
11KŘÍŽOVKA O CENYSOBOTA 22.12.

 6.00 Raníček
 6.05 Rytíř Zrezlík
 6.20 Garfi eldova show II
 6.30 Hledání ztracené hvězdy
  Animovaný fi lm 
 7.00 O krávě, která málem   
  propásla Vánoce
  Britský animovaný příběh
 7.30 Studio Kamarád
  Veselou skládanku pohádek a písniček
  uvádějí plyšáci z Kouzelného paloučku.  
 9.00 Starosti s Mr. Beanem
  Další příběh oblíbeného komika, který 
  se neustále, ale vítězně utkává s 
  realitou života (1991). 
 9.25 Hezky od podlahy
  Vánoční atmosféra prodchnutá vonícím 
  jehličím a silvestrovskými oslavami v 
  podání známých českých a moravských 
  kapel a sólistů (2002). 
 10.00 Folklorika: Křehké Vánoce  
  valašské
 10.30 Na cestě po Kokořínsku
  S . Bartoškou a M. Donutilem za čerty,
  pokličkami, pohádkovými roubenkami  
  i pekelným tajemstvím hradu Houska  
 11.00 Říkejte mi Martino
  Martina Navrátilová, legendární tenistka 
  a obdivuhodná žena z Řevnic u Prahy, 
  vzpomíná a bilancuje, ale zároveň s 
  neutuchajícím elánem uskutečňuje nové 
  životní plány. Dokument BBC  
 11.50 Korfu 4+1
  Na řeckém ostrově s Tomášem Hanákem 
  a krajany, kteří tam našli nový domov.
 12.35 Příběh lesa
  Francouzský dokument
 14.10 Cirque du Soleil: Kooza
  Strhující show světoznámé kanadské 
  zábavní společnosti (2008) 
 15.40 Bájný mořský had - hlístoun
  Francouzský dokument  
 16.35 Jeskynní potápění pod   
  Budapeští
  Maďarský dokument
 17.25 Útěk na Mauricius
  Krásy podmořského i pozemského světa
  na jednom z nejpůvabnějších míst v  
  Indickém oceánu 
 18.15 Mr. Bean opět jezdí
  Další příběh oblíbeného komika, který 
  se neustále, ale vítězně utkává s 
  realitou života (1991). 
 18.45 Večerníček    Žofka a spol. 
 18.55 Království divočiny: 
  Včelojed lesní
  Japonský dokumentární cyklus  
 19.20 Cizinec je našinec
  Osudy Poláků, pro něž se Praha stala  
  domovem, aniž by ztratili svou polskou  
  duši (2013). 
 19.50 Zprávy v českém znakovém  
  jazyce   
20.00 Prázdniny v Římě         čb
  Americká komedie oceněná třemi Oscary, 
  s Audrey Hepburnovou a Gregorym 
  Peckem v hlavních rolích (1953). 
 22.00 Maléna
  Italský fi lm o dospívání, poznamenaném
  prvním velkým citovým vzplanutím (2000)  
 23.30 Marilyn - Aukce jednoho  
  života   Britský dokument
 0.20 Lev v zimě
  Třemi Oscary oceněný britsko-americký  
  historický fi lm (1968). 
 2.30 Krásy evropského pobřeží:  
  Žulové ostrovy
 2.35 Vzkaz Jiřího Rašky
 2.50 Hranice dokořán  
 3.15 Na vrcholky hor s V. Čechem
 3.35 Lysá hora
 4.35 Kdo uteče, ten je chlap
 4.50 Sabotáž
 5.20 Kašpar Maria hrabě Šternberk
 5.30 František Josef hrabě Šternberk
 5.45 Cestou za chutěmi - pečivo

20.00
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