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6.10 Tom a Jerry: Špiónská mise
Americký animovaný film (2015) 

7.25 Veselé Vánoce přejí chobotnice
Česká komedie (1986). 

9.10 Z pekla štěstí 2
Česká pohádka (2001). 

11.00 Jak ukrást Dagmaru
Český superagent 007 Jaroslav Sypal
je muž pro zvláštní operace, nemotora
a popleta. Přesto jsou jeho akce 
překvapivě úspěšné. Nyní je pověřen
novým úkolem - získat dokumentace
k radarovému systému "Dagmara". 
Česká komedie (2001). 

12.25 Šest medvědů s Cibulkou
Česká komedie (1972). 

14.05 Mrazík
Ruský film (1964). 

15.35 Už tam jsme?
Bývalý baseballový hráč Ice Cube žije
pohodlným životem svobodného 
mládence, když se ke své smůle 
zakouká do pohledné matky dvou 
příšerných dětí. Aby se jí zavděčil, 
vydává se s potomky své přítelkyně 
na cestu, na kterou nikdy nezapomene!
Americko - kanadská komedie (2005).

17.15 Krokodýl Dundee 2
Australský lovec Paul Hogan se rozhodl
zůstat. v New Yorku a dokonce si začal
hledat práci. Únos Lindy Kozlowski, za
kterým byla drogová mafie, jeho plány
ale změní. Musí ji osvobodit a pak se
společně rozhodnout, zda pro ně není
bezpečnější vrátit se do Austrálie... 
Australsko-americký dobrodružný 
film (1988).

19.30 Televizní noviny
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Ať žijí duchové!
Český film (1977). 

21.55 Soudce
Robert Downey Jr. je špičkový advokát,
který s jednou rukou v kapse a druhou
na šekové knížce obhájí kohokoliv. 
Po smrti matky se vrací do rodného 
města, kde žije a soudí jeho otec. 
Nikdy si nebyli blízcí, ale když je starý
soudce obžalován z vraždy, pustí se 
syn do hledání pravdy... 
Americký film (2014).

0.20 Otčím
Americký horor (2009).

2.05 Rabín, kněz a krásná blondýna
Americká romantická komedie (2000).

4.20 DO-RE-MI

TV PROGRAM

film
Soudce21.55

PÁTEK 29.12.

4.55 Africké kočky
Americký dokument (2011)

6.15 Bláznivá komedie
Italská komedie (1990) 

7.40 Jedeme k babičce
Americká komedie (1992). 

9.10 Gremlins
Americká hororová komedie (1984). 

11.00 Santa Claus 3: Úniková klauzule
Americká komedie (2006). 

12.50 Dej mi domov  
Americké drama (2013). 

15.00 Osudný svah v Aspenu
Americký film (1993). 

17.00 Námořní vyšetřovací služba VIII
Osmá řada amerického krimi seriálu 

17.50 Námořní vyšetřovací služba VIII
Osmá řada amerického krimi seriálu 

18.35 Kráska a Zvíře
Americký animovaný film z dílny 
Walta Disneyho (1991). 

20.00 Legenda o sovích strážcích
Soví sameček Soren je okouzlen 
historkami svého otce o strážcích 
Ga’Hoolu, okřídlených bojovnících, kteří
svedli velkou bitvu o záchranu celé 
soví rasy s ďábelskými Čistými. Když 
jednoho dne spolu s bratrem spadnou
ze svého rodného hnízda na vrcholku
stromu přímo do spárů Čistých, je na 
Sorenovi, aby s pomocí dalších odvážných
sov podnikl smělý útěk. Společně pak
hledají Velký strom, domov Strážců, 
kteří jsou jedinou nadějí na porážku 
Čistých a záchranu sovího království. 
Australsko-americký animovaný film 

21.35 Deuce Bigalow: Dobrej striptér
Americká komedie (1999). 

23.00 Jako štvaná zvěř
Americký akční film (1995). 

0.30 Cold Creek Manor
Americko-kanadsko-britský thriller 

2.20 Lhostejnost Americký thriller

6.25 Ripleyho věřte nevěřte IV
Čtvrtá řada amerického dokumentu 

7.10 Evropská liga - podzim 2017  
Sestřih nejlepších momentů Evropské 
ligy

7.35 České týmy v Evropské lize - 
podzim 2017   
Sestřih nejlepších momentů Evropské 
ligy

8.00 Walker Texas Ranger III (23,24)
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

9.35 Walker Texas Ranger III, IV (25,1)  
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

11.30 Ripleyho věřte nevěřte IV
Čtvrtá řada amerického dokumentu 

12.15 Ripleyho věřte nevěřte IV
Čtvrtá řada amerického dokumentu 

13.25 Válka skladů Kanada II (11,12)
14.20 Válka skladů Kanada II (13,14)

Druhá řada Kanadské reality show 
15.30 Mistři zastavárny II (10,11)
16.15 Mistři zastavárny II (12,13)

Druhá řada americké reality show 
17.00 Walker Texas Ranger IV (2,3)

Čtvrtá řada amerického seriálu 
18.40 Válka skladů Kanada II (15,16)

Druhá řada Kanadské reality show 
19.30 Mistři zastavárny II, III (14,1)

Druhá řada americké reality show 
20.20 Kriminálka Las Vegas  IV (11)
21.00 Kriminálka Las Vegas  IV (13)

Americký seriál (2003). 
21.50 Agenti S.H.I.E.L.D. II (16)

Druhá řada Sci-Fi seriálu (USA) 
22.35 Kriminálka Las Vegas  IV (9)
23.20 Kriminálka Las Vegas  IV (10)
0.05 Kriminálka Las Vegas  IV (11)
0.50 NHL news 16/ 17  
1.05 NHL Pátky na ledu  

New Jersey Devils - Buffalo Sabres
Přímý přenos hokejového zápasu NHL 

3.30 Kriminálka Las Vegas  IV (13)
4.15 Gotham III (17,18)


