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Killing Eve S3
Vysíláme od 29. listopadu

Modrý blesk
Vysíláme 12. prosince

Rozpuštěný a vypuštěný
Vysíláme 17. prosince

Policajt ze sámošky
Vysíláme 24. prosince

Veselé Vánoce přejí chobotnice
Vysíláme 31. prosince

Ve třetí řadě oceněného dramatického seriálu pokračuje sága dvou žen s
brutální minulostí, které se od sebe navzájem nedokáží odtrhnout, ale
momentálně se zoufale snaží žít bez předmětu své oblíbené závislosti. Pro
nezaměstnanou nájemnou vražedkyni Villanelle (Jodie Comer) je Eve
(Sandra Oh) mrtvá. Eve, skrývající se bývalá agentka MI6, je přesvědčená, že
ji Villanelle nikdy nenajde. Zdá se, že všechno je v pořádku, ale další otřesná
smrt, kterou nelze nebrat osobně, obě ženy znovu svede dohromady.
Sbližování bude vykoupeno dost draze, padnou na to přátelé, příbuzní,
spojenci… a možná i kousek jejich duše.

Miles Logan (Martin Lawrence) je jako každý správný lupič džentlmen
výsostný profesionál. Určitě by dotáhl do zdárného konce i tuhle prácičku s
diamantem za dvacet miliónů dolarů, kdyby se do jeho týmu nevetřel
chamtivý podrazák Deacon. Takhle je Miles rád, že při nepovedené akci
nepřišel o život a nakonec vyvázl jen s dvouletým trestem. K optimismu ho
kromě veselé povahy vede i fakt, že se mu na poslední chvíli podařilo ukrýt
uloupený diamant ve větrací šachtě čerstvé novostavby. Těch dvacet milionů
v drahém kamení je tam bezpečnějších než v nejdokonalejším sejfu ve
městě. Zlomyslný osud je ovšem drsný žertéř. Po propuštění z věznice Miles
zjišťuje, že svůj diamant ukryl v rozestavěné policejní stanici. Jak se dostat do
větrací šachty mezi oddělením vražd a oddělením loupeží? Po několika
neúspěšných pokusech se Miles odhodlává k šíleně riskantnímu plánu. U
padělatele si nechá vyrobit falešnou policejní placku i služební záznamy a
nastoupí na oddělení loupeží.

Pražský policejní inspektor Trachta a jeho nezkušený praktikant Hlaváček
pátrají po záhadně zmizelém továrníkovi Bierhanzlovi. Jeho továrna se
zabývala výrobou vyhlášené masti pro růst vlasů. Pan továrník však náhle
nečekaně zmizel zůstalo po něm jen pár osobních věcí. Při pátrání narážejí
Trachta s Hlaváčkem na spoustu paradoxů. Podaří se jim zjistit, že většina
mužů, kteří si svoji plešatost u pana továrníka léčili, po úspěchu také zmizela
vždy ale poslali pohled, že s novými vlasy začínají nový život někde jinde.
Pátrání vrcholí v tajuplném sanatoriu.

S nekonečným elánem, stále kručícím žaludkem a slibem sobě samotnému,
že tenhle rajón ochrání, se představuje Paul Blart – Policajt ze samošky.
Dobrotivý Paul Blart (Kevin James - “Dva z Queensu”) vždycky snil o tom, že
se stane policistou. Místo toho pracuje jako ochranka v místním nákupním
centru. Se svým úzce střiženým knírkem, osobním vozítkem a nakažlivým
nadšením se zdá být tím jediným, kdo svou práci bere vážně. Všechno se ale
mění, když obchod obsadí banda lupičů a zajme rukojmí. Blart - bez výcviku,
beze zbraně a svou velikostí ideální terč - usuzuje, že nastal pravý čas ukázat
ostatním, že je tím největším policajtem v celém nákupním centru.

Film vzniklý sestřihem původní televizní série natočené Jindřichem Polákem
podle scénáře Oty Hofmana, je přímým pokračováním komedie Chobotnice
z 2. patra. Opět se budete moci setkat s manželi Holanovými, jejich dětmi
Evou a mladším Honzíkem a dvěma chobotničkami, vymodelovanými z
prapodivné podmořské hmoty. I tentokrát působí svou nezvyklou živostí a
neutuchající zvědavostí zmatky, nejprve ve Lhotě, kde jsou děti u svého dědy
a potom zase na pražské Kampě, kde Holanovi bydlí. Jejich další
dobrodružství je rámováno dvěma problémy. Tím prvním je hrozící rozvod
manželů Holanových, tím druhým pak snahy profesora George a jeho týmu,
najít záhadnou hmotu, jež by se mohla stát laciným zdrojem elektrické
energie.

Osvaldo
Vysíláme od 1. prosince

Barbie a Kouzlo Pegase
Vysíláme 7. prosince

Vážený Drákulo
Vysíláme 11. prosince

Školka superhrdinů Stana Leeho
Vysíláme od 23. prosince

Hon na Santa Clause
Vysíláme 30. prosince

Drákula má skvělou příležitost vyzkoušet své zbrusu nové dovednosti na
místní halloweenské párty, kde zjistí, že stačí sebedůvěra, aby byl tak
strašidelný jako vždy.

S velkou silou přichází i velký NEPOŘÁDEK! Školní den v Superhrdinské
školce vypadá hodně podobně jako v jiných školkách… kromě toho, že šest
mimořádných studentů má tajemství… jsou to superhrdinové! Všechno
začalo před 5 lety, kdy Arnold Armstrong čelil poslednímu zápasu se svým
nepřítelem, zlým doktorem Nejvyšším, a byl bezmocný. Nikdo nevěděl, že
během souboje na skupinu nic netušících batolat napadaly superenergetické
částice. Tyto děti jsou teď studenti základní školy v Greenville a s pomocí
Arnolda Armstronga se musejí naučit ovládat svou sílu, když se vydávají za
super dobrodružstvím. Poslání Arnolda Armstronga: vycvičit tyto děti, aby
používaly své super schopnosti bezpečně, nezničili školu a neodhalili svou
identitu.

Chlapeček chce kamarádovi podat důkaz o existenci Santy Clause tím
způsobem, že ho chytí do pasti. Ve stejné době se probudí z dlouhého
spánku jeden z dávných Santových protivníků, který si na Santu vymyslel
velice podobný plán.

Sledujte šílená a nevydařená dobrodružství Osvalda, naivního a snivého 12ti Princezna Annika (Barbie) unikne ze spárů zlého kouzelníka, objeví zázraky
letého tučňáka, a jeho neskutečnou schopnost změnit nejobyčejnější životní Mrakového království a spřátelí se s úžasným okřídleným koněm – z nějž se
situace v epické výpravy.
nakonec vyklube její stestra, princezna Brietta – aby porazily kouzelníka a
prolomily kletby, které uvěznily její rodinu.
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Exkurze po továrně S6
Vysíláme od 4. prosince

Nastupovat! Vlakem kolem světa S5,S6
Vysíláme od 6. prosince

První Influenceři
Vysíláme od 16. prosince

Sedm světů, jedna planeta - v zákulisí
Vysíláme od 20. prosince

Zakázané zóny
Vysíláme od 27. prosince

Tento seriál nám umožňuje obdivovat rozměry, odborné znalosti a
technologie uplatňované při výrobě našich oblíbených jídel a jiných výrobků.
Moderátorem pořadu je Gregg Wallace, který získává exkluzivní povolení ke
vstupu do největších evropských továren, kde se setkává se zaměstnanci
plnými nadšení. Každý díl seriálu je natočen tak, aby měli diváci pocit, že vše
zažívají z bezprostřední blízkosti. Na obrazovce se objevují hodiny, které
měří čas jednotlivých prcesů sledovaných celý den. Mimo hlavní výrobní
závod nás Cherry Healey seznámí s vědeckým a inovačním pozadím
jednotlivých produktů a historička Ruth Goodman k tomu doplní, za jakých
okolností byly nejdůležitější elementy výrobního procesu vynalezeny a
rozšířeny.

Zkušený cestovatel Chris je okouzlen železničními tratěmi, a vůbec
železnicemi. Zajímá ho, jak jsou zkonstruovány motory a koleje, jak je
zajištěn jejich provoz a jakou revoluční změnu to všechno způsobilo v životě
obcí ležících v málo zalidněných krajích. Jeďte s ním, aby vám mohl ukázat
nejstarší a nejskvělejší vlakové tratě světa. Nejprve se Chris vydává do
Sedmihradska, aby si vyslechl skutečný Drakulův příběh, potom zamíří k
nejdůležitějšímu železničnímu uzlu, aby našel legendární dálkovou trať, která
hrála rozhodující roli v historii Turecka. Chris také procestuje jednu ze svých
oblíbených zemí, Irsko, a nakonec zavítá do Mombasy, aby se mohl vydat po
stopách nejgigantičtějšího a nejbláznivějšího podniku v dějinách stavby
železnic koloniálního období, který nese název „Lunatic Line”.

Influenceři minulosti, milovaní a obdivovaní umělci, kteří měli vliv už v době, Podívejte se zblízka, jak se natáčel tento poutavý seriál, jak se podařilo
kdy internet neexistoval. V rozhovorech vedených Otakarem Brouskem v
dostat před kameru život úžasných stvoření obývajících sedm
Česku a Štefanem Eiselem na Slovensku, se snažíme rozkrýt, jak svého vlivu procestovaných kontinentů naší planety.
využívali, jestli si ho vůbec uvědomovali a za jakých okolností se k němu
dostali. Mimo tato témata se dostaneme i k zásadním okamžikům jejich
kariéry, částečně k jejich názorům na současný stav kultury, potažmo médií.
Ovšem zcela apoliticky ve vztahu k současným vládním garniturám. Pohled
dnešní generace bude zastoupen soudobou influencerkou Annou
Dvořákovou, která ke každému hostu dodá informace, příběh nebo osobní
vzpomínku. Našimi hosty budou dámy Božidara Turzonovová a Marta
Kubišová a pánové Jiří Bartoška, Miroslav Donutil, Miroslav Táborský, Josef
Zíma, Pavel Zedníček, Jan Rosák, Milan Markovič, Maroš Kramár a Jiří Lábus.

Tento pořad zavede diváky do míst, kam je vstup zakázán a kam smí vstoupit
pouze pár vyvolených. Zasvětí je do zákulisních tajemství, jež jsou veřejnosti
absolutně neznámá. „Cizím vstup zakázán!”, „Vstup pouze na povolení!”,
„Zákaz vstupu!” – celý náš život je plný zákazů. S takovými a podobnými
nápisy a tabulemi se setkáváme na každém kroku. Ačkoli epocha internetu
způsobila, že už i průměrný člověk naráží na stále méně a méně záhad, ještě
stále zbývá dost zázraků k odhalení, třeba i tady, v našem bezprostředním
okolí, ve městě, ve kterém žijeme. Mystické odhalování tajemství a
objevování neznámého je pro člověka vždycky vzrušující, a pokud má navíc
zábavnou formu, připoutá k obrazovkám snad každého televizního diváka.
Ukážeme vám místa, která ještě nikdo před námi nenavštívil. Odhalíme,
vlezeme, vzneseme se, vletíme, ponoříme se a sneseme vám ty
nejnapínavější příběhy z nejextrémnějších míst. Náš seriál si předsevzal, že
zavede diváky za bránu, na které je napsáno „Vstup zakázán”, a
prostřednictvím neohroženého moderátora Szabolcse Thuróczyho je
seznámí s fungováním a každodenním životem těchto uzavřených lokalit.

F1: Velká cena Saudské Arábie
Vysíláme 5. prosince na Sport2

Box: Vasiliy Lomachenko - Richard Commey
Vysíláme 12. prosince na Sport1

CHL: Rogle BK - HC Sparta Praha
Vysíláme 14. prosince na Sport1

NCAA: Famous Idaho Potato Bowl
Vysíláme 21. prosince na Sport2

KHL: CSKA Moskva - Dynamo Moskva
Vysíláme 28. prosince na Sport1

Sezóna F1 míří do finále, čekají nás poslední dva závody a Lewis Hamilton
stáhnul náskok Maxe Verstappena v boji o titul na pouhých 8 bodů.
Rozhodující úder může zasadit již na okruhu Jeddah. Odolá dravý Nizozemec
zkušenému Britovi? Sledujte Velkou cenu Saudské Arábie. Předzávodní
studio začíná 5.12. v 17:15 na Sport2.

Ukrajinská jednička a světová dvojka vs. ghanská jednička a světová čtyřka.
Dva elitní boxeři se utkají ve dvanáctikolové bitvě ve slavné Madison Square
Garden. Nenechte si ujít největší boxerský zážitek závěru roku 2021.
Vysíláme 12.12 od 03:00 na Sport1

Český hokej má v aktuální sezóně jediného zástupce ve vyřazovacích bojích
Ligy mistrů. Poté, co pražská Sparta vyřadila v osmifinále silnou Skellefteu,
čeká jí ve čtvrtfinále ještě těžší překážka ze severu Evropy. Finalista švédské
ligy, tým Rögle BK. V odvetě ve městě Ängelholm se rozhodne o postupu.
Zopakuje Sparta úspěšnou sezónu 2016/17, kdy došla až do finále CHL?
Sledujte utkání Rögle BK - HC Sparta Praha 14.12. od 18:45 na Sport1

Jeden z největších zápasů sezóny univerzitní ligy amerického fotbalu.
Nasazení, špičkové výkony a zážitky pro diváky, které si nezadají se slavnou
NFL. O "bramborový" pohár se hraje každoročně od roku 1997 na stadionu
Albertsons v areálu Boise State University v Boise v Idaho. Sezóna NCAA míří
do finále, buďte u toho. Startujeme 21.12 ve 21:30 na Sport2

Letošní sezóna Kontinentální hokejové ligy je zamotána více, než kdy jindy.
Velmi vyrovnané souboje nabízejí obě konference a je jen těžké odhadovat,
kdo by se mohl stát vítězem Gagarinova poháru. V západní konferenci jsou
ovšem stálice, které mají vždy ty nejvyšší ambice. Sledujte bitvu o Moskvu.
KHL CSKA Moskva - Dynamo Moskva 28.12. v 17:30 na Sport1
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Mary Berry má vznešené Vánoce
Vysíláme 2. prosince

Vánoce dělá Nigella
Vysíláme 10. prosince

Rachel Khoo baví čokoláda
Vysíláme od 13. prosince

Jamie Oliver: Spolu u vánočního stolu
Vysíláme 25. prosince

Zázračné pečení s Juliet
Vysíláme od 30. prosince

Vévoda a vévodkyně z Cambridge se spolčili s velkou kuchařskou umělkyní Hodinový vánoční speciál je jednou z perel svátečního televizního programu.
Mary Berry, která oba mladé členy královské rodiny doprovodí na čtyři
Nigella dokáže diváky obšťastnit nevšedními okamžiky, které o vánočních
nevšední návštěvy. V tomto pořadu Mary uvaří několik svých oblíbených
svátcích, v období dlouhých zimních večerů, každého příjemně zahřejí.
vánočních receptů, jejichž přípravu si diváci mohou vyzkoušet i doma, a
zároveň pomůže připravit slavnostní hostinu pro mimořádnou dvorní
událost, při které bude vysloven dík všem těm, co během svátečního období
dobrovolně pracovali a byli neustále v jednom kole.

Nad tímto seriálem se vám budou sbíhat sliny v puse, protože Rachel Khoo
se v něm vrhá do světa čokolády, a aby diváky potěšila opravdu originálními
pochoutkami, nabírá inspiraci ve všech koutech světa. Rachel, hvězdná
gastroumělkyně vyškolená v pařížském Le Cordon Bleu, se setká s několika
vynikajícími evropskými výrobci čokolády, seznámí se s úžasnou historií
čokolády a odhalí pozitivní účinky, jaké má tato oblíbená sladkost na lidský
život a zdraví. Rachel se s námi v každé epizodě podělí o několik
nepřekonatelných - sladkých nebo slaných - receptů ze své kuchyně. Uvidíme
pár světoznámých tradičních trvalek, jako je fondán, truffle nebo mousse, a
dozvíme se, jak se dá troškou čokolády ozvláštnit třeba taco nebo rajská
omáčka. Ba dokonce i klasický steak & chips má svoji čokoládovou variantu.
V každém dílu tohoto seriálu se seznámíme s vynikajícími lidmi, kteří nám
prozradí, jak je jejich vášeň pro čokoládu inspiruje k zavádění inovací do
výrobního procesu. Putujte s námi od nejskromnějších cukrovinek k tomu
nejrafinovanějšímu, co si dovedete představit, a ještě dál! Tento pořad je
prostě stvořen k tomu, aby televizní diváky rozmazlil.

Jamie ve vánočním speciálu svého televizního seriálu uvaří dvě vynikající
sváteční menu, kterými můžeme svoje milé překvapit i my, ať už v rámci
vánočního večírku, nebo pro chutné zpestření klidného posezení v rodinném
kruhu.

Juliet Sear je zbožňovanou britskou televizní cukrářkou a autorkou
populárních sbírek receptů, která pobízí cukráře amatéry z celého světa, aby
si vyhrnuli rukávy a směle uvázali zástěru.V epizodách točících se kolem
nejrůznějších témat uvidíme vždy recepty na čtyři lákavé kulinářské kreace a
speciální hosty. Mimo to uslyšíme množství užitečných rad. Dostane se i na
sváteční zákusky a čajové pečivo, na sladkosti odpovídající zdravému
životnímu stylu a bezlepkové cukrářské výrobky, které mají jejich
konzumenti nejvíce v oblibě; protože Julie se vždy postará o to, aby si z její
nabídky vybral každý.

Lví srdce
Vysíláme 1. prosince

Velký táta
Vysíláme 11. prosince

G.I. Jane
Vysíláme 18. prosince

Sněhurka
Vysíláme 25. prosince

Po čem ženy touží
Vysíláme 27. prosince

Jean-Claude Van Damme utekl z cizinecké legie za bratrem do Ameriky. Ten
bojuje mezi životem a smrtí a jeho rodina nemá peníze na léčbu. Jenže jak
získat nějaké prostředky? Pomůže pouliční rvačka?

Sonny Koufax (Adam Sandler) už dávno dokončil studium práv a nedávno
dokonce překročil třicítku. Ale proč se stát zodpovědným dospělým mužem,
který buduje kariéru a stará se o rodinu, když svět kolem nás nabízí tolik
vzrušujících dobrodružství a nezávazné zábavy? Pak ovšem dojde v Sonnyho
životě ke klíčové události. V jeho bytě se shodou náhod objeví pětiletý
Julian, prý nemanželský syn Sonnyho spolubydlícího. Sonnyho napadne, že
by si chlapce mohl přisvojit a tak dokázat své přítelkyni, že se dokáže
vyrovnat se zodpovědností dospělých. Přítelkyně ale bohužel dá Sonnymu
kopačky a na to, aby se Juliana zbavil, je už pozdě. Přes všechny šílené
maléry v sobě totiž obě děti - pětileté i třicetileté - nalezly neobvyklé
zalíbení. Jak asi tohle šílené soužití může dopadnout?

Demi Moore v roli vojenské důstojnice, kterou vybrali na výcvik do
speciálních oddílů americké armády. Nejdřív ale musí překonat nástrahy
vojenského výcviku, mužské povýšenosti a dokonce sabotáže, aby dokázala
své schopnosti, přičemž si je celou dobu vědoma, že budoucnost žen v
armádě závisí na úspěchu její mise.

Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá
princezna (Lily Collins) se však svého výsostného práva jen tak snadno
nevzdá a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků začíná
plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém dobrodružném příběhu plném
lásky, ale i žárlivosti a zrady.

Nick Marshall (Mel Gibson) je chamtivý šovinistický hlupák, zaměstnaný ve
velmi dobře prosperující reklamní agentuře v Chicagu, kterou vede Dan
Vanamaker (Alan Alda). Ženy jsou pro něj převážně jako tmel v jeho rukou,
což podporuje jeho přesvědčení, že je schopen se vmanévrovat do ženské
atmosféry. Je přesvědčen, že jedině on má nárok na uvolněné místo
kreativního ředitele v agentuře. Ale "jeho" místo, k Nickově velkému
překvapení a zklamání, dostává Darcy Maguire (Helen Hunt), ambiciózní
kariéristická žena, která, zdá se, je předurčena být v neustálém konfliktu s
egoistickým Nickem. Po nehodě v koupelně (Nick zasažen elektrickým
proudem spadne do vany), ráno objeví, že má schopnost poslouchat, co si
ženy myslí. Jeho služebná se nepošklebovala jako obvykle, dokonce ani jeho
vrátná mu slovně nelichotí, jaké má krásné pozadí. To je, co si tyto ženy
myslí, co je uloženo jen v jejich hlavách. Zpočátku je Nick poměrně zděšen,
ale brzy je rozverně vzrušen představou, že zná všechno, co je ukryto v
ženském mozku. A to se velmi hodí v přítomnosti kolegyně Darcy. Náhle dva
rivalové jsou spojenci.
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29. listopad - 5. prosinec

6. prosinec - 12. posinec

13. prosinec - 19. prosinec

20. prosinec - 26. prosinec

27. prosinec - 2. leden

Woozle a Pip
Vysíláme od 1. prosince

Leo, ochránce divočiny
Vysíláme každý den

Caillou: Vánoce
Vysíláme od 19. prosince

DOT
Vysíláme každý den

Hádej, jak moc tě mám rád
Vysíláme každý den

Woozle a Pip je holandský animovaný seriál inspirovaný postavičkami z
dětských knih Guusje Woesthoff-Nederhorstové. Hlavními hrdiny jsou dvě
malá štěňátka, která v Kouzelné zahradě zažijí nejedno dobrodružství.

Přidejte se k Leovi a jeho kamarádům. Prozkoumáte spolu zajímavá a
exotická místa a dozvíte se mnoho informací o zvířatech a přírodě.

Pojďme se společně s Caillou dozvědět více o vánočních zvycích ve světě.
Současně uvidíme, jak prožívá vánoční svátky Caillou se svou rodinou.
Vánoce jsou o radosti ze sdílení, obdarovávání a o laskavé péči.

Dot je inteligentní, zvídavá a všetečná osmiletá holčička, která se
neohroženě vrhá do všech dobrodružství, jež na ni číhají. Ať už jde o její
vlastní trable, nesnáze přátel nebo jejího nejlepšího psího kamaráda,
nebojácně se snaží vyřešit každý problém. A dělá to přesně tak, jak by to
dělala každá osmiletá dívenka. Prostě to zkusí. A když se to nepovede, jen se
zasměje a zkusí to jinak…

Hádej, jak moc tě mám rád je příběh o velkém a malém zajíčkovi. I když
v původní knižní předloze nejsou ti dva otcem a synem, v animovaném
seriále tomu tak je. Když se v každém díle malý zajíček zeptá toho velkého:
„Hádej, jak moc tě miluji?“, ke sdělení použije vždycky větší měřítko. A tak si
ti dva navzájem sdělují, jak strašně moc se mají rádi. Jejich příběh je prostý,
ale téma lásky je představeno srdečně, laskavě a dojemně.

