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Spektrum

28. prosince - 3. února

4. února - 10. února

Únor
11. února - 17. února

18. února - 24. února

25. února - 3. března

Dej si pohov, kámoši
Vysíláme 3. února

Dej si pohov, kámoši 2
Vysíláme 10. února

Bez kalhot
Vysíláme 17. února

Austin Powers: Špion, který mě vojel
Vysíláme 24. února

Pravidla boje
Vysíláme 28. února

Max Goldman a John Gustafson jsou staří sousedé. Žijí v
minnesotském městečku Wabasha, oba jsou vášniví rybáři a kdysi
dávno byli kamarádi. Jenže pak se pohádali, pochopitelně o ženu a
od té doby jsou nepřáteli, kteří si den co den navzájem
znepříjemňují život drobnými schválnostmi, což je, zdá se, v jejich
osamělých životech jedinou jejich radostí. To se ovšem změní v
okamžiku, kdy se do jejich sousedství nastěhuje svérázná vdova,
profesorka anglické literatury Ariel Truaxová. Oběma se totiž líbí a
tak po ní neustále pokukují, což energické ženě pochopitelně
neunikne. S oběma se seznámí a dokonce to vypadá, že by jeden či
druhý mohli mít šanci ji získat. A tak se mezi nimi znovu rozpoutá
nelítostný boj o ženu. A do toho všeho se ještě objeví děti obou

John s Maxem se láskyplně oslovují šašku a moulo a zase si výborně
rozumějí. Max sice závidí Johnovi Ariel, která si ho vzala, ale bez
zášti. Oba staroušové chystají svatbu svým dětem: Maxův syn Jacob
se chystá oženit s Johnovou dcerou a vzít si její malou dcerku za
svou. Ta ho ale nemá moc v lásce. A oba dědoušové stále s chutí
chodí na jezero, kde na ně čeká jejich přítel-nepřítel věkovitý a
obrovský sumec, kterého se snaží celý život ulovit i Johnův 95letý
otec. Na břehu jezera stojí dům, v němž "hoši" roky kupovali
návnadu, jejich starý přítel zemřel a domek koupila pohledná María
(Sophia Lorenová) se svou matkou a hodlají tam zřídit italskou
restauraci. Max se ji snaží přemluvit, ale ani jeden z nich nejde pro
slovo daleko, a tak začne boj, kterého se s radostí účastní i John...

Ve svém filmu režisér Steven Soderbergh otevírá dveře do světa
mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga
Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře
pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, ale svého
staršího rádce Mika. Jeho postavu ztvárnil Alex Pettyfer. Matthewa
McConaugheyho uvidíme v roli Dallase, vysloužilého striptéra a
současného majitele klubu, v němž Mike se svým žákem vystupují.

Austin Powers je na první pohled londýňský floutek, obklopený
krásnými ženami, ale v noci pracuje jako tajný agent, připravený
zasáhnout na Středním východě, v zamrzlé ruské tundře nebo v
podzemí Východního Berlína. Austin nikdy neodmítl žádnou misi, a
co je hlavní, nikdy nezmeškal následující party. Teď se musí nechat
na 30 let zmrazit, aby porazil zákeřného zločince, který vydírá svět. S
krásnou pomocnicí musí proniknout do zločineckého centra, odkud
se jim s pomocí zubní protézy a zubní pasty podaří uniknout, ale
ještě musí porazit ženské roboty v minisukních. Na této nebezpečné
misi se musí Austin vypořádat se svojí sexualitou, která zaspala
třicet let, a získat lásku krásné pomocnice.

Vojenský ranger Scott je požádán tajnou službou o pomoc při
pátrání po zmizelé dceři vysoko postaveného politika. Všem je
jasné, že se jedná o únos. Kolem Laury se začínají šířit zvěsti, že
spávala se svým profesorem a že nebyla jediná. Pak se zastřelí
agent, který ji měl hlídat. Stopy začínají vést k bostonským
pasákům, kteří údajně Lauru prodali arabským obchodníkům s
bílým masem. Pak je Lauřino tělo společně s tělem profesora
vytaženo pobřežní hlídkou z moře. Scottovi však na její smrti nesedí
několik věcí a zdá se, že někdo chce její smrt pouze nafingovat.
Scott se pouští do pátraní na vlastní pěst, které jej zavede až do
jemenské Dubaje.

Littlest Pet Shop 3
Vysíláme od 28. ledna

Elves
Vysíláme od 4. února

Máša a medvěd
Vysíláme od 12. února

Enchantimals - příběhy z Nespoutánie
Vysíláme od 23. února

LEGO Friends: Dívky s posláním
Vysíláme od 25. února

Blythe opět zasahuje! V prodejně zvířeny s názvem Littlest Pet Shop
panují nevídané zmatky, ale mazaná a šikovná hlavní postava, která
rozumí řeči zvířat, udělá vždycky vše pro to, aby nastalý chaos
zvládla a pokládá za samozřejmost, že každý problém zdárně vyřeší.

Emily Jones dostane krátce po smrti své babičky amulet , který ji
teleportuje do paralelní vesnice Elvendale. Tam se spřátelí se čtyřmi
elfy spojenými se základními živly, kteří jí pomohou s návratem
domů a které potom pravidelně navštěvuje.

Jak si poradí malé děvčátko ve velkém světě s řešením složitých
úkolů, které mu svěřili dospělí? Že je to všechno mnohem lehčí,
když člověku někdo pomáhá? Neposedná malá Máša, která je
vždycky plná energie, a její kamarád medvěd prožívají fantastická
dobrodružství. Pokud budeš sledovat jejich příhody, naučíš se od
nich, co to znamená přátelství, péče, kreativita a svoboda.

Seznam se s Enchantimals, skupinou milých dívek, které mají
hluboký vztah ke svým zvířátkům. Tyhle úžasné kamarádky, napůl
dívky a napůl zvířata, žijí ve fantastickém světě, kde za každým
rohem čeká legrace a dobrodružství, a péče o zvířátko je pro ně
vším.

Seznam se s Andreou, Miou, Emmou, Olivií a Staphanií. Je to pětice
nejlepších kamarádek. A vydávají se na novou hrdinskou misi:
zachránit Heartlake City od vychytralých a švindlujících ...švindlířů!
Od nebezpečí pro děti i zvířátka, od buldozerů a graffiti, které hrozí
nádherným budovám, a kdoví čeho ještě. Na své nové základně Domě přátelství - a s pomocí bojového Vozidla jejich plán dostává
podobu: je čas do světa přinést více srdce, umění a odvahy!

Fantastické inženýrství 4
Vysíláme od 2. února

Concorde - nadzvukový závod
Vysíláme od 4. února

Klub neandrtálských bojovníků
Vysíláme od 11. února

Infikuj mě!
Vysíláme od 18. února

Pěšky po Americe
Vysíláme od 25. února

Zakaždýmmoderníminženýrskýmzázrakem,nadnímžzůstávározumst
át,seskrývácelýtýmprůkopnickýchgéniů,kteřímajíodvahuexperiment
ovatsnovýmitechnologiemiadosudnevyzkoušenýmistavebnímimater
iály.Tímtoseriálemvzdávámečestjejichpráci.Každýdílpředvádínějakýn
eobyčejnývýdobyteksoučasnéinženýrskévědyajehofunkce,odobrovit
ýchvěžíažpogigantickézaoceánskéloděasuperteleskopy.Paralelněstí
mnahlédnemeidominulostiaseznámímesesvynikajícímiinženýry,bezj
ejichžobjevitelskýchzásluhhistorickéhovýznamubysložitémoderní
konstrukce nemohly spatřit světlo světa.

Seznamte se s úžasnou, i když částečně tragickou historií letadla
Concorde, která v sobě zahrnuje mezinárodní úsilí o prvenství v
dosažení rychlosti zvuku a která je zde mapována od prvního do
posledního letu tohoto neobyčejného stroje. Vydáme se po stopách
tohoto zajímavého jevu v dějinách letectví, od chvíle, kdy Concorde
poprvé vzlétl, až do jeho poslední vzdušné pouti v roce 2003. O
tomto technologickém divu diskutují letečtí odborníci z různých
zemí, piloti a inženýři. Vzpomínají přitom, jak urputný boj mezi
sebou sváděli výrobci letadel v USA, v Sovětském svazu, jakož i
angličtí a francouzští konstruktéři, protože všichni chtěli jako první
na světě vytvořit nadzvukové dopravní letadlo. Jaký to byl pocit
letět dvakrát rychleji než zvuk? Co vedlo k neúspěchu Concordu? A
v jakém stavu jsou plány NASA, která se chystá vyvinout nadzvukové

Poznejte zblízka neandrtálce! Ale nesmíte si je představovat tak, jak
jste byli dosud zvyklí, nýbrž musíte vzít v úvahu, že jsou mnohem
chytřejší, rychlejší a že se nám podobají mnohem více, než jste si
dříve mysleli. Moderátor Andy Serkis vytvořil paleontologický tým a
s pomocí jeho členů, výsledků moderní vědy, dramaturgické práce a
animací ověnčených profesními cenami probouzí naše předky k
novému životu, aby zjistil, jací vlastně doopravdy byli.

Dr.MikeLeahy,expertvoboruvirologieaodvážnýobjevitel,považujezas
véposlánívyhledávatnejhoršízminiaturnícharychlesemnožícíchživých
organismů,ježobývajínáš svět. Nebezpečné tvorečky, od kterých my
ostatní pokud možno prcháme co nejdál.

Moderátor Levison se odhodlal k osmi milionům kroků. Během čtyř
měsíců projde pěšky osm států dvou subkontinentů. Jeho cesta -než dorazí do Klumbie -- povede úžasnou a rozmanitou přírodou,
mimo jiné i neproniknutelnou džunglí. Alberto, Levisonův starý
přítel, doprovodí televizního tvůrce od někdejších sídlišť strých
Májů v Mexiku a Guatemale přes nikaragujská vulkanická pole až na
tropické pobřeží Karibského moře.

TV Paprika

Jamieho rychlá a snadná kuchyně
Vysíláme od 2. února

Film+

JimJam

Středomořská kuchyně s Yotamem
Ottolenghim
Vysíláme od 4. února

Nejlepší domácí kuchař Velké Británie

Hezky česky s Vendy a Adamem

Jamieho a Jimmyho Gastronomický bojový klub
Vysíláme od 26. února

Vysíláme od 14. února

Vysíláme od 18. února

Jamie Oliver zjednodušil domácí přípravu rozličných pochoutek na
nejúnosnější možnou míru. Každý z nás to může mít jednoduché
doslova denně a vztahuje se to i na ty, kteří zápasí s nedostatkem
času, protože jsou od rána do večera zaměstnaní. Jamie k přípravě
každého receptu používá všehovšudy pět ingrediencí, čímž
dokazuje, že jeho fantastická jídla nevděčí za svou chuť
nekonečnému množství použitých surovin. Poznáme zbrusu novou
sérii jídel a v každé epizodě uvidíme směs mas, ryb, zeleniny a
sladkostí. Tyto jednoduché, ale přesto neobyčejně chutné pokrmy
nevyžadují nic jiného než několik opravdu kvalitních ingrediencí
kombinovaných s Jamieho originální nápaditostí.

Yotam Ottolenghi se toulá jižní a východní částí Středomoří a snaží
se naše domácnosti obohatit o klenoty kulinářského umění těchto
poměrně exotických koutů světa. Yotamova cesta začíná v
nejlidnatějším marockém městě, zvaném Marrákeš, ve kterém
odhaluje tajemství tadžinu a ukáže nám, kde mají nejlepší pouliční
pochoutky. Odtud Yotam pokračuje do Istambulu, kde se pustí do
přípravy pizzy posypané pikantním hovězím masem a zapečené
směsi s krevetami a sépiemi, rajčaty a sýrem. Zbude mu čas také na
artyčoky se smetanou, baklavu a rýžový nákyp se skořicí. V jednom z
nejoblíbenějších severoafrických rekreačních středisek se Yotam živí
čerstvě chycenými rybami, objeví celonárodní nadšení, kterým je
opředena harissa, a ochutná i pikantní klobásu merguez. Na závěr
dorazí náš hrdina do Tel-Avivu, kde objevuje nejčerstvější
kulinářskou produkci Izraele; ochutná mořské plody připravené
nevšedním způsobem a pak uvaří něco dobrého na zub s několika
velice slavnými mistry kuchaři.

Gastronomická soutěž, která ve skutečnosti skládá hold několika
opravdu výjimečným kuchařům. Mary Berry, královna domácího
kuchyňského umění, Chris Bavin, expert na kuchyňské suroviny,
mistr kuchař Dan Doherty a moderátorka Claudia Winklemanová
hledají osoby, pro něž je vaření koníčkem, aby se spolu střetly v boji
o titul Nejlepší kuchař amatér Velké Británie. Každodenní vaření
může být i nepříjemnou, únavnou povinností, ale do soutěže se
hledají kuchaři amatéři, pro které vůbec není zátěží den co den
překvapovat rodinu a přátele fantastickými pokrmy. Porotci hledají
taková jídla, která jsou znamením vysoké úrovně adeptových
domácích kuchařských dovedností. Může to být například horká
polévka pro sychravé zimní dny, kuřecí směs se španělským
nádechem nebo lákavá čokoládová pěna, která už čeká, až se nám
bude moci rozplynout na jazyku.

Dva v jedné kuchyni: Vendy, zkušená hospodyňka, má k ruce
Jamie a Jimmy se vracejí, aby pro nás opět připravili sérii
Adama, který je zatím trochu kulinářským zelenáčem, ale projevuje velkolepých hostin - ve společnosti několika velice vzácných hostů.
se jako velmi snaživý kolega. Na pozadí mnoha veselých situací se
hravě seznámíme nejen s taji české kuchyně, ale i s výborným
smyslem pro humor obou účinkujících. Nenechají volné místo
prostojům, ani trapným pauzám, a co se týče žaludku, v tom také
nezůstane prázdné místo!

Detektiv z Hongkongu
Vysíláme 2. února

Nabitá zbraň 1
Vysíláme 9. února

Zabiják
Vysíláme 16. února

Bobby Z
Vysíláme od 23. února

11-11-11
Vysíláme 27. února

Policejní detektiv Bennie Chan (Jackie Chan) dostal náročný úkol.
Musí vystopovat a dopadnout amerického hazardního hráče
Connora Wattse (Johnny Knoxville), který v Hongkongu dluží téměř
každému, na koho se podívá. Bláznivý sled událostí z této
nesourodé dvojice nakonec učiní spojence, kteří se rozhodnou
zúčtovat s jedním z nejmocnějších čínských zločinců - Matadorem.

Dva neohrožení kriminalisté Jack Colt a Wes Luger jsou na stopě
rafinovaných překupníků drog. Šéf bandy, generál s temnou
minulostí, neváhá zneužít ke svým nekalým záměrům i dívčí
skautskou organizaci. Případ nebude tak jednoduché vyřešit.
Detektivové, zločinci a svědkové se neustále dostávají do situací,
které se na první pohled podobají proslulým scénám ze slavných
filmů - od MLČENÍ JEHŇÁTEK přes ZÁKLADNÍ INSTINKT až po
WAYNEŮV SVĚT. Ale stejně jako v životě i ve filmové komedii je
najednou všechno úplně jinak... Podaří se statečným hrdinům a
jejich krásné společnici překonat všechny léčky a nástrahy?

Proslulý archeolog Robert Burns (STEVEN SEAGAL) najde ve
starověkých ruinách východní Číny vzácné artefakty. Měly by být
zrestaurovány, ale čínská mafie Tong má vlastní plány. Burns zjistí,
že mafie využívá cenné památky jako schránky k pašování drog do
zámoří. Od té chvíle si nemůže být jistý životem. Je falešně obviněn
ze smrti svého asistenta a uvězněn. Po propuštění je zapojen do
vládního plánu na likvidaci mafie a stává se návnadou v nastražené
pasti..

Detektiv Tad Gruzsa (L.Fishburne) potřebuje vyměnit s mexickými
drogovými mafiány svého zajatého parťáka za americkou drogovou
spojku Bobbyho Z . Problém tkví v tom, že Bobby je mrtvý, a tudíž k
výměně nepoužitelný. Naštěstí se ve vězení nachází zlobivý hipík
jménem Tim Kearney (P.Walker), který je Bobbymu neuvěřitelně
podobný. A protože o jeho smrti ví zatím jen policie, rozhodnou se
použít k výměně Tima. Pokud proběhne vše podle plánu, Tim získá
svobodu. Situace se jim ovšem vymkne z rukou…

Joseph Crone je autorem mnoha knižních bestsellerů a člověk bez
víry, ztrativší kdysi po velmi bolestné události.Po nečekané
autonehodě, jenž nastala v 11 hodin a 11 minut se po několika
dnech dozvídá od svého bratra Samuela, že jejich otec brzy skoná.
Příliš nenadšen Joseph tedy odjíždí do Barcelony za svou rodinou,
se kterou se v minulosti odcizil. Ztracenou víru se v něm snaží
probudit jak jeho bratr, kázající nadále v náboženství, tak jeho otec
ležící na smrtelné posteli.Joseph po svém krátkém příjezdu začíná
vidět cosi podivuhodného a nemožného, co nepatří do našeho
světa. Jde o démony mající v úmyslu zabít jeho bratra Samuela.Čím
blíže se přibližuje magické datum 11. 11. 2011 jsou útoky démonů
horší a Josephovi nezbývá, než svého bratra ochránit, který má
sehrát velmi významnou roli.

Bořek Stavitel
Vysíláme každý den

Ruff, Ruff, Tweet a Dave
Vysíláme každý den

Učíme se s kamarádem s Timmym
Vysíláme každý den

Hrdinové velkoměsta
Vysíláme každý víkend

Hurá za hádankou
Vysíláme každý víkend

Bořek a jeho tým jsou kdykoli připraveni úspěšně dokončit jakýkoli
projekt. Zvládnou všechno, protože vždycky myslí pozitivně. Umí
vyřešit každý problém, protože pracují jako tým. Pro celou partu je
práce zábavou a všichni jsou spokojení, když je práce udělaná!
Bořek je neustále v pohybu, pořád někde něco kope, staví nebo
něco někam přemisťuje.

V každém díle vyráží Ruff-Ruff, Tweet a Dave společně s Hattym za
nějakým dobrodružstvím. Hatty se pořád na něco ptá. Vždycky má
připravenou nějakou všetečnou otázku, na kterou se jeho tři
kamarádi snaží najít odpověď. Jen jedna z jejich tří odpovědí je však
ta správná. A tak se Hatty zeptá diváků, co si o tom myslí oni. Který
z jeho tří kamarádů tedy odpověděl správně.

Každý díl tohoto seriálu představuje jeden příběh. Současně je
zařazena důležitá a potřebná slovní zásoba, na kterou je dané
vyprávění zaměřeno. Všechny díly končí závěrečným tancem, jež je
odměnou za to, že divák shlédl celý příběh až do úplného konce.

Hrdinové velkoměsta je seriál pro předškoláky, díky kterému se děti Šest kamarádů z imaginárního Busytownu řeší záhady
učí zajímat o druhé, vzájemně si pomáhat a sdílet. Policejní auto
každodenního života. Právě o nich je seriál natočený podle knížek
Paulie a požární vůz Fiona pomáhají lidem ve městě chytat zloděje, autora a ilustrátora Richarda Scarryho.
hasit požáry a řešit nejrůznější záhady. V těchto příbězích se může
stát hrdinou úplně každý!

