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 6.00 Islandská peříčka
 6.25 Cimrmani
 7.25 Československý fi lmový  
  týdeník 1968               čb
 7.40 Hledání ztraceného času:  
  Převážně nevážně
 8.00 Naše tradice: Silvestr a   
  Nový rok
 8.30 Dobrou noc, pane Beane
  Další příběh oblíbeného komika, který 
  se neustále, ale vítězně utkává s 
  realitou života (1995). 
 8.55 Silvestr s Moravankou
  Pestrá směs dechovkových evergreenů 
  a hitů v podání nejznámějších zpěváků 
  a herců (1995). 
 9.25 Drahý zesnulý čb
  Jan Werich v hlavní roli komedie o 
  povedených příbuzných a jednom 
  domnělém nebožtíkovi (1964). 
 10.10 Dvorní šašek
  Danny Kaye v hlavní roli klasické  
  americké veselohry (1955). 
 11.50 Na cestě po Champagni
  S J. Bartoškou a M. Donutilem na cestě 
  po kraji šumivého vína, na návštěvu 
  mystické katedrály v Remeši a na sběr 
  lanýžů (2010). 
 12.15 Slzy, které svět nevidí  čb
  O třech kumpánech, okurčičkách a  
  povedeném manželství. 
  Televizní fi lm (1962). 
 12.40 S kuchařem kolem světa  
  po Paříži (5/6)
  Francouzský cyklus
 13.35 Příběh osla v dějinách lidstva
  Francouzský dokument
 14.30 Trabantem až na konec  
  světa
  Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě
  nestačilo, že dokázali nemožné, když 
  přejeli před pár lety trabantem Afriku.  
 16.15 Účes od pana Beana z   
  Londýna
  Další příběh oblíbeného komika, který 
  se neustále, ale vítězně utkává s 
  realitou života (1995). 
 16.40 Jára Cimrman, ležící, spící
  Několik epizod ze života geniálního
  všeumělce v komedii režiséra Ladislava 
  Smoljaka (1983). 
 18.05 Dobytí severního pólu
  Objev sněžného muže, Přetržené dítě,  
  Cimrmanovy živé obrazy a hymna 
  Polární noc v oblíbeném představení  
  Divadla Járy Cimrmana (2006). 
 20.00 La La Land
  Americké koprodukční melodrama 
  oceněné šesti Oscary a sedmi Zlatými 
  glóby (2016). 
 22.05 Nedotknutelní
  Hořká francouzská komedie (2011).  
 0.01 Novoroční přípitek
 0.04 Silvestrovský večírek 
  Zeměkoule
  Oldřich Kaiser a Jiří Lábus odhalí své
  pravé tváře na rozverném posezení s 
  vyprávěním historek a anekdot, s 
  písničkami i scénkami (2001). 
 0.35 Neuvěřitelná utrpení   
  zahraničních zpravodajů
 0.45 Vínečko, ne voda
  Veselé písně o víně a lásce s cimbálovou 
  muzikou Jindřicha Hovorky a cimbálovou 
  kapelou Danaj a jejich sólisty (2005). 
 1.35 S kuchařem kolem světa  
  po Paříži (4/6)
 2.35 Zpátky do školy, pane Beane
 3.00 Odpal, pane Beane
 3.25 Pan Bean v pokoji 426
 3.50 Charlie Chaplin čb
 4.05 Hranice po našimu
 5.00 Na vrcholky hor s V. Čechem
 5.20 Fandím, fandíš, fandíme
 5.50 Postřehy odjinud

20.00
La La Land

melodrama
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