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6.00 Herbář
6.25 Nezbedná pohádka

Pohádka podle předlohy J. Lady (1976)
7.10 To vánoční šturmování aneb 

Pokoj lidem dobré vůle  
Vánoční pohádka o lásce a 
porozumění (2004).

8.10 Kačenka a strašidla
Česko-německo-rakousko-švýcarský 
film (1992). 

9.40 Kačenka a zase ta strašidla
Pokračování české pohádkové komedie
o nezvyklém dědictví (1992). 

11.05 Všechnopárty
Zábavná talk show Karla Šípa. 

12.00 Z metropole 
12.25 Tajemství mořské panny

Vánoční pohádka o lakotné kupcové 
a poctivém mládenci (1998). 

13.10 To neznáte Hadimršku          čb
Vlasta Burian v roli upjatého 
bankovního revidenta aneb "Pojďte 
si ke mně!" Bláznivá česká komedie, 
která "přesahuje všecky mezky" (1931) 

14.45 Kotva u přívozu
Úspěšná žena v podání Jany Šulcové 
a její rodinné trampoty v populárním
komediálním filmu (1980).

16.15 Škola princů
Úsměvná pohádka o jednom až příliš
slušném princi a o princezně, která 
se nechtěla učit (2010).

17.30 Johančino tajemství
Výpravná koprodukční česko-slovenská
pohádka (2015). 

18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Anděl Páně

Tradiční vánoční pohádka o cestě za 
napravením alespoň jednoho hříšníka.

21.30 Adéla ještě nevečeřela
Veleslavný detektiv a mistr převleků 
Nick Carter v komedii (1977). 

23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony  

23.15 Vánoce
J. Lábus, O. Kaiser a J. Korn ve 
vánočním speciálu legendárního 
zábavného cyklu (1986). 

0.15 Banánové rybičky
1.10 Hana a Petr Ulrychovi
1.55 Pod pokličkou
2.20 Kde bydlely princezny
2.40 Zahrada je hra
3.00 Bydlení je hra                           
3.25 Chalupa je hra
3.45 Vánoce bez ryb
4.15 Vánoce s Hutkou                       

TV PROGRAM

pohádka
Anděl Páně20.00

SOBOTA 23.12.

6.00 divoČINY
6.50 Jeskyně zapomenutých snů

Koprodukční dokument oscarového 
režiséra Wernera Herzoga

8.20 Na cestě po Vídni
S J. Bartoškou a M. Donutilem do 
rakouské metropole za milovníky 
opery, mistrem vídeňského valčíku a 
na proslulé vánoční trhy (2015).

8.45 Otec českého kapra
Portrét Josefa Šusty, světoznámého 
zakladatele moderního chovu ryb 

9.45 Vánoce s Jožkou Černým            
Setkání legendárního lidového 
zpěváka s nejznámějšími písničkami 
a koledami (2001). 

10.30 Včera, dnes a zítra
Sophia Lorenová a Marcello Mastroianni
v milostné vášni na tři způsoby. 
Italsko-francouzský film (1963). 

12.25 Moravské Vánoce
Hudebně-naučný pořad odkrývající 
krásu tradičních Vánoc na Moravě. 

12.55 Miroslav Donutil v Baráčnické
rychtě  
Vánoční atmosféra v zábavném 
pořadu populárního herce. Hosty 
jsou jeho kolegové z divadla Husa 
na provázku (1998).

14.10 Úsměvy Jiřího Brdečky
14.50 Až přijde kocour

Jan Werich a Vlastimil Brodský v 
magické pohádce o tom, co bylo i 
nebylo, ale zejména o tom, co by 
mělo být (1963).

16.35 Svatý Bartoloměj, rajský ostrov
Francouzský dokument

17.30 Zázračná planeta: Tajný život psů
Z kolekce BBC Earth

18.15 Naše tradice: Štědrý den
18.45 Večerníček

Zahrádka pod hvězdami  
18.55 Koněspřežka

Připomínka první mezinárodní 
železnice na evropském kontinentu. 

19.05 Země kadidlové stezky (9/10)
Dokumentární cyklus

19.30 Zašlapané projekty: ETAREA
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Evita

Madonna a Antonio Banderas v 
hlavních rolích slavného 
amerického muzikálu (1996). 

22.15 Bounty
Peklo je nerozdělilo, nepřáteli se stali
až v ráji. Mel Gibson a Anthony Hopkins
v hlavních rolích britsko-amerického 
filmu (1984). 

0.25 Ostermanův víkend
Americký film (1983). 

2.00 Když čerti nosí štěstí
3.00 Vánoce v Evropě
3.30 Cesta za příběhem
3.55 Folklorní magazín
4.20 Fyzik na chalupě
4.40 Návraty k divočině: Nízké Tatry
5.05 Divnopis
5.10 Když jde Bible do světa
5.35 Boží dar - příběhy českých

potravin (5/6) 

film
Bounty 22.15


