STŘEDA 18.3.

21.00

Na cestě po Dillí

BYDLENÍ A KANCELÁŘ

dokument

5.59 Dobré ráno
8.30 Kouzelná školka
9.00 Bangkok v proměnách času
		 Francouzský dokument		
9.55 Lví boje o život a území
		 Americký dokument
10.40 Světové války:
		 První výstřely (4/6)
		 Americký dokumentární cyklus		
11.30 Náš venkov:
		 Francouz na dědině
12.00 Putování za muzikou
		 Jožka Šmukař uvádí nejlepší dechovky
		 z Čech a Moravy - Sokolka ze Šakvic 	
12.25 Folklorika: Posbírané písničky
12.55 Štíty království českého
		 Jak žili naši předkové ve středověkých
		 městech, vesnicích a hradech (2007). 	
13.20 Evropa dnes Síla kupní síly
13.50 Nádherné Španělsko:
		 Krásy vnitrozemí (2/3)
		 Španělský dokumentární cyklus		
14.45 Něco navíc
		 Příběh třináctileté dívky, která se
		 navzdory handicapu chce stát herečkou.
		 Slovenský dokument
15.50 Klíč
		 Magazín nejen pro zdravotně postižené
16.20 Kus dřeva ze stromu (11/26)
16.40 České tajemno:
		 Mystérium zlatodějů
		 Herec Jan Novotný pátrá po největších
		 tajemstvích Čech, Moravy a Slezska
17.20 Krásy evropského pobřeží:
		 Anglická Riviéra
17.30 Krasobruslení:
		 MS 2020 Kanada
		 Přímý přenos krátkých tanců na
		 světovém šampionátu krasobruslařů v
		 Montrealu
19.25 Vzduch je naše moře (18/30)
		 Dokumentární cyklus z historie našeho
		 letectví (2000).
19.40 Postřehy odjinud
		 Trentino očima Jaroslava Skalického
19.50 Zprávy v českém znakovém
		 jazyce			
20.00 Kamera na cestách:
		 Azurové pobřeží
		 Francouzský dokument
21.00 Na cestě po Dillí
		 S J. Bartoškou a M. Donutilem na cestě
		 po hlučném a chaotickém městě,
		 charakteristickém nepřetržitým troubením
		 klaksonů, ale také jedinečnými památkami,
		 které stály za zapsání na seznam
		 světového kulturního dědictví UNESCO
21.30 Balkánem nahoru a dolů s
		 Adamem Ondrou (4/6)
		 Proměnlivá Makedonie
22.00 Letecké katastrofy:
		 Mrazivá hrozba
		 Kanadský cyklus dokumentárních 		
		 rekonstrukcí
22.45 Luther V (1/4)
		 Britský krimi seriál (2019).
23.40 Učitel II (1,2/8)
		 Pokračování polského seriálu (2017). 	
1.15 Křesťanský magazín
1.40 Chcete je?
1.50 Krásy evropského pobřeží:
		 Mys Wrath
1.55 Před půlnocí
2.25 Historie.cs
3.15 Rodinné křižovatky:
		 Nezávislé světy
3.45 Mario Botta 		 Modlitby z kamene
4.05 Lidové nástroje netradičně
4.45 Poutní místa:
		 Vítochov a Sázava
5.00 Nedej se plus
5.30 Nedej se: Bývala to zahrádka

Najdete nás na www.

.com/UniformPraha
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