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6.00 Čepice                                     
6.20 Jezerní královna                       

Filmová pohádka (1998).
7.50 Princové jsou na draka               

Dělání, dělání, všechny smutky 
zahání a jiné písničky ve známé 
pohádce (1980).

8.45 RumplCimprCampr                     
Jiřina Bohdalová a Július Satinský jako
královští rodiče v pohádce o velké lásce,
tajemném mužíčkovi a také o ženské 
moudrosti, bez níž by bylo na 
světě hůře (1997). 

10.20 Micimutr                                 
Libuše Šafránková jako neodolatelná
kouzelnice se záhadným jménem ve 
výpravné pohádce o zázracích, které 
se dějí, když uděláte první krok (2011)

11.50 Zlatovláska                              
Oblíbená hudební pohádka o tom, jak
dobrosrdečný Jiřík porozuměl řeči zvířat
a získal lásku krásné panny. Podle 
předlohy K. J. Erbena (1973). 

13.05 Císařův pekař                           
Jan Werich v první části slavné 
historické komedie o stárnoucím císaři
Rudolfovi II., pekaři Matějovi a 
legendárním Golemovi (1951). 

14.25 Císař a tambor                          
Ondřej Vetchý a Petr Rajchert v 
hlavních rolích pohádky na motivy 
pověstí o císaři Josefovi, který se rád
v převlečení vydával mezi poddané. 

15.40 Princezna ze mlejna                   
Oblíbená česká filmová pohádka (1994)

17.30 Jak vytrhnout velrybě stoličku     
Tomáš Holý jako nadmíru čilý a 
podnikavý Vašek ve slavné a cenami 
ověnčené komedii o hledání tatínka 

18.55 Události za okamžik a počasí       
19.00 Události                                 
19.45 Branky, body, vteřiny                 
20.00 Nejlepší přítel                          

Premiéra velké výpravné pohádky o 
hledání štěstí, o lásce, ale hlavně o 
kamarádství, které dokáže být silnější
než úklady samotného pekla. 

21.35 Na samotě u lesa                      
Komedie režiséra Jiřího Menzela o 
rodině, která získá s chalupou i 
svérázného dědu (1976). 

23.09 Výsledky losování Šťastných 10   
23.10 Deset zastavení s mistry zábavy 
0.05 Kotva u přívozu                        
1.35 Jednou v roce na Vánoce            
2.30 Hra pro tři
3.35 Kavárnička dříve narozených       
4.20 Vánoční Růženka                       

TV PROGRAM

komedie
Na samotě u lesa21.35

PONDĚLÍ 25.12.

6.00 Československý filmový 
týdeník     1967                 čb    

6.10 Jak se žije v zapomenutých 
koutech podle Davida Vondráčka

6.25 Vánoční strom republiky             
6.55 Postřehy odjinud                       

Bretaň očima Jana Šmída
7.00 Jmenoval se František (1/2)       

První část italsko-německého filmu o 
Františkovi z Assisi. 

8.30 Jmenoval se František (2/2)       
Druhá část italsko-německého filmu 
o Františkovi z Assisi. 

10.00 Boží hod vánoční                       
Přímý přenos slavnostní bohoslužby z
Husova sboru Církve československé 
husitské ve Slezské Ostravě

11.00 Nejznámější Čech - Jan 
Nepomucký                 
S jeho jménem se ve světě setkáte 
nejčastěji ze všech jmen světců, 
vzešlých z české kotliny (2007). 

11.55 Urbi et Orbi                              
Přímý přenos vánočního požehnání 
papeže Františka

12.20 Poutní místa: Broumov               
12.40 Cesta aneb Matka oceán             

Francouzský dokument
13.30 Naše tradice: Boží hod a svatý    

Štěpán 
14.00 David 1/2                               

Jonathan Pryce jako Saul a Nathaniel
Parker v roli Davida v dramatickém 
životním příběhu izraelského krále. 
Americko-německo-italský dvoudílný 
film (1997). 

15.30 Příběh zebřího mláděte               
Francouzský dokument

16.25 Snídaně u Tiffanyho                   
Audrey Hepburnová v hlavní roli 
americké komedie oceněné dvěma 
Oscary (1961). 

18.15 Na cestě po Římě                      
S J. Bartoškou a M. Donutilem do 
Věčného města za vánočními 
čarodějnicemi, mluvícími sochami a 
do kavárny s nejlepší kapučínovou 
pěnou (2008).

18.45 Večerníček                               
Bubáci a hastrmani  

19.00 Betlemáři                                 
19.25 Nezapomenutelné Vánoce           

Nejpopulárnější americký smíšený 
pěvecký sbor a hvězda Laura Osnes

20.00 Podraz                                    
Robert Redford a Paul Newman si 
rozdali karty s podsvětím. Slavný 
americký dobrodružný film oceněný 
sedmi Oscary (1973).

22.10 Jih proti Severu (1/2)                
Americký film, oceněný osmi 
Oscary (1939).

23.50 Muž po boku královny               
Francouzský dokument 

0.40 Diana: Osobní zpověď                
2.35 Z očí do očí                              
3.15 Příběhy obrácení                       
3.45 Uchem jehly                              
4.10 Hrotem obyčejné tužky               
4.25 Ta naša kapela                          
4.50 Interhelpo - Historie jedné iluze   
5.50 Postřehy odjinud

Oscarový film
Podraz 20.00


