 
 9.00 UčíTelka 
  ... když děti učí telka. Zábavně-vzdělávací 
  program pro žáky prvního stupně 
  základních škol s podporou MŠMT.  
 12.00 Pravda o lvech (2/2)
  Dokument z kolekce BBC Earth 
 12.50 Rozluštěné poklady: 
  Tajemství Stonehenge
  Stonehenge - zázrak prehistorické  
  architektury. Dokumentární cyklus BBC  
  přiblíží nejzajímavější poklady historie 
 13.35 Tajemství ostrovů Vanuatu
  Australský dokument 
 14.25 Francouzská akrobacie na  
  českých letadlech
  Dechberoucí show na strojích L-39 
  Albatros obdivují diváci na celém 
  světě. 
 14.50 Hlasy přicházejí z dáli
  Příběh tří mužů arabského původu, 
  kteří žijí v Praze. Nakladatele, učitele 
  a hudebníka. 
 15.20 Muzeum vojenských uniforem
 15.30 Válečné stroje: 
  Jaderné odstrašování
  Britský dokumentární cyklus  
 16.20 Naše řeka, naše duše
  Za své řeky jsou obyvatelé Bosny a 
  Hercegoviny ochotni bojovat až do konce. 
 16.45 Kus dřeva ze stromu   
  S výtvarníkem Martinem Patřičným o 
  kráse dřeva a práci s ním
 17.05 Stavitelé lodí (1/6)
  Britský dokumentární cyklus
 17.50 Úžasné hotely: Singapur 
  Dokument BBC 
 18.45 Večerníček
  Jak Ťuk a Bzuk putovali za sluníčkem 
 18.55 Brány
  Jak je možné, že deseticentimetrová 
  kostička z pískovce unese auto a 
  zároveň se ve vodě rozsype na písek? 
  Čeští vědci tuto záhadu rozluštili   
 19.20 Zatopené osudy: Slapy   
  Jaké jsou osudy lidí, jejichž rodiště 
  přikryla vodní hladina (2008). 
 19.40 Postřehy odjinud
  Jižní Afrika očima Vladimíra Kroce
 19.50 Zprávy v českém znakovém  
  jazyce   
20.00 Velká vlastenecká válka:  
  Útok na západ
  V lednu 1945 začalo poslední, krvavé  
  dějství nebývalého dramatu. Rudá armáda
  udeřila jako bůh pomsty na samotnou  
  Třetí říši. Ruský dokumentární cyklus
 21.00 Letní hokej
  Dokumentární komedie o jednom 
  česko-marockém hokejovém snu. 
 22.15 Ženy Třetí říše
  Francouzský dokument
 23.10 Dicte - kriminální 
  reportérka III (9/10)
  Třetí řada dánského televizního seriálu  
 23.55 Touha po svobodě
  Německý dokument 
 1.30 Náš venkov: Lidé Zdiměřic
 1.55 Myšlení vody
 2.25 Divnopis
 2.30 Notes
 3.10 Rodinné křižovatky: 
  Kolonie opuštěných mužů
 3.40 Zvědavá kamera - Záhada  
  pro šest generací čb
 4.20 Historie.cs
 5.15 Na moll...

21.00
Letní hokej

dokumentární komedie


