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ČTVRTEK 14.5.

 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 Nádherná Amerika: 
  Nová Anglie
  Americký dokument 
 12.50 Velké stroje zblízka II: 
  Obří letoun
  Antonov 124 je největší sériově 
  vyráběný nákladní letoun na světě.  
  Britský dokumentární cyklus 
 13.35 Tajemství ukrytá pod hladinou
  Tajuplný svět našich řek, potoků a 
  rybníků v působivých podvodních  
  záběrech (2010). 
 14.00 Zrod knihtisku
  Francouzský dokument 
 14.55 Úžasné hotely: Singapur  
  Dokument BBC 
 15.45 Tajemství ostrovů Vanuatu
  Australský dokument  
 16.35 Poslední tajemství Třetí  
  říše: Hitlerův generál (2/6)
  Německý dokumentární cyklus  
17.30 Rozluštěné poklady: 
  Tajemství Stonehenge
  Dokumentární cyklus BBC přiblíží 
  nejzajímavější poklady historie  
 18.15 Na cestě po severu Indie
  S . Bartoškou a M. Donutilem na cestě 
  po druhé nejlidnatější zemi světa, která 
  se pyšní výjimečnou architekturou, historií 
  a kulturou, za místními lidmi na velkolepou 
  hinduistickou svatební oslavu a unikátními 
  pohřebními rituály v posvátném městě 
  Váránasí 
 18.45 Večerníček
  Jak Ťuk a Bzuk putovali za sluníčkem 
 18.55 Dobrodružství vědy a   
  techniky
  Ohromující svět pavouků
 19.20 Zatopené osudy: Slapy   
  Jaké jsou osudy lidí, jejichž rodiště 
  přikryla vodní hladina (2008). 
 19.40 Postřehy odjinud
  Malta očima Petra Voldána
 19.50 Zprávy v českém znakovém  
  jazyce
 20.00 Rozmanitý západ Spojených 
  států amerických (1/2)
  Francouzský dokument
 21.00 GurmetLab (2/6)
  Něco tu kvasí
  Každý vynikající kuchař je v podstatě  
  chemik - vědecká cooking show. 
 21.30 Osudové lásky (7/12)
  Tajnosti Artura Breiského
 22.00 Ostře sledované vlaky čb
  Václav Neckář jako nesmělý železničářský 
  elév ve slavném fi lmu podle novely 
  B. Hrabala, oceněném Oscarem (1966).  
 23.30 Queer: Prezident buzerantů 
  Možná až příliš hlučná samota Jiřího  
  Hromady. 
 0.00 Města zločinu: New Orleans 
  Francouzský dokument
 0.55 Vražedná modř
  Kanadský dokument 
 1.45 Kus dřeva ze stromu   
 2.00 Vzpomínky na Treblinku
 3.00 Rodinné křižovatky: 
  Otcem v požehnaném věku
 3.30 Historie.cs
 4.20 Před půlnocí
 4.50 Ochránce
 5.15 Cesty
 5.35 Divnopis
 5.40 Designtrend

21.00
GurmetLab

cooking show


