PÁTEK 23. PROSINCE

05:55 ZÁHADY PŘÍRODY (7, 8)
06:40 QUACKBUSTERS
07:55 PRINCEZNA ZE MLEJNA II (1)
Pohádkový seriál (2000)

08:25 MALÍ ROŠŤÁCI
Americká dobrodružná komedie (2006)

10:00 PÁNI KLUCI
I poklidné městečko je pro Tomáše a Huberta rájem klukovských rošťáren a dobrodružství. Oba jsou totiž ohromně vynalézaví... Český film (1975).

11:35 SNĚHURKA
Sněhurka je v celé zemi nejkrásnější a to
nejde pod nos její maceše. Zuřící královna
se rozhodne půvabné princezny zbavit.
Naštěstí je tu krásný princ, který Sněhurku
už dlouho miluje a jehož láska dokáže být
silnější než smrt... Německý film na motivy
klasické pohádky bratří Grimmů (2009).

12:40 DAR HODNÉ ČARODĚJKY
Kanadský film (2010)

14:15 MR. BEAN
Veselé Vánoce, pane Beane

14:45 SANTA MÁ BRÁCHU
Fred to má v životě těžké, je mladším bratrem Santa Clause a nesnáší ho! Když se
však brácha ocitne v nesnázích, je třeba
mu pomoci, i kdyby se měl naučit létat se
saněmi... Americká komedie (2007).

16:45 KRÁSNÁ POKOJSKÁ
Krásná služebná Jennifer Lopez jednoho
dne okouzlí hotelového hosta Ralpha Fiennese. Jenže on je vlivný a bohatý kandidát na senátora a ona jen chudá matka
s výřečným synkem! Americká romantická
komedie (2002).

18:35 ULICE (2105)
19:30 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, POČASÍ

06:30 SVĚT NOVA CINEMA
07:00 KOMISAŘ REX IV (8)
07:45 SUPERMAN II (17)
08:40 SPONGEBOB V KALHOTÁCH
09:10 ROARY: ZÁVODNÍ AUTO (11, 12)
10:05 DVA A PŮL CHLAPA (24, 1)
11:00 BRUTÁLNÍ NIKITA II (15)
12:05 REDAKCE III. (13)
SVATBA
13:10 KOMISAŘ REX IV (9)
V městském parku byla nalezena vážně
zraněná dívka. Před smrtí ještě stačila prozradit, že na ni zaútočila neznámá žena.
Kriminalisté zjišťují, že toho dne dívka hlídala tříměsíční holčičku. Kromě vraždy tedy
mají co dělat i s únosem dítěte... Německo-rakouský kriminální seriál (1997).

14:10 HOP - A JE TU LIDOOP
Džin splní každé přání tomu, kdo otevře láhev. A když se dostane do špatných rukou,
může to tu být samá opice! Česká komedie
(1977).

16:00 ISHTAR
Warren Beatty a Dustin Hoffman jsou dva
špatní textaři. Navíc nemají štěstí a zoufale potřebují peníze. Na radu agenta vyrazí
na tour do tajemné republiky Ishtar, kde
jsou hned po příjezdu osloveni neznámou
krásnou dívkou, která je žádá o pomoc...
Americká komedie (1987).

18:10 LÁSKA PŘICHÁZÍ O VÁNOCÍCH
Starostlivému otci Erolu Sanderovi se
po smrti manželky zhroutí svět. Navíc
přijde o taxikářskou licenci a tak hrozí, že
zůstane bez prostředků a přijde o svou milovanou dceru. Setkáním se zdánlivě bezcitnou soudkyní ale všechno nabere zcela
nečekaný obrat... Německý romantický film
(2010).

09:00 SPORTOVNÍ EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 SPORT+ SPECIÁL (51/2011)
Sportovní magazín

09:50 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

10:20 VOLVO OCEAN RACE (4)
Dokument z největšího mezikontinentálního jachtařského závod

10:50 BOREC MĚSÍCE (12/2011)
Soutěžní SMS anketa o nejkrásnější sportovní akce měsíce

11:00 SPORTOVNÍ EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:00 TRANS WORLD SPORT (51/2011)
Sportovní magazín

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 BARCA TV
Záznam vybraného fotbalového utkání
Barca TV

15:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

15:10 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

15:55 AK BARS KAZAŇ-METALLURG
NOVOKUZNĚCK
Přímý přenos hokejového zápasu KHL
(v přestávkách: Sport Expres)

18:10 N.Y. RANGERS-N.Y. ISLANDERS
Záznam hokejového zápasu NHL

21:50 SNĚŽNÍ ANDĚLÉ

01:05 NEW JERSEY-WASHINGTON
20:00 MAGAZÍN NBA ACTION (1)

Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu
jsou krásné a mimořádně schopné agentky, které pracují pro záhadného milionáře.
Znají ho pouze podle hlasu a právě se dozvěděly, že mají nový úkol. V boji s dokonale
připravenými protivníky uplatní nejen svůj
ženský šarm, ale i bojové schopnosti. Americko-německá akční komedie (2000).

23:05 SVĚDKEM ZLOČINU
Na odchodu z nákupního centra přepadne
banda násilníků osamělou Kim Basinger.
Rázem se z ní stává nepohodlná svědksyně, které se vrah potřebuje zbavit. Americko-kanadsko-německý thriller (2008)

00:35 EXPOZITURA (16)
Vysoká hra
Závěr kriminálního seriálu TV Nova, natočeného na motivy skutečných případů tzv.
Berdychova gangu (2008).
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21:50 SNĚŽNÍ ANDĚLÉ
Michael Angarano leští stoly v čínské restauraci, hraje na trombon ve školní kapele
a pokukuje po chytré, veselé a nekonvenční Lile, které očividně není lhostejný. V okamžiku, kdy zkouší první nesmělé kroky
romantického vztahu, se všechny dlouhodobé vztahy v jeho okolí rozpadají na kusy
a vtahují ho do víru, který změní jeho život
navždy... Americký film (2007).

23:55 TEQUILA SUNRISE
Americký kriminální film (1988).

Pořad Náctileté maminky je pokračováním
oblíbeného seriálu 16 a těhotná, ve kterém
uvidíte, jak mladé maminky čelí výzvám
prvního roku mateřství. Každá epizoda
odhaluje problémy i pozitiva, které mohou mladé maminky v této situaci potkat
- manželství, vztahy, špatná podpora rodiny, přijetí na vysokou školu, získání zaměstnání nebo rozhodující kroky při stěhování
a vytváření vlastních hodnot.

11:40 TEEN CRIBS (21)
V MTV Teen Cribs vám ukážeme jak žijí děti
bohatých rodičů. Uvidíte překrásné domy
s bazény, kinosály, privátními nočními kluby, golfovými hřišti a dalšími vychytávkami,
kterými rodiče své dětičky rozmazlují, aby
splnili jejich sny a touhy.

12:05 MTV MENU
14:25 BOD VARU (15)
14:50 DOKAŽ TO! (22)
Dokaž to, je úspěšnou reality show MTV,
která splní nekonvenční sny i těm nejobyčejnějším lidem. Dokaž to dokumentuje
vnitřní a vnější změny jednoho člověka, který se chce absolutně změnit.

15:35 FILMOVÝ SVĚT MTV

Máme Tu Vánoce! Nadiktujte si předvánoční odpoledne z výběru vánočních songů.

20:00 MILIONOVÉ VÁNOCE

21:25 CHARLIEHO ANDÍLCI

09:35 ZLATÁ MLÁDEŽ (7)
10:00 DOKAŽ TO! (21)
10:50 NÁCTILETÉ MAMINKY (9)

16:25 NAPSÁNO ŽIVOTEM - MÁM
HOMOSEXUÁLNÍ RODIČE (12)
17:15 VÁNOČNÍ WISHLIST

21:25 CHARLIEHO ANDÍLCI

Blíží se nejhezčí svátky v roce, ale pro
rodinu Saundersových je pojem šťastné
Vánoce v nedohlednu. Matka uvízla na letišti a otec musí vyrazit se svými naštvanými ratolestmi na nákupy. Situace se ale
změní, když děti najdou pytle plné peněz
a začnou je utrácet. Jenže zločinci, kterým
peníze patřily, je chtějí získat zpět za každou cenu... Kanadsko-americká komedie
(2007).

Ranní porce hitů s pořádnou dávkou energie na celý den.

16:00 Nešika (7)

20:00 O STATEČNÉM KOVÁŘI
Český film podle pohádky B. Němcové
(1983)

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!

Magazín z nejprestižnější basketbalové ligy
světa

20:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

21:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

21:15 ATP WORLD TOUR FINALS 2011
Souhrnný dokument z tenisového Turnaje
mistrů (Londýn)

22:15 THE BIG GAME (36)
Záznam nejzajímavějších her v exkluzivní
společnosti hvězd pokeru

23:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

23:15 CHELSEA TV
Záznam vybraného utkání (Chelsea TV)

01:05 NEW JERSEY-WASHINGTON
Přímý přenos hokejového zápasu NHL
(v přestávkách: Sport Expres, Borec měsíce)

11:40 TEEN CRIBS
Připravili jsme speciální Wishlist plný těch
nejlepších vánočních šlágrů. Pravidla
o hlasování a samotné hlasování najdete
na mtv.cz.

18:20 MTV HITS
19:40 TOP 20
Kanye West a jeho TOP 20

21:10 VÝZVA RIVALŮ (3)
Můžete důvěřovat svému největšímu nepříteli? Tuto otázku si položí 28 soutěžících
ve vzrušujícím souboji o 300.000 dolarů.
Soutěžící jsou v šoku, když se dozvídají, že
jejich týmový kolega bude jejich největším
soupeřem. Jenže s cílem vyhrát, musejí
úhlavní nepřátelé zatnout zuby a překonat
hořké minulosti.

22:00 WORLD STAGE
Po celém světě natáčí MTV živá vystoupení největších hudebních hvězd. World
Stage je živý hudební zážitek z první řady
v pohodlí domova.

22:50 PARTY ZONE
01:00 MUSIC NON STOP

SOBOTA 24. PROSINCE

06:15 DOBRODRUŽSTVÍ ZACHA A ANNIE
VÁNOČNÍ KOLEDA
07:00 SVÁTKY VEM KAČER!
07:45 PRINCEZNA ZE MLEJNA II (2)
Pohádkový seriál (2000)

08:10 CHOBOTNICE Z II. PATRA
Vypadá to jako formela, ale je to živé, dovede to
mluvit i převrátit byt vzhůru nohama. Záhadná
hmota však dokáže také usmiřovat a dělat radost...

09:50 TŘETÍ PRINC
Český film (1982)

11:20 SHREKOLEDA
11:40 KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
Český film (1980)

13:00 ŠŤASTNÝ A VESELÝ MADAGASKAR
Americký animovaný film (2009)

13:30 PRINC A VEČERNICE
Odvážný princ Velen se vydává do světa, aby
našel nejen své sestry a švagry, ale především
vysvobodil ze spárů čaroděje Mrakomora princeznu Večernici, do které se zamiloval... Český
film (1978).

14:50 KDOPAK TO MLUVÍ
Americká komedie (1989)

16:35 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, LOTO, POČASÍ
16:55 HONZA MÁLEM KRÁLEM
Honza si spokojeně žije v malé chalupě se
svou laskavou maminkou ale jen do chvíle, než
se máma rozhodne poslat ho na zkušenou
do světa, kde by na něj mohla čekat třeba i nějaká ta princezna. Jenže Honza po království,
princezně ani bohatství netouží... Český rodinný
film (1977).

18:30 PYŠNÁ PRINCEZNA
Král Miroslav se vydává do Půlnočního království, aby v převleku za zahradníka zbavil princeznu Krasomilu pýchy... Česká pohádka (1952).

07:00 SVĚT NOVA CINEMA
07:10 KOMISAŘ REX IV (9)
08:00 LÁSKA PŘICHÁZÍ O VÁNOCÍCH
10:15 NOVÁCI II
10:40 VÁNOCE BEZ SANTY
12:40 TAINA 2: DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE
Všechny děti v indiánské vesnici už mají
zvířecí mazlíčky, o které se starají, jen malá
Catiti ne. A tak se vydá s odvážnou Tainou
do džungle svoje zvířátko najít. Dívky nečekaně narazí na malého pejska chyceného
do pasti. Netuší, že patří chlapci, který ho
marně hledá, a brzy budou společně prožívat velké dobrodružství...

14:05 MILIONOVÉ VÁNOCE
Blíží se nejhezčí svátky v roce, ale pro rodinu Saundersových je pojem šťastné Vánoce v nedohlednu. Matka uvízla na letišti
a otec musí vyrazit se svými naštvanými
ratolestmi na nákupy. Situace se ale změní, když děti najdou pytle plné peněz a začnou je utrácet. Jenže zločinci, kterým peníze patřily, je chtějí získat zpět za každou
cenu... Kanadsko-americká komedie (2007).

15:50 TICHÁ NOC
16:40 AMERICKÁ DĚVČATA: SAMANTHA

09:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 AK BARS KAZAŇ-METALLURG
NOVOKUZNĚCK
Záznam hokejového zápasu KHL

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 MAGAZÍN NBA ACTION (1)
Magazín z nejprestižnější basketbalové ligy
světa

12:00 ATP WORLD TOUR FINALS 2011
Záznam finále tenisového Turnaje mistrů
(Londýn)

14:15 THE BIG GAME (36)
Záznam nejzajímavějších her v exkluzivní
společnosti hvězd pokeru

15:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

15:10 TRANS WORLD SPORT (51/2011)
Sportovní magazín

16:10 NORTHAMPTON SAINTS-BATH
Přímý přenos utkání 11. kola Rugby Aviva
Premiership (v přestávce: Sport Expres)

18:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

19:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

Ve chvíli, kdy se poprvé setkala s uličnickou
Nellie, začal pro holčičku Samanthu konečně život. Přestože pocházejí ze zcela rozdílného prostředí, vznikne mezi nimi největší
přátelství... Americký film (2004).

18:20 KLID A POHODA

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
Ranní porce hitů s pořádnou dávkou energie na celý den

09:35 MTV CRIBS (3)
MTV Cribs navštěvuje oblíbené hvězdy
šoubyznysu přímo doma! Během nahlížení
do jejich ložnic, kuchyní a obýváků hvězdy
vyprávějí o svých nejnovějších projektech
a osobních plánech.

10:00 100 HITŮ DESETILETÍ (4)
100 největších hitů je anketa o nejlepší
song uplynulého desetiletí. V každém dílu
uslyšíte dvacet písniček, které se v posledních deseti letech staly nezapomenutelnými.

10:50 KDYŽ MNĚ BYLO 17 (17)
Zajímá vás jaké byly vaše oblíbené celebrity, když jim bylo 17? Co dělaly jinak, aby
se dostaly tam, kde jsou? A co dělaly stejně jako vy? MTV nabízí vzrušující pohled
do světa vaší oblíbené hvězdy a poskytne
vám vzácný pohled na její život před tím,
než se proslavila.

11:15 KDYŽ MNĚ BYLO 17 (18)
Zajímá vás jaké byly vaše oblíbené celebrity, když jim bylo 17? Co dělaly jinak, aby
se dostaly tam, kde jsou? A co dělaly stejně jako vy? MTV nabízí vzrušující pohled
do světa vaší oblíbené hvězdy a poskytne
vám vzácný pohled na její život před tím,
než se proslavila.

11:40 FILMOVÝ SVĚT MTV

V předvánočním shonu chce Nancy McKeon stihnout vše najednou, až havaruje
s autem. Když se probere z bezvědomí, pomáhá jí sympatický mladý muž a tvrdí, že
je její manžel a má s ním dvě děti. Jenomže
ona svou rodinu nikdy předtím neviděla...

Filmový svět MTV je měsíčník, který vás zavede do vzrušujícího světa filmu a přinese
ty nejnovější senzační zprávy z kinosálů.
Každá show obsahuje nejžhavější filmové
novinky, klepy ze zákulisí a exkluzivní rozhovory s hvězdami.

20:00 TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

20:00 VÁNOČNÍ POHLEDNICE

21:15 WIMBLEDON 2011 (FINÁLE ŽENY)

18:50 HOME SWEET HOME - TOP 10

20:00 TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

20:00 VÁNOČNÍ POHLEDNICE

19:10 NEW JERSEY-WASHINGTON

12:05 MTV VÁNOČNÍ MENU

Krásnou, ale chudou Libušku Šafránkovou nečekají v kouzelných oříšcích jen plesové šaty, ale
také lovecká kamizola... A princ Pavel Trávníček
na ní může oči nechat! Česko-německý film
(1973). Dále hrají C. Braunbock, R. Hoppe, D. Hlaváčová, J. Libíček, V. Menšík, V. Jandák a další.
Režie V. Vorlíček (84 min)

21:25 HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
Hugh Grant dostane nečekanou nabídku, aby
pro slavnou popovou hvězdu napsal duet.
Problém je v tom, že sice umí složit hudbu, ale
jeho texty nestojí za moc. Náhoda mu ovšem
přihraje do cesty lehce praštěnou Drew Barrymore a spolu pak zjistí, že nejlepší způsob, jak
složit perfektní love song, je zamilovat se...
Americká komedie (2007). Dále hrají B. Garrett,
K. Johnston, C. Scott, H. Bennett a další. Režie
M. Lawrence (100 min)

23:15 NAVŽDY MLADÝ
Mel Gibson se po zmrazení probouzí a nachází
Jamii Lee Curtis - pravou lásku i rodinu, proti které nezmůže nic ani čas
40
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Voják John Newton se vydává hledat
autorku vánoční pohlednice Alici Evans,
do které se beznadějně zamiloval. Nemá
však ani nejmenší tušení, že není jediný...
Americký film (2006). Dále hrají E. Asner,
B. Weber, P. Jason, L. Nettleton a další.

21:30 ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA
Když Meg Ryan povstalci unesou manžela, všichni ji nechají na holičkách. Jedinou
nadějí se stane profesionální vyjednavač
Russel Crowe. Jenže teroristé uneseného
nehodlají pustit. Ví, kde jsou jejich tábory
a drogová pole a mohl by být pro ně nebezpečný. Nezbývá tedy nic jiného, než ho
zachránit pomocí zbraní... Americký akční
film (2000).

23:55 ZKÁZA RODU HICKMANŮ
Thomas Hickman zdědí činžák v Londýně.
Ve sklepě najde se svými přáteli zazděný
jazz club a spolu začnou pátrat po minulosti domu, i po tom, proč byl vlastně club
zazděn... Britský mysteriózní film (2003).

Záznam hokejového zápasu NHL

21:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

21:15 WIMBLEDON 2011 (FINÁLE ŽENY)
Záznam finálového zápasu žen (Petra Kvitová-Maria Šarapovová)

23:00 SPORTOVNÍ EXPRES
Sportovní zpravodajství

23:15 WIMBLEDON 2011 (FINÁLE MUŽI)
Záznam finálového zápasu mužů (Rafael
Nadal-Novak Djokovič)

Nejpopulárnější hity z kuchyně MTV

14:25 HOME SWEET HOME
To nejlepší z české a slovenské hudební
scény za rok 2011

16:00 VÁNOČNÍ TOP 10
Máme Tady Vánoce! Hitparáda nejlepších
deseti vánočních klipů všech dob

16:40 MTV VÁNOČNÍ HITY
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

18:50 HOME SWEET HOME - TOP 10
Hitparáda deseti nejlepších českých a slovenkých klipů za rok 2011

19:50 MTV VÁNOČNÍ HITY
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

00:00 IN LOVE WITH MTV
Hodina plná vánoční romantiky na MTV,
protože už dávno se ví, že čas vánoční je
časem klidu pohody a hlavně lásky.

01:00 MUSIC NON STOP
Mix hudebních klipů bez přerušení

05:00 ALTERNATIVE NATION
Odbočka z hlavního proudu

NEDĚLE 25. PROSINCE

06:35 ZÁHADY PŘÍRODY (9)
07:00 TOM A JERRY: FILM
08:20 PRINCEZNA ZE MLEJNA II (3)
Pohádkový seriál (2000)

08:50 VESELÉ VÁNOCE PŘEJÍ CHOBOTNICE
Česká komedie (1986)

10:25 ZA HUMNY JE DRAK
Drak Mrak vůbec není tak strašný, jak vypadá. Dokonce pro svou dobrotu okouzlil i princeznu... Česká pohádková komedie (1982).

12:00 JAK PRINCEZNY PO NOCÍCH
TANCOVALY
Král Karel je zoufalý. Jeho dvanáct dcer
před ním skrývá velké tajemství. Každé
ráno mají zničené střevíčky a on netuší, co
v noci vyvádějí. Nešťastný král nechá proto
vyhlásit, že dá ruku jedné z dcer tomu, kdo
záhadu vyřeší. Jenže ani jeden z princů,
kteří se přihlásili, na nic nepřijde. Pak se
ale objeví voják a loutkář Anton a na první
pohled si zamiluje princeznu Amandu... Německá pohádka (2011).

13:00 Z PEKLA ŠTĚSTÍ
Na svém putování světem se Honza skamarádil s čerty, získal srdce krásné Markýtky a přemohl draka Bucifala... Český
film podle pohádky J. Drdy (1999).

14:55 KDOPAK TO MLUVÍ 2
Americká komedie (1990)

16:15 SHREK
Americký animovaný oscarový film (2001)

17:50 HRÁTKY S ČERTEM
Vysloužilý voják Martin Kabát se vydá
do pekla zachránit duše dvou pošetilých
dívek, které v touze po ženichovi lehkomyslně naletěly ďábelskému mámení. Český
film (1956).

19:30 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, POČASÍ

08:30 SVĚT NOVA CINEMA
09:55 NOVÁ CESTOMÁNIE
10:30 KLID A POHODA
V předvánočním shonu chce Nancy McKeon stihnout vše najednou, až havaruje
s autem. Když se probere z bezvědomí, pomáhá jí sympatický mladý muž a tvrdí, že
je její manžel a má s ním dvě děti. Jenomže
ona svou rodinu nikdy předtím neviděla...

12:20 VÁNOČNÍ POHLEDNICE
Voják John Newton se vydává hledat
autorku vánoční pohlednice Alici Evans,
do které se beznadějně zamiloval. Nemá
však ani nejmenší tušení, že není jediný...
Americký film (2006).

13:50 KOŘENÍ
14:35 HON NA MYŠ
Bratři Ernie a Lars mají problém. V jejich
domě je myš a nechce se jí pryč. Nejdříve si oba myslí, že nebude těžké ji chytit
do pastičky, ale jak se brzy ukáže, myš je
nepředstavitelně mazané zvíře. Dokáže
se vyhnout všem nástrahám, poradí si i se
strašlivou kočkou Kočkodzillou či profesionálním odborníkem na hubení myší. Americká komedie (1997).

16:25 PYŠNÁ PRINCEZNA
Král Miroslav se vydává do Půlnočního království, aby v převleku za zahradníka zbavil
princeznu Krasomilu pýchy... Česká pohádka (1952).

09:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 NEW JERSEY-WASHINGTON
Záznam hokejového zápasu NHL

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:00 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:30 VOLVO OCEAN RACE (4)
Dokument z další etapy největšího mezikontinentálního jachtařského závod

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 MOBIL 1 - THE GRID (2)
Motoristický magazín – Review 2011

13:55 VIŤAZ ČECHOV-AVANGARD OMSK
Přímý přenos hokejového zápasu KHL
(v přestávkách: Teleshop,Sport Expres)

16:15 SPORT+ SPECIÁL (51/2011)
Sportovní magazín

17:00 SPORT EXPRES
17:25 ATP WORLD TOUR FINALS 2011
Souhrnný dokument z tenisového Turnaje
mistrů (Londýn)

18:30 MAGAZÍN NBA ACTION (1)
Magazín z nejprestižnější basketbalové ligy
světa

17:55 SNĚHOVÝ ZÁZRAK
Poklidný ráz Štědrého večera se náhle
změní, když téměř na celém světě začne
hustě sněžit. Nikdo ale netuší, že prudká
bouře v jediném okamžiku obrátí několika
lidem život naruby... Americký film (2005).

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
09:35 MTV CRIBS (4)
MTV Cribs navštěvuje oblíbené hvězdy
šoubyznysu přímo doma! Během nahlížení
do jejich ložnic, kuchyní a obýváků hvězdy
vyprávějí o svých nejnovějších projektech
a osobních plánech.

10:00 16 A TĚHOTNÁ (8)
MTV uvádí druhou řadu dokumentární
série, která se zaměřuje na kontroverzní
téma mladistvých. Každý příběh nabízí jedinečný pohled na širokou škálu problémů
těhotných dospívajících dívek - manželství,
osvojení, náboženství, klepy, škola nebo
finance. Stojí tváří v tvář neuvěřitelně dospělým rozhodnutím, obětují své dospívání,
a to díky optimismu a odhodlání udělat to
nejlepší pro svoje dítě. Podívejte se na příběhy těch, které těhotenství překvapilo
v tak mladém věku a jak se k velmi těžkému
životnímu rozhodnutí dívky, ale i kluci postavili.

11:15 NEŠIKA (3)
11:40 NEŠIKA (4)
Vtipná a chytrá komedie s fenomenálním
obsazením nových tváří MTV. Hlavní hrdinkou nového seriálu je patnáctiletá Jenna
Hamilton, kterou ztvárňuje známá herečka
Ashley Rickards. Pubertální středoškolačka se zrovna nachází v bolavé fázi dospívání a čekají na ni první zákeřné nástrahy
lásky. Její život se však zcela zásadně začíná měnit po trapné nehodě. Ženský hlas
vypráví v první osobě a humorně zachycuje zážitky spojené s dospíváním.

12:05 MTV VÁNOČNÍ MENU

19:35 KUNG FU PANDA SLAVÍ SVÁTKY

Nejpopulárnější hity z kuchyně MTV

14:25 HOME SWEET HOME

Americký animovaný film (2010).

17:50 HRÁTKY S ČERTEM

21:40 BABEL

22:05 NBA

18:50 VÁNOČNÍ WISHLIST

20:00 JAK SE BUDÍ PRINCEZNY

20:00 ŠARLOTINA PAVUČINKA

19:00 NFL

16:00 VÁNOČNÍ TOP 10

Zlá Melánie vyřkne nad kolébkou královské
dcery nezrušitelnou kletbu. S láskou Růženky k princi Jaroslavovi však nepočítala.
Právě on se vydá zakleté království zachránit... Český film (1977). Hrají M. Horáková,
J. Hrušínský, J. Sovák, M. Dvorská, V. Menšík a další.

21:35 POSLEDNÍ PRÁZDNINY
Život ostýchavé černošské kuchařky
Queen Latifah se obrátí vzhůru nohama
v momentě, kdy zjistí, že má před sebou
pouhý měsíc života. Rozhodne se, že opustí všední zaměstnání, změní vizáž a vydá se
na dovolenou snů do proslulých lázní v Karlových Varech... Americká komedie (2006).

23:25 BLBÝ A BLBĚJŠÍ
Jim Carrey a Jeff Daniels se snaží vrátit kufřík krásné dívce. Vydávají se tak na bláznivý
výlet napříč Amerikou a svou blbostí ničí
celé své okolí... Americká komedie (1994).

01:10 VNADNÉ MODELKY
Americký erotický film (2006)
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Malé prasátko Wilbur je předurčeno jako
nejslabší zemřít, ale v poslední chvíli ho
zachrání malá holčička Fern, která se ho
ujme. Jenže ostatní zvířátka na farmě se
bojí, že hravé a roztomilé prasátko skončí na Vánoce v podobě vypečené kýty.
Naštěstí má v rodné stáji partu skvělých
a věrných přátel, kteří ho v průšvihu nenechají... Americko - německá komedie (2006).

21:40 BABEL
Čtyři příběhy odehrávající se paralelně
v Maroku, Mexiku a Japonsku, ve kterých
se náhodně proplete několik zdánlivě
nesouvisejících lidských osudů. Brad Pitt
a Cate Blanchett v hlavních rolích francouzsko - americko- mexického filmu
(2006).

00:10 INZERÁT: PŘÍLEŽITOSTNÝ SEX
Mladá novinářka potřebuje napsat dobrý článek o online seznamování a tak se
rozhodne vyzkoušet si ho na vlastní kůži.
Americký erotický film (2002).

Přímý přenos utkání 16. kola amerického
fotbalu (v přestávce: Teleshop)

22:05 NBA
Přímý přenos zámořské basketbalové ligy
NBA (v přestávce: Sport Expres)

Máme Tady Vánoce! Hitparáda nejlepších
deseti vánočních klipů všech dob.

16:40 MTV VÁNOČNÍ HITY
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů.

18:50 VÁNOČNÍ WISHLIST
Máme Tu Vánoce! Nadiktujte si předvánočníodpolednezvýběruvánočníchsongů.Připravili
jsmespeciálníWishlistplnýtěchnejlepšíchvánočníchšlágrů.Pravidlaohlasováníasamotné
hlasování najdete na mtv.cz.

19:55 MTV VÁNOČNÍ HITY
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

00:00 IN LOVE WITH MTV
Hodina plná vánoční romantiky na MTV,
protože už dávno se ví, že čas vánoční je
časem klidu pohody a hlavně lásky

01:00 MUSIC NON STOP
Mix hudebních klipů bez přerušení

03:00 CHILL OUT ZONE
Zpomalte svůj zrychlený víkendový tep

05:00 MUSIC NON STOP

PONDĚLÍ 26. PROSINCE

06:45 ZÁHADY PŘÍRODY (10)
07:05 TOM A JERRY: RYCHLE A CHLUPATĚ
08:20 PRINCEZNA ZE MLEJNA II (4)
08:45 JAK SE BUDÍ PRINCEZNY
Zlá Melánie vyřkne nad kolébkou královské
dcery nezrušitelnou kletbu. S láskou Růženky k princi Jaroslavovi však nepočítala. Právě on se vydá zakleté království zachránit...

10:15 PTÁK OHNIVÁK
Na cestě za milovanou princeznou musí
princ Afron překonat čaroděje Skeletona,
vládce všech živlů a zla. Film v česko-německé koprodukci (1997).

11:55 HVĚZDNÉ TOLARY
Německý film na motivy pohádky bratří
Grimmů (2011)

12:50 Z PEKLA ŠTĚSTÍ 2
Proti Honzově odvaze a Markýtčině lásce
nemají intriky závistivé Eufrozíny šanci.
Zvlášť když mají přímo z pekla štěstí! Česká
pohádka (2001)

14:40 KDOPAK TO MLUVÍ 3
Americká komedie (1993)

16:20 SHREK 2
Když zlobr Shrek zachránil princeznu Fionu, zdálo se, že spolu budou šťastně žít
až do smrti. Jenže i pohádkové manželství
je fuška, zejména, když se vám ho kdekdo
snaží překazit! Naštěstí jsou kamarádi,
kteří nenechají přítele v nesnázích na holičkách... Pokračování úspěšné americké
animované komedie (2004).

18:00 ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Panovníci dvou sousedních spřátelených
zemí se dohodli na svatbě svých urozených potomků. Ti však mají vlastní recept
na štěstí a lásku. Český film (1968).

19:30 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, POČASÍ

08:00 SVĚT NOVA CINEMA
08:40 SPONGEBOB V KALHOTÁCH
09:10 ROARY: ZÁVODNÍ AUTO (13, 14)
10:10 LAUREL A HARDY
Šílenství

10:40 NOVÁ CESTOMÁNIE
11:10 HON NA MYŠ
Bratři Ernie a Lars mají problém. V jejich
domě je myš a nechce se jí pryč. Nejdříve si oba myslí, že nebude těžké ji chytit
do pastičky, ale jak se brzy ukáže, myš je
nepředstavitelně mazané zvíře. Dokáže
se vyhnout všem nástrahám, poradí si i se
strašlivou kočkou Kočkodzillou či profesionálním odborníkem na hubení myší. Americká komedie (1997).

13:10 ŠARLOTINA PAVUČINKA
Americko - německá komedie (2006)

14:45 HRÁTKY S ČERTEM
Vysloužilý voják Martin Kabát se vydá
do pekla zachránit duše dvou pošetilých
dívek, které v touze po ženichovi lehkomyslně naletěly ďábelskému mámení.

16:25 HRANICE I (13)

09:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 NFL
Záznam utkání 16. kola amerického fotbalu

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 VOLVO OCEAN RACE (4)
Dokument z další etapy největšího mezikontinentálního jachtařského závod

12:00 MAGAZÍN NBA ACTION (1)
Magazín z nejprestižnější basketbalové ligy
světa

12:30 WORLD OF FREE SPORTS
Dokument o extrémních sportech

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 NBA
Záznam zámořské basketbalové ligy NBA

14:55 KLOTEN FLYERS-DINAMO RIGA
Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

17:15 DYNAMO MINSK-ATLANT MYTIŠČI
Přímý přenos hokejového zápasu KHL
(v přestávkách: Sport Expres)

Případy speciální jednotky ICS ustavené vládou. Jejím úkolem je chránit kanadskou hranici, ať už se to týká boje s mezinárodním
terorismem, pašování, uprchlíků či jiných
kriminálních případů spadajících do této
oblasti... Kanadský krimi seriál (2007).

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
09:35 ZLATÁ MLÁDEŽ (8)
Další vylepšená řada seriálu o impozantních, extravagantních a divokých oslavách
narozenin v zámožných rodinách. Tentokrát však oslavenci budou trochu starší
a z ještě vyšší společnosti. Na jejich party,
odehrávající se v těch nejexkluzivnějších
prostorách, budou lítat hvězdy soukromými tryskáči a blýskat se tam budou oblečky z nejnovějších kolekcí přímo z přehlídkových mol. Nenechte si ujít Zlatou mládež
na MTV!

10:00 DOKAŽ TO! (22)
10:50 NÁCTILETÉ MAMINKY (10)
11:40 TEEN CRIBS (22)
12:05 MTV MENU
Nejpopulárnější hity z kuchyně MTV

14:25 BOD VARU (16)
14:50 DOKAŽ TO! (23)
Dokaž to, je úspěšnou reality show MTV,
která splní nekonvenční sny i těm nejobyčejnějším lidem. Dokaž to dokumentuje
vnitřní a vnější změny jednoho člověka, který se chce absolutně změnit

15:35 ZATČENI (19)
Zúčastnili jste se někdy nelegální party
nebo jste chodili bez kalhot na veřejnosti?
V reality show Zatčeni vám ukážeme co se
stane, když mladí lidé zajdou příliš daleko
a porušují zákony a jaké jsou nakonec důsledky jejich chování.

17:20 BRUTÁLNÍ NIKITA II (16)
Kdysi bývala Nikita dítě ulice, dnes je
agentkou tajné vládní organizace zvané
Sekce 1. Jejím posláním je odhalování a rozbíjení teroristických organizací a dopadání
zločinců... Kanadský akční seriál (1998).

16:00 NEŠIKA (8)
16:25 NAPSÁNO ŽIVOTEM - NENÁVIDÍM
SVŮJ OBLIČEJ (13)
17:15 THIS IS THE NEW SH*T
17:40 TOP 10
18:20 MTV HITS

18:10 SUPERMAN II (18)
19:10 DVA A PŮL CHLAPA II (2, 3)
Druhá řada amerického seriálu (2004)

20:00 ČTVERY VÁNOCE

20:00 HOMOLKA A TOBOLKA

20:10 KANADA-HC VÍTKOVICE

22:50 TĚŽKÝ ČASY RJ BERGERA

20:00 ČTVERY VÁNOCE

20:00 HOMOLKA A TOBOLKA

20:10 KANADA-HC VÍTKOVICE

20:05 WISHLIST
21:10 KDYŽ MNĚ BYLO 17 (19)
21:35 KDYŽ MNĚ BYLO 17 (20)
22:00 100 HITŮ DESETILETÍ (4)
22:50 TĚŽKÝ ČASY RJ BERGERA (9)

Americko-německá romantická komedie
(2008)

21:35 UPRCHLÍK
Harrison Ford byl neoprávněně obviněn
z vraždy své ženy. Byl odsouzen k trestu
smrti, ale podařilo se mu utéct. Tommy Lee
Jones je mu v patách a tak musí najít skutečného vraha, aby dokázal svoji nevinu.
Americký akční film (1993).

23:40 BLBÝ A JEŠTĚ BLBĚJŠÍ: JAK HARRY
POTKAL LLOYDA
Od té doby, co se Lloyd a Harry seznámili
ve škole, neustále čelí nástrahám školního
systému a života vůbec. Navíc ředitel školy
a jeho přítelkyně je chtějí zneužít, aby na jejich úkor získali grant ve výši 100 000 dolarů na otevření speciální třídy. Jenže přechytračit blbého a blbějšího je úkol i nad
síly mazaného ředitele. Obzvlášť když se
na jejich stranu postaví půvabná reportérka školního časopisu ... Americká komedie
(2003).
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Šest Homolků si chce zimní rekreaci
ve Špindlerově Mlýně pořádně užít. Dobrou
náladu jim nepokazí ani dotěrní sousedé,
natož maléry, kterých je nepočítaně. Český film (1972). Hrají J. Šebánek, M. Motlová,
H. Růžičková, F. Husák, I. Janžurová, V. Křesadlová, J. Hrzán a další.

21:40 ZABIJÁK
Nic netušící univerzitní profesor Steven Seagal se nevědomě podílel na kokainovém
obchodu a byl uvězněn. Nezbývá mu než
z vězení uprchnout, aby se pomstil a dokázal svou nevinu... Americký akční film (2003).

23:20 SVÉRÁZNÁ SPRAVEDLNOST
Ben Kallin je samozvaný soudce. Na podomácku vyrobeném elektrickém křesle
vraždí muže, kteří se provinili těžkými zločiny a dostali za to podle něj mírné tresty.
Úřednice místního úřadu práce Kimberly
zpozoruje, že se v okolí ztrácejí mladí muži
a začne pátrat po příčinách. Podaří se obyčejné úřednici Kallina zastavit?

Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

22:35 OUTDOOR SPECIÁL (52/2011)
Magazín o extrémních sportech u nás
i v zahraničí

23:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

23:15 CHELSEA TV
Záznam vybraného utkání (Chelsea TV)

01:00 CHELSEA TV
Záznam vybraného utkání (Chelsea TV)

Během jediného okamžiku se z anonymního žáka stává střed zájmu okolí. Těžký
časy RJ Bergera nás vracejí na Pinkertonskou střední školu, kde nečekaným řízením
osudu zažívá průměrný student obrovskou
vlnu chlapského uznání. Druhý ročník je pro
studenty sám o sobě velkým prubířským
kamenem a pro RJ Bergera a Milese to platí dvojnásob. Nechme se překvapit, jak se
hlavní představitel vyrovná s rozvodem rodičů, přehlížením vysněné dívky, problémy
se spolužáky a mnoha dalšími překážkami.

23:15 TĚŽKÝ ČASY RJ BERGERA (10)
23:40 JESSICA SIMPSON: KRÁSA BEZ
HRANIC (1)
00:05 MEGADRIVE (3)
00:30 NITRO CIRCUS (1)
01:00 MUSIC NON STOP

ÚTERÝ 27. PROSINCE

05:55 ZÁHADY PŘÍRODY (11)
06:25 DOBRODRUŽSTVÍ ZACHA A ANNIE II
07:15 SCOOBY-DOO A OSTROV ZOMBIE
08:30 PRINCEZNA ZE MLEJNA II (5)
09:00 ZACHRAŇTE WILLYHO
Jedině dvanáctiletý chlapec porozuměl
nářkům mladé kosatky uvězněné v těsné nádrži vodního parku. Proto vymyslí
vlastní plán na její záchranu. Ale času
příliš nezbývá... Americko-francouzský
dobrodružný film (1993).

10:50 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Clark a jeho rodina chtěli připravit pro
sebe a své příbuzné hezké Vánoce. Všichni se usilovně snaží vytvořit tu pravou
sváteční atmosféru, jenže malér stíhá
malér. Ale Clark se nikdy nevzdává! Americká komedie (1989).

12:30 STOLEČKU, PROSTŘI SE!
Tři bratři dostanou od mistrů, u kterých
se vyučili, vzácné dary. První stoleček,
který sám prostírá, druhý oslíka, z něhož se sypou dukáty a třetí kožený pytel
s obuškem. Nejmladší bratr byl z nevšedního daru udiven, ale netuší, že ho bude
brzy potřebovat...

13:30 TŘI MUŽI A NEMLUVNĚ
Mít rovnou tři tatínky, to je terno! Dokážou hravě zastat práci maminky, i když
se to neobejde bez drobných domácích
karambolů, ale je s nimi větší legrace!
Americká komedie (1987).

15:10 LOVECKÁ SEZÓNA
Americký animovaný film (2006)

16:40 POD JEZEVČÍ SKÁLOU
18:00 NEBOJSA
Česko-slovenský film (1988)

19:30 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, POČASÍ

07:30 SVĚT NOVA CINEMA
07:50 SUPERMAN II (18)
08:40 SPONGEBOB V KALHOTÁCH
09:10 ROARY: ZÁVODNÍ AUTO (15, 16)
10:10 CHARLIE CHAPLIN
Chaplin hasičem

10:35 DVA A PŮL CHLAPA II (2, 3)
Druhá řada amerického seriálu (2004)

11:30 NOVÁ CESTOMÁNIE
12:00 BRUTÁLNÍ NIKITA II (16)
13:10 DUCH VÁNOC
Klasický vánoční příběh dle předlohy Charlese Dickense o jednom starém, cynickém
muži, který nesnáší Vánoce a stará se jen
o peníze. Jednou se mu ale zjeví duch jeho
bývalého obchodního partnera a po něm
duchové Vánoc, kteří mu ukazují jeho minulost, přítomnost a nakonec i to jak bude vypadat jeho budoucnost, pokud nezmění své
chování. Americko-britský rodinný film (1984).

14:55 HOMOLKA A TOBOLKA
Český film (1972). Hrají J. Šebánek, M. Motlová, H. Růžičková, F. Husák, I. Janžurová,
V. Křesadlová, J. Hrzán a další.

09:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 DY1NAMO MINSK-ATLANT MYTIŠČI
Záznam hokejového zápasu KHL

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:00 THE BIG GAME (36)
Záznam nejzajímavějších her v exkluzivní
společnosti hvězd pokeru

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 CHELSEA TV
Záznam vybraného utkání (Chelsea TV)

14:55 GA WOLFSBURG-KLOTEN FLYERS/
DINAMO RIGA
Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

17:30 MAGAZÍN HBL (16/2011)
Magazín házenkářské Bundesligy

18:00 VFL GUMMERSBACH-THW KIEL
Záznam utkání 17. kola německé házenkářské Bundesligy

16:25 HRANICE II (1)
Případy speciální jednotky ICS ustavené
vládou. Jejím úkolem je chránit kanadskou
hranici, ať už se to týká boje s mezinárodním terorismem, pašováním, uprchlíků či
jiných kriminálních případů spadajících
do této oblasti...

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
09:35 ZLATÁ MLÁDEŽ (9)
10:00 DOKAŽ TO! (23)
10:50 NÁCTILETÉ MAMINKY (11)
11:40 TEEN CRIBS (23)
V MTV Teen Cribs vám ukážeme jak žijí děti
bohatých rodičů. Uvidíte překrásné domy
s bazény, kinosály, privátními nočními kluby, golfovými hřišti a dalšími vychytávkami,
kterými rodiče své dětičky rozmazlují, aby
splnili jejich sny a touhy.

12:05 MTV MENU
Nejpopulárnější hity z kuchyně MTV

14:25 BOD VARU (17)
MTV skrývá kamery a nastavuje hodiny!
Vítejte v žertovné reality show se skrytou
kamerou, ve které se vyplatí být trpělivý
a umět si zachovat chladnou hlavu. V každé epizodě nastávají nepříjemné situace,
které jsou úmyslně nachystané na jednoho nebo více mladých lidí, kteří netuší, že
je sleduje skrytá kamera. Oběti musí útoky
vydržet předem stanovenou dobu a pokud
nevybuchnou dříve, je cena 100 dolarů okamžitě vyplacena na místě.

14:50 DOKAŽ TO! (24)
15:35 ZATČENI (20)
16:00 NEŠIKA (9)
16:25 NAPSÁNO ŽIVOTEM - JSEM ZÁVISLÝ
NA VIDEOHRÁCH (14)

17:20 BRUTÁLNÍ NIKITA II (17)

Přichází skutečný život! Napsáno životem
přináší pohled do všedního dne mimořádných mladých lidí a vypráví příběhy, které
napsal sám život.

Kdysi bývala Nikita dítě ulice, dnes je
agentkou tajné vládní organizace zvané
Sekce 1. Jejím posláním je odhalování a rozbíjení teroristických organizací a dopadání
zločinců... Kanadský akční seriál (1998).

17:15 URBAN
Tady vládne R‘n‘B a Hip Hop

18:10 SUPERMAN II (19)
19:10 DVA A PŮL CHLAPA II (4, 5)

18:20 MTV HITS
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

20:00 ZAPOMENUTÝ OSTROV

21:45 NÁVRAT NA VRCHOL

01:35 OTTAWA-MONTREAL

23:40 JESSICA SIMPSON: KRÁSA...

20:00 ZAPOMENUTÝ OSTROV

20:00 SUPERPOLICAJTI Z MIAMI

20:10 HC DAVOS-KANADA/HC VÍTKOVICE

20:25 DOKAŽ TO! (18)
21:10 NÁCTILETÉ MAMINKY 4 (2)
22:00 VALEMONT (3)

Nim žije s otcem na odlehlém ostrově
a baví se vymýšlením dobrodružných
výprav. Když se jednoho dne během
bouře její otec ztratí, hra osudu jí postaví
do cesty Alexandru - autorku knihy o největším dobrodruhovi na světě. Společně
musí nabrat odvahu ubránit se ostrovním vetřelcům a najít otce... Americký
dobrodružný film (2008). Dále hrají G. Butler, J. Foster, A. Breslin, Ch. Baker, J. Laga‘aia a další. Režie M. Levin a J. Flackett (91
min)

21:35 ŠERIFOVÉ
Zdá se, že Wesley Snipes, kterému se
podařilo uprchnout z vězeňského letadla,
už nemá šanci. V patách má totiž pronásledovatele Tommy Lee Jonese a jeho
tým... Americký akční film (1998). Dále hrají R. Downey Jr., K. Nelligan, J. Pantoliano
a další. Režie S. Baird

23:45 NAHÁ KONFRONTACE
Americký erotický film (2005)
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Dva odvážní bojovníci se zločinem Bud
Spencer a Terence Hill jsou na stopě ukradených dvaceti miliónů dolarů. Při hledání
peněz nesmí chybět vražda, nelítostné
rvačky a hlavně děsný blázinec! Italská komedie (1985).

21:45 NÁVRAT NA VRCHOL
Americký film (2006).

00:05 PROLOMENÁ STEZKA (1/2)
Za Tomen Hartem na dobytčí farmu v Oregonu přijíždí jeho strýc Print Ritter, aby mu
sdělil, že Tomova matka zemřela. Také mu
oznamuje, že podle závěti nezdědil žádné
peníze. Strýc ovšem nemá zájem obrat
Toma o všechen majetek, a tak navrhuje,
aby dali ranč do zástavy bance, nakoupili
za peníze koně a odvedli je do Vayomingu.
Tím by mohli peníze zhodnotit a Tom by
tak získal nemalou částku. Jenže cesta
k penězům není tak jednoduchá jak by se
mohlo zdát... První část kanadského westernu (2006).

Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

22:35 HSV HAMBURG-FA GÖPPINGEN
Záznam utkání 17. kola německé házenkářské Bundesligy

00:00 SPORT+ SPECIÁL (51/2011)
Sportovní magazín

00:40 ATP WORLD TOUR FINALS 2011
Souhrnný dokument z tenisového Turnaje
mistrů (Londýn)

01:35 OTTAWA-MONTREAL
Přímý přenos hokejového zápasu NHL
(v přestávkách: Sport Expres, Borec měsíce)

Valemont je exkluzivní univerzita, jako
každá jiná na východním pobřeží, plná
bohatých studentů. Jenže Valemont má
tajemství. Nebezpečné tajemství. Hlavní
hrdinkou tohoto tajemného příběhu je
Sofie, jejíž bratr Eric před tím, než záhadně
zmizel a poté byla nalezena jeho mrtvola,
na univerzitě studoval. Sofie ukradne telefon, který byl jednou z nalezených bratrových věcí a díky řadě textových a obrazových zpráv sestavuje mozaiku tajemných
událostí a zjišťuje, že jeho osud může být
brzy její vlastní.

22:25 MTV NA SETKÁNÍ S LADY GAGA
22:50 VÝZVA RIVALŮ (3)
23:40 JESSICA SIMPSON: KRÁSA BEZ
HRANIC (2)
00:05 MEGADRIVE (4)
00:30 NITRO CIRCUS (2)
01:00 MUSIC NON STOP

STŘEDA 28. PROSINCE

06:45 ZÁHADY PŘÍRODY (12)
07:10 SCOOBY-DOO A INVAZE VETŘELCŮ
08:20 PRINCEZNA ZE MLEJNA II (6)
08:50 ZACHRAŇTE WILLYHO 2
Americký dobrodružný film (1995)

10:30 POLICAJT DRÁBEM
Bud Spencer poprvé v akci jako komisař
Rizzo. Zná ho celé neapolské podsvětí
a v boji proti zločinu používá své pěsti místo zbraně.

12:15 KRÁL DROZDÍ BRADA
Pyšná a rozmazlená princezna Isabelle se
o námluvách vysměje svému nápadníku
princi Richardovi. Rozzlobený otec dceři
ve zlosti pohrozí, že ji provdá za prvního
žebráka, kterého uvidí. Když se u paláce
objeví zarostlý otrhanec, musí král své
slovo dodržet... Německý film na motivy
klasické pohádky bratří Grimmů (2008).

13:20 TŘI MUŽI A MLADÁ DÁMA
15:00 SCOOBY-DOO: ZAČÁTEK
Čtyři nejlepší kamarádi byli neprávem obviněni z nastrojení duchařského žertíku a vyloučeni z Coolsvilleské střední. Spojili se,
aby očistili své jméno a spolu s odvážným
štěnětem Scooby-Doo vyřešili tu nadpřirozenou záhadu. Vydali se tak rovnou vstříc
neutuchající legraci a dobrodružství...
Americko-kanadská komedie (2009).

16:30 NA PYTLÁCKÉ STEZCE
17:50 LEDOVÉ OSTŘÍ
Hokejista D. B. Sweeney musel po vážném
úrazu s hokejem skončit a rázem jeho život
přestane mít smysl. Když se ale setká s jednou z nejtalentovanějších krasobruslařek
na světě Moirou Kelly, otevře se mu nová
šance dostat se na led... Americký film (1992).

19:30 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, LOTO, POČASÍ

07:50 SUPERMAN II (19)
08:40 SPONGEBOB V KALHOTÁCH
09:10 ROARY: ZÁVODNÍ AUTO (17, 18)
10:25 DVA A PŮL CHLAPA II (4, 5)
11:20 BRUTÁLNÍ NIKITA II (17)
Kdysi bývala Nikita dítě ulice, dnes je
agentkou tajné vládní organizace zvané
Sekce 1. Jejím posláním je odhalování a rozbíjení teroristických organizací a dopadání
zločinců... Kanadský akční seriál (1998).

12:25 STEAMBOY
Odvážný kluk s neobyčejným technickým
talentem Ray Steam dostane od dědečka
balík, který obsahuje podivnou kouli a několik výkresů. Dědeček však chlapce varuje, aby kouli chránil před O´Harovou nadací,
jejíž členové chtějí vynález za každou cenu
získat a zneužít k bezohledným plánům
na zbohatnutí... Japonský animovaný film
(2005). Režie K. Otomo (122 min)

14:35 SUPERPOLICAJTI Z MIAMI
Italská komedie (1985)

16:10 HRANICE II (2)
Případy speciální jednotky ICS ustavené
vládou. Jejím úkolem je chránit kanadskou
hranici, ať už se to týká boje s mezinárodním terorismem, pašováním, uprchlíků či
jiných kriminálních případů spadajících
do této oblasti... Kanadský krimi seriál
(2007).

17:05 POLICAJT DRÁBEM

09:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 KANADA-HC VÍTKOVICE
Záznam hokejového zápasu Spenglerova
Poháru

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:00 MAGAZÍN HBL (16/2011)
Magazín házenkářské Bundesligy

12:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 OTTAWA-MONTREAL
Záznam hokejového zápasu NHL

14:55 KLOTEN FLYERS/DINAMO RIGA-GA
WOLFSBURG
Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

17:25 OUTDOOR SPECIÁL (52/2011)
Magazín o extrémních sportech u nás
i v zahraničí

18:00 ATP WORLD TOUR FINALS 2011
Souhrnný dokument z tenisového Turnaje
mistrů (Londýn)

19:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

19:10 SPORT+ SPECIÁL (52/2011)
Sportovní magazín

Bud Spencer poprvé v akci jako komisař
Rizzo. Zná ho celé neapolské podsvětí
a v boji proti zločinu používá své pěsti místo zbraně. Italsko-německá krimi komedie
(1974). Dále hrají E. Cannavale, J. Mayniel,
J. Jhenkins, A. Infanti a další. Režie Steno
(103 min)

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
09:35 FILMOVÝ SVĚT MTV
10:00 DOKAŽ TO! (24)
10:50 NÁCTILETÉ MAMINKY (12)
11:40 TEEN CRIBS (24)
12:05 MTV MENU
Nejpopulárnější hity z kuchyně MTV

14:25 BOD VARU (18)
MTV skrývá kamery a nastavuje hodiny!
Vítejte v žertovné reality show se skrytou
kamerou, ve které se vyplatí být trpělivý
a umět si zachovat chladnou hlavu. V každé epizodě nastávají nepříjemné situace,
které jsou úmyslně nachystané na jednoho nebo více mladých lidí, kteří netuší, že
je sleduje skrytá kamera. Oběti musí útoky
vydržet předem stanovenou dobu a pokud
nevybuchnou dříve, je cena 100 dolarů okamžitě vyplacena na místě.

14:50 DOKAŽ TO! (25)
15:35 ZATČENI (21)
Zúčastnili jste se někdy nelegální party
nebo jste chodili bez kalhot na veřejnosti?
V reality show Zatčeni vám ukážeme co se
stane, když mladí lidé zajdou příliš daleko
a porušují zákony a jaké jsou nakonec důsledky jejich chování.

16:00 NEŠIKA (10)
16:25 NAPSÁNO ŽIVOTEM - POTŘEBUJI
TRANSPLATNACI (15)
Přichází skutečný život! Napsáno životem
přináší pohled do všedního dne mimořádných mladých lidí a vypráví příběhy, které
napsal sám život.

17:15 MTV ROCKS!
Ničí vás sousedé? Vraťte jim to s MTV
ROCKS!

19:10 DVA A PŮL CHLAPA II (6, 7)

18:20 MTV HITS

20:00 MRAZÍK

23:50 PROLOMENÁ STEZKA (2/2)

02:05 NASHVILLE-MINNESOTA

22:00 NEŠIKA

20:00 MRAZÍK

20:00 PŘED SVATBOU NE!

20:10 KANADA/HC VÍTKOVICE-HC DAVOS

20:00 TOP 20
21:35 UNPLUGGED ADELE
22:00 NEŠIKA (7)

„Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses
medvědem!“ Samolibého Ivánka může spasit jen dobré srdce krásné Nastěnky. Ruský
film (1964). Hrají A. Chvylja, N. Sedychova,
E. Izotov, I. Čurikova, P. Pavlenko, V. Altajskaja a další. Režie A. Rou (80 min)

21:25 TROJA
Trojský princ Orlando Bloom unesl ženu
Spartského krále, krásnou Diane Kruger.
Králův hněv vyústil v desetiletou krutou
válku, v níž se střetli největší antičtí hrdinové Sparty v čele s Bradem Bittem a bojovníci Troji, vedení Ericem Banou. Historický
velkofilm v koprodukci USA, Malty a Velké
Británie (2004). Dále hrají B. Cox, B. Gleeson, S. Bean, J. Glover, P. O´Toole a další.

00:05 DŮM NEŘESTI
Masérka Carrie musí neplánovaně odjet
a shání někoho, kdo by se těch pár dnů postaral o její dům. Na inzerát se ozve mladík
Drake, který ale místo péče o dům začne
pečovat o klientky...
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Podvodnice Sigourney Weaver a Jennifer
Love Hewitt jsou skutečné profesionálky.
Muži pro ně nejprve ztratí srdce a pak
i bankovní konto! Americká komedie (2001).

22:10 AGENTKY D.E.B.S.
Speciální agentky D.E.B.S jsou pověřeny
sledováním nejhledanější královny zločinu
Jordany Brewster. Ta se nečekaně znovu
objevila na scéně a má se sejít s ruskou nájemnou vražedkyní. Jenže agentky netuší,
že obávaná zlodějka je lesbička a schůzka je další z řady nepovedených pokusů
o rande a navíc se brzy zamiluje i do jedné
z nich... Americký akční film (2004).

23:50 PROLOMENÁ STEZKA (2/2)
Ritter, Tom a jejich honák Hek ošetří zraněného Lung Haye a také postarší ženu,
bývalou prostitutku Nolu Johnsovou. Ta
utíká před zlodějem koní a vrahem Earsem,
kterého prozradila šerifovi. Nyní se mu
podařilo utéci a hledá ty, jenž mu k vězení
pomohli...

Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

22:45 ELEMENT (67)
Magazín o extrémních sportech

23:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

23:15 VFL GUMMERSBACH-THW KIEL
Záznam utkání 17. kola německé házenkářské Bundesligy

00:35 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

01:00 TRANS WORLD SPORT (51/2011)
Sportovní magazín

02:05 NASHVILLE-MINNESOTA
Přímý přenos hokejového zápasu NHL
(v přestávkách: Sport Expres, Borec měsíce)

Vtipná a chytrá komedie s fenomenálním
obsazením nových tváří MTV. Hlavní hrdinkou nového seriálu je patnáctiletá Jenna
Hamilton, kterou ztvárňuje známá herečka
Ashley Rickards. Pubertální středoškolačka se zrovna nachází v bolavé fázi dospívání a čekají na ni první zákeřné nástrahy
lásky. Její život se však zcela zásadně začíná měnit po trapné nehodě. Ženský hlas
vypráví v první osobě a humorně zachycuje zážitky spojené s dospíváním.

22:25 NEŠIKA (8)
22:50 JACKASS: JAK TO VŠE ZAČALO
Dokument o počátku fenoménu MTV JACKASS

23:40 JESSICA SIMPSON: KRÁSA BEZ
HRANIC (3)
00:05 MEGADRIVE (5)
00:30 NITRO CIRCUS (3)
01:00 MUSIC NON STOP

ČTVRTEK 29. PROSINCE

06:45 ZÁHADY PŘÍRODY (13)
07:05 DOBRODRUŽSTVÍ ZACHA A ANNIE II
07:55 SCOOBY-DOO A UPÍŘÍ LEGENDA
09:05 ZACHRAŇTE WILLYHO 3
10:30 POLICAJT V HONGKONGU
Inspektor Bud Spencer je obviněn z pašování drog. Aby očistil své jméno, musí zjistit,
kdo z mafie pronikl do vedení policie. Italská
komedie (1975).

12:30 ŽABÍ KRÁL ANEB ŽELEZNÝ JINDŘICH
Krásné princezně Sophii spadne při hraní
do vody kouzelná zlatá koule. Naštěstí se
objeví mluvící žabák, který zoufalé princezně
vzácný dar najde. Za pomoc ale žádá slib,
že ho pozve k sobě na zámek. Jenže dívka
do splnění slibu moc chuti nemá ... Německý
film na motivy klasické pohádky bratří Grimmů (2007).

13:30 POSTRACH DENNIS
Dennis je takový roztomilý chlapeček, ale
jeho soused Walter Matthau má ze života
peklo! Americká komedie (1993).

15:10 SCOOBY-DOO
Partička amatérských detektivů se snaží
na Strašidelném ostrově rozluštit nadpřirozenou záhadu. Z veselých návštěvníků
zábavního parku se totiž stávají protivné
kreatury! Je nutné případ vyřešit dřív, než
park přijde o všechny zákazníky... Americká
komedie (2002).

16:35 ZA TRNKOVÝM KEŘEM
Malý Tomáš Holý i tentokrát přijíždí k dědovi
do krásných šumavských vrchů, aby tu prožil další nezapomenutelné prázdniny a řadu
dobrodružství... Český film (1980).

17:50 LEDOVÉ OSTŘÍ 2
Americký romantický film (2006)

19:30 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, POČASÍ

08:00 SVĚT NOVA CINEMA
08:40 SPONGEBOB V KALHOTÁCH
09:10 ROARY: ZÁVODNÍ AUTO (19, 20)
10:15 LAUREL A HARDY
Zlatokop

10:25 DVA A PŮL CHLAPA II (6, 7)
Charlie Sheen je bohatý starý mládenec
s domem na pláži, který s lehkostí dostane
každou ženu. Jeho spokojený život v Malibu je ale narušen, když se jeho bratr Alan,
který se právě rozvádí, k němu nastěhuje.
Alan navíc není sám - má osmiletého syna
Jakea. A ten dá Charliemu teprve zabrat...

11:20 NOVÁ CESTOMÁNI
12:15 LEDOVÉ OSTŘÍ
Hokejista D. B. Sweeney musel po vážném
úrazu s hokejem skončit a rázem jeho život
přestane mít smysl. Když se ale setká s jednou z nejtalentovanějších krasobruslařek
na světě Moirou Kelly, otevře se mu nová
šance dostat se na led... Americký film
(1992).

14:00 PŘED SVATBOU NE!

09:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 HSV HAMBURG-FA GÖPPINGEN
Záznam utkání 17. kola německé házenkářské Bundesligy

10:50 ELEMENT (67)
Magazín o extrémních sportech

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:00 SPORT+ SPECIÁL (52/2011)
Sportovní magazín

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 NASHVILLE-MINNESOTA
Záznam hokejového zápasu NHL

14:55 SPENGLERŮV POHÁR
Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

17:25 TIPSPORT EXTRALIGA
Přímý přenos hokejového zápasu Tipsport
Extraligy (v přestávkách: Sport Expres)

Podvodnice Sigourney Weaver a Jennifer
Love Hewitt jsou skutečné profesionálky.
Muži pro ně nejprve ztratí srdce a pak
i bankovní konto! Americká komedie (2001).

16:00 HRANICE II (3)

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
09:35 ZLATÁ MLÁDEŽ (10)
Další vylepšená řada seriálu o impozantních, extravagantních a divokých oslavách
narozenin v zámožných rodinách.Tentokrát však oslavenci budou trochu starší
a z ještě vyšší společnosti. Na jejich party,
odehrávající se v těch nejexkluzivnějších
prostorách, budou lítat hvězdy soukromými tryskáči a blýskat se tam budou oblečky z nejnovějších kolekcí přímo z přehlídkových mol. Nenechte si ujít Zlatou mládež
na MTV!

10:00 DOKAŽ TO! (25)
10:50 NÁCTILETÉ MAMINKY (13)
12:05 MTV MENU
Nejpopulárnější hity z kuchyně MTV

14:25 BOD VARU (19)
14:50 DOKAŽ TO! (1)
15:35 ZATČENI (22)
Zúčastnili jste se někdy nelegální party
nebo jste chodili bez kalhot na veřejnosti?
V reality show Zatčeni vám ukážeme co se
stane, když mladí lidé zajdou příliš daleko
a porušují zákony a jaké jsou nakonec důsledky jejich chování.

16:00 NEŠIKA (11)
16:25 NAPSÁNO ŽIVOTEM - MÁM RODIČE
VE VĚZENÍ (18)

Případy speciální jednotky ICS ustavené
vládou. Jejím úkolem je chránit kanadskou
hranici, ať už se to týká boje s mezinárodním terorismem, pašováním, uprchlíků či
jiných kriminálních případů spadajících
do této oblasti...

Přichází skutečný život! Napsáno životem
přináší pohled do všedního dne mimořádných mladých lidí a vypráví příběhy, které
napsal sám život.

17:00 POLICAJT V HONGKONGU

17:15 THIS IS THE NEW SH*T

Inspektor Bud Spencer je obviněn z pašování drog. Aby očistil své jméno, musí zjistit,
kdo z mafie pronikl do vedení policie.

Nejžhavější hudební klipy ve vysílání

17:40 TOP 10
10 hudebních klipů na jedno téma

19:10 DVA A PŮL CHLAPA II (8, 9)

18:20 MTV HITS

20:00 MEZI NÁMI DĚVČATY

21:40 ASTEROID KASSANDRA (1/2)

20:10 SPENGLERŮV POHÁR

22:50 PUBERŤÁCI

20:00 MEZI NÁMI DĚVČATY

20:00 POSLEDNÍ PLAVBA

20:10 SPENGLERŮV POHÁR

20:25 NÁCTILETÉ MAMINKY 4 (2)
21:10 100 HITŮ DESETILETÍ (5)
22:00 MTV CRIBS (1)
22:25 MTV CRIBS (2)
22:50 PUBERŤÁCI (9)

Energická psycholožka Jamie Lee Curtis řeší
neustálé konflikty se svojí dospívající dcerou
Lindsay Lohan. Skutečný malér ale nastane,
když se jednoho rána obě probudí a v šoku
zjistí, že si vyměnily těla! Americká komedie (2003). Dále hrají M. Harmon, H. Gould,
Ch. M. Murray a další. Režie M. Waters

21:35 CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY
Natalie, Dylan a Alex jsou znovu v akci! Tentokrát jsou v sázce dva stříbrné prsteny. Obsahují velmi cenné informace, s jejichž pomocí
lze odhalit novou identitu osob zařazených
do programu na ochranu svědků. Když začnou svědkové postupně umírat, Charlieho
andílky čeká nový úkol... Americký akční film
(2003).

23:25 BANDITI
Bruce Willis a Billy Bob Thornton jsou nejúspěšnější bankovní lupiči až do doby, kdy se
jim připlete pod auto Cate Blanchett. Stane
se komplicem a postupně milenkou obou
mužů... Americká krimi komedie (2001).
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Novodobý pirát Ice-T se vetře na zmodernizovanou loď, pamětnici Titaniku, aby kradl.
Jenže plány mu překazí bohatá pasažérka
Erika Eleniak a její bodyguard Dylan Walsh. Americký akční film (1998). Dále hrají
C. Christian, J. Fuller a další.

21:40 ASTEROID KASSANDRA (1/2)
Země je ohrožena gigantickým asteroidem, zabijákem světů. Najde lidstvo řešení
a unikne smrtícímu nárazu? Americký katastrofický film (2009). Hrají B. Campbell,
M. Sokoloff, Ch. Lloyd, S. Keack, M. Rooker,
E. Hudson, M. Michaels, E. Cottrell a další.
Režie E. Barbarash (91 min)

23:35 ASTEROID KASSANDRA (2/2)
Země je ohrožena gigantickým asteroidem, zabijákem světů. Najde lidstvo řešení a unikne smrtícímu nárazu? Závěr
amerického katastrofického filmu (2009).
Hrají B. Campbell, M. Sokoloff, Ch. Lloyd, S.
Keach, M. Rooker, E. Hudson, M. Michaels,
E. Cottrell a další. Režie E. Barbarash

Přímý přenos hokejového zápasu Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

22:50 BOREC MĚSÍCE (12/2011)
Soutěžní SMS anketa o nejkrásnější sportovní akce měsíce

23:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

23:15 BARCA TV
Záznam vybraného fotbalového utkání
Barca TV

01:00 TRANS WORLD SPORT (52/2011)
Sportovní magazín

Promyšlený scénář, autentická atmosféra
a realistické problémy. MTV přináší americký seriál podle anglické předlohy, který se
odehrává v jihozápadní Anglii, konkrétně
ve městě Bristol. Seriál sleduje osudy party
teenagerů a každý díl se zaměřuje na jednu z postav, zbytek party se vždy poflakuje
okolo, a tak máte možnost postupně nahlédnout do života všech hrdinů. Jak se
ukazuje, jejich životy nejsou příliš idylické,
všichni kamarádi se potýkají s rodinnými,
soukromými nebo školními problémy. Ale
i přes tyto dramatické zvraty a těžké situace, si všichni umí užít legraci.

23:40 JESSICA SIMPSON: KRÁSA BEZ
HRANIC (4)
00:05 MEGADRIVE (6)
00:30 NITRO CIRCUS (4)

PÁTEK 30. PROSINCE

06:45 DOBRODRUŽSTVÍ ZACHA A ANNIE III
07:35 SCOOBY-DOO: MEXICKÁ PŘÍŠERA
08:45 MALÍ GÉNIOVÉ
Americká komedie (1999)

10:25 POLICAJT V AFRICE
Komisař Bud Spencer se pouští do dalšího
připadu. Tentokrát nejde jen o drogy, ale
hlavně o krádeže a pašování diamantů. Jeho
pomocníky se neplánovaně stávají bývalý
strážmistr a synek zavražděného kolegy...

12:15 LEGENDA O JIŘÍM A DRAKOVI
Rytíř James Puferoy se znechucený válkou
vrací zpět do sídla svého otce, aby pověsil
meč na hřebík. Jenže v sousedním království zmizela královská dcera a zkušený válečník se vydá ji hledat. Není ale sám, kdo
touží princeznu nalézt...

13:50 DENNIS POSTRACH OKOLÍ ZNOVU
ZASAHUJE
Americká rodinná komedie (1998)

15:05 SCOOBY-DOO 2: NESPOUTANÉ PŘÍŠERY
Maskovaný mizera se rozhodne zničit městečko Coolsville záhadným strojem. Čtveřice přátel, Fred, Daphne, Velma, Shaggy
a pes Scooby-Doo se pustí do pátrání. Celí
nedočkaví předvést své detektivní schopnosti, vymyslí svůj tajný plán, jak nebezpečnou hrozbu odvrátit...

16:40 PÁNSKÁ JÍZDA
Péče o domácnost je přece banální věc, to
si myslí Martin Dejdar a jeho syn Vladimír
Škultéty a odmítnou pomocnou ruku zkušeného Josefa Abrháma. Jenže realita je
drsnější než si mysleli a na pomoc přijíždí
strýc Ondřej Vetchý. Český film (2004).

17:55 UŽ TAM JSME?
Americko - kanadská komedie (2005)

19:30 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, POČASÍ

08:00 SVĚT NOVA CINEMA
08:40 SPONGEBOB V KALHOTÁCH
09:10 ROARY: ZÁVODNÍ AUTO (21, 22)
10:15 LAUREL A HARDY
Matador

10:55 DVA A PŮL CHLAPA II (8, 9)
11:55 NOVÁ CESTOMÁNIE
Čína: V náručí Tibetu

12:50 LEDOVÉ OSTŘÍ 2
Americký romantický film (2006)

14:30 BLÁZNIVEJ SEJF
Malé město. Malá banka. A v ní sejf plný peněz. Tři noví zaměstnanci - Paullo Costanzo, Woody Harrelson a Alicia Silverstone se rozhodnou, že ji o víkendu vykradou. Ani
jeden však neví o plánech toho druhého...
K tomu zaměstnankyně místního obchodu
s oděvy plánuje pomstu místnímu milionáři. A pak že na maloměstě bývá nuda! Americká komedie (2002).

16:05 KRÁSA NA ZABITÍ
Mount Rose, Minessota. Malé městečko
ztracené uprostřed Ameriky je ale něčím
výjimečné. Každý rok se zde pořádá soutěž o nejkrásnější „náctiletou“ slečnu. Je
to nejstarší soutěž krásy na světě. Proto je
do městečka vyslán filmový štáb, který má
vše o přípravě, průběhu a výsledku soutěže zdokumentovat. A právě letos to bude
obzvlášť napínavé, protože největší šance
na vítězství mají Kirsten Dunst a Denise Richards... Americká-německá komedie (1999).

17:50 POLICAJT V AFRICE

09:00 SPORTOVNÍ EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 SPORT+ SPECIÁL (52/2011)
Sportovní magazín

09:50 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

10:20 102 OKTANŮ (9/2011)
Motoristický magazín

10:50 BOREC MĚSÍCE (12/2011)
Soutěžní SMS anketa o nejkrásnější sportovní akce měsíce

11:00 SPORTOVNÍ EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:00 TRANS WORLD SPORT (52/2011)
Sportovní magazín

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 TIPSPORT EXTRALIGA
Záznam hokejového zápasu Tipsport
Extraligy

14:55 SPENGLERŮV POHÁR
Přímý přenos 1. semifinále Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

17:25 BARCA TV
Záznam vybraného fotbalového utkání
Barca TV

19:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

19:10 VOLVO OCEAN RACE (5)
Dokument z největšího mezikontinentálního jachtařského závod

Komisař Bud Spencer se pouští do dalšího
připadu. Tentokrát nejde jen o drogy, ale
hlavně o krádeže a pašování diamantů.
Jeho pomocníky se neplánovaně stávají
bývalý strážmistr a synek zavražděného kolegy... Italsko-německá krimikomedie (1977).

06:00 BUDÍČEK
TIK TAK. Probuďte se a otevřete oči. Je tu
nový den!

08:00 MTV GO!
Ranní porce hitů s pořádnou dávkou energie na celý den

09:35 FILMOVÝ SVĚT MTV
10:00 DOKAŽ TO! (1)
Dokaž to, je úspěšnou reality show MTV,
která splní nekonvenční sny i těm nejobyčejnějším lidem. Dokaž to dokumentuje
vnitřní a vnější změny jednoho člověka, který se chce absolutně změnit.

10:50 NÁCTILETÉ MAMINKY (14)
11:40 TEEN CRIBS (25)
12:05 MTV MENU
14:25 BOD VARU (20)
MTV skrývá kamery a nastavuje hodiny!
Vítejte v žertovné reality show se skrytou
kamerou, ve které se vyplatí být trpělivý
a umět si zachovat chladnou hlavu. V každé epizodě nastávají nepříjemné situace,
které jsou úmyslně nachystané na jednoho nebo více mladých lidí, kteří netuší, že
je sleduje skrytá kamera. Oběti musí útoky
vydržet předem stanovenou dobu a pokud
nevybuchnou dříve, je cena 100 dolarů okamžitě vyplacena na místě.

14:50 DOKAŽ TO! (2)
15:35 FILMOVÝ SVĚT MTV
Filmový svět MTV je měsíčník, který vás zavede do vzrušujícího světa filmu a přinese
ty nejnovější senzační zprávy z kinosálů.
Každá show obsahuje nejžhavější filmové
novinky, klepy ze zákulisí a exkluzivní rozhovory s hvězdami.

16:00 NEŠIKA (12)
16:25 NAPSÁNO ŽIVOTEM - NESNÁŠÍM
MODERNÍ TECHNOLOGIE (19)

20:00 INKOUSTOVÉ SRDCE

20:00 SVATEBNÍ VÁLKY

14:55 SPENGLERŮV POHÁR

21:10 VÝZVA RIVALŮ

20:00 INKOUSTOVÉ SRDCE

20:00 SVATEBNÍ VÁLKY

20:10 SPENGLERŮV POHÁR

17:15 WISHLIST
18:15 MTV HITS

Restaurátor starých knih Brendan Fraser
má zvláštní schopnost - když čte příběh,
postavy přímo vystupují ze stránek. Nevědomky tak oživí postavy z knihy Inkoustové
srdce a jeho žena uvízne ve fantastickém
příběhu. Aby ji dostal zpět, musí zakročit
dříve, než zlo z Inkoustového světa zahubí
svět skutečný... Německo-britsko-americký
dobrodružný film (2008).

21:50 ZLODĚJSKÁ PARTIE
Starý zkušený lupič Morgan Freeman by už
rád pověsil své řemeslo na hřebík, ale čeká
ho ještě poslední loupež. Když mu osud nahraje do cesty mladého a poněkud temperamentního zlodějíčka Antonia Banderase
a společně se pustí do životní akce, krádeže Faberžova vejce - vzácného klenotu
Ruské carevny.... Americký krimi film (2008).
Dále hrají R. Mitchell, R. Forster, T. Hardy,
R. Šerbedžija, C. Johnson, M. Iures a další.

23:30 DŮM NEŘESTI 2
Americká erotická komedie (2002)
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Dcera guvernéra Bonnie Somerville a Eric
Dane chystají svatbu. S veškerými přípravami jim pomáhá ženichův bratr, který je
gay. Vše probíhá jak má až do té doby, než
se guvernér v rámci své předvolební kampaně vystoupí proti možnosti sňatků mezi
homosexuály... Americká komedie 2006.
Dále hrají J. Stamos, S. Maher, R. Dunsmore, J. Eastwood a další. Režie J. Fall (84 min)

21:45 V MOCI ĎÁBLA
Duchovní otec Tom Wilkinson je obviněn
policií z vraždy Jennifer Carpenter, která
zemřela po jeho neúspěšném provádění
rituálu vymítání ďábla. Roli jeho obhájkyně přijímá renomovaná právnička Laura
Linney. Jenže brzy pozná, že případ provázejí zvláštní, nevysvětlitelné okolnosti...
Americký thriller (2005). Dále hrají C. Scott,
C. Feore, J. Close, K. Welsh, D. Fraser a další. Režie S. Derrickson (113 min)

00:00 ZASE BUDE FAJN
Americká komedie (2001)

Přímý přenos 2. semifinále Spenglerova Poháru (v přestávkách: Sport Expres)

22:30 MAGAZÍN NBA ACTION (2)
Magazín z nejprestižnější basketbalové ligy
světa

23:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

23:15 THE BIG GAME (37)
Záznam nejzajímavějších her v exkluzivní
společnosti hvězd pokeru

00:05 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

00:30 OUTDOOR SPECIÁL (52/2011)
Magazín o extrémních sportech u nás
i v zahraničí

02:05 ST. LOUIS-NASHVILLE
Přímý přenos hokejového zápasu NHL
(v přestávkách: Sport Expres, Borec měsíce)

Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

19:40 TOP 20
Green Day a jejich TOP 20

21:10 VÝZVA RIVALŮ (4)
Můžete důvěřovat svému největšímu nepříteli? Tuto otázku si položí 28 soutěžících
ve vzrušujícím souboji o 300 000 dolarů.
Soutěžící jsou v šoku, když se dozvídají, že
jejich týmový kolega bude jejich největším
soupeřem. Jenže s cílem vyhrát, musejí
úhlavní nepřátelé zatnout zuby a překonat
hořké minulosti.

22:00 WORLD STAGE
Po celém světě natáčí MTV živá vystoupení největších hudebních hvězd. World
Stage je živý hudební zážitek z první řady
v pohodlí domova.

22:50 PARTY ZONE
Žádná party nemůže být bez MTV!

01:00 MUSIC NON STOP
Mix hudebních klipů bez přerušení

SOBOTA 31. PROSINCE

06:40 ZÁHADY PŘÍRODY (15)
07:00 LEDNÍ MEDVÍDEK
08:15 INKOUSTOVÉ SRDCE
Německo-britsko-americký
film (2008)

07:30 SVĚT NOVA CINEMA
08:00 BLÁZNIVEJ SEJF
Americká komedie (2002)
dobrodružný

10:00 MILIONOVÝ BROUK
Policajt Bud Spencer a jeho kolega pátrají
v Egyptě po únoscích geniálního vynálezce. Ten totiž objevil malého broučka, který
se vyskytuje všude tam, kde je nafta... Italská komedie (1979).

11:50 PRINCEZNA HUSOPASKA
Princeznu Elisabeth kdysi zaslíbil její zemřelý otec princi Leopoldovi ze sousední země.
Když přišel čas, vydala se za ním v doprovodu komorné Magdaleny, mluvícího koně
a s matčiným šátkem, aby ji chránil. Na cestě musela zdolat mnoho nástrah a intrik,
ale pravá láska vše překoná... Německý
film (2009).

12:50 BOTA JMÉNEM MELICHAR
Na základní škole vznikají první lásky
a ztrácejí se boty a kabáty. A prvňák Honzík dopadl zloděje! Česká komedie (1983).

14:05 DOVOLENÁ S ANDĚLEM
Nerudný revizor Jaroslav Marvan nejprve
poukaz na rekreaci odmítal, ale nakonec
prožil na zotavovně Jezerka veselé dva
týdny. Česká filmová komedie (1952).

15:20 TRHALA FIALKY DYNAMITEM
Cestovní kancelář Český ráj nevyváží
do ciziny chudé Čechy, ale naopak přiváží
do Čech bohaté cizince. Jenomže každé
podnikání má své problémy... Česká komedie (1992).

17:00 TELEVIZNÍ NOVINY
SPORTOVNÍ NOVINY, LOTO, POČASÍ
17:20 NEKECEJ A PÁDLUJ
Americká dobrodružná komedie (2004)

10:10 NOVÁCI II
10:40 NOVÁ CESTOMÁNIE
11:35 FELICITY: PŘÍBĚH Z VÁLKY
ZA NEZÁVISLOST
Devítiletá Felicita jednoho dne zjistí, že soused krutě týrá svého krásného koně. Postupně dívka získá jeho důvěru a pomůže
zvířeti k útěku. Svou odvahu po čase znovu
dokáže, když pomoc potřebuje její nová kamarádka... Americký film (2005).

13:05 KRÁSA NA ZABITÍ
Mount Rose, Minessota. Malé městečko
ztracené uprostřed Ameriky je ale něčím
výjimečné. Každý rok se zde pořádá soutěž o nejkrásnější „náctiletou“ slečnu. Je
to nejstarší soutěž krásy na světě. Proto je
do městečka vyslán filmový štáb, který má
vše o přípravě, průběhu a výsledku soutěže zdokumentovat. A právě letos to bude
obzvlášť napínavé, protože největší šance
na vítězství mají Kirsten Dunst a Denise Richards... Americká-německá komedie (1999).

09:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

09:10 TIPSPORT EXTRALIGA
Záznam hokejového zápasu Tipsport Extraligy

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 MAGAZÍN NBA ACTION (2)
Magazín z nejprestižnější basketbalové ligy
světa

11:55 SPENGLERŮV POHÁR
Přímý přenos finále Spenglerova Poháru
(v přestávkách: Sport Expres)

14:15 THE BIG GAME (37)
Záznam nejzajímavějších her v exkluzivní
společnosti hvězd pokeru

15:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

15:10 ST. LOUIS-NASHVILLE
Záznam hokejového zápasu NHL

16:45 EXETER CHIEFS-HARLEQUINS
Přímý přenos utkání 11. kola Rugby Aviva
Premiership (v přestávce: Sport Expres)

14:45 ZLOČINY Z VÁŠNĚ: NÁMĚSÍČNÝ VRAH

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
09:35 MTV CRIBS (5)
10:00 100 HITŮ DESETILETÍ (5)
100 největších hitů je anketa o nejlepší
song uplynulého desetiletí. V každém dílu
uslyšíte dvacet písniček, které se v posledních deseti letech staly nezapomenutelnými.

10:50 KDYŽ MNĚ BYLO 17 (19)
Zajímá vás jaké byly vaše oblíbené celebrity, když jim bylo 17? Co dělaly jinak, aby
se dostaly tam, kde jsou? A co dělaly stejně jako vy? MTV nabízí vzrušující pohled
do světa vaší oblíbené hvězdy a poskytne
vám vzácný pohled na její život před tím,
než se proslavila.

11:15 KDYŽ MNĚ BYLO 17 (20)
Zajímá vás jaké byly vaše oblíbené celebrity, když jim bylo 17? Co dělaly jinak, aby
se dostaly tam, kde jsou? A co dělaly stejně jako vy? MTV nabízí vzrušující pohled
do světa vaší oblíbené hvězdy a poskytne
vám vzácný pohled na její život před tím,
než se proslavila.

11:40 FILMOVÝ SVĚT MTV

Mladý muž přijde na policejní stanici s rukama od krve. Nemá zdání, zda někoho zabil. Není to sen, ale noční můra pokračuje.
Americký krimi film (1997).

Filmový svět MTV je měsíčník, který vás zavede do vzrušujícího světa filmu a přinese
ty nejnovější senzační zprávy z kinosálů.
Každá show obsahuje nejžhavější filmové
novinky, klepy ze zákulisí a exkluzivní rozhovory s hvězdami.

16:20 PARŤÁK
Podivná dvojice policajtů - otrávený a nesnášenlivý Gene Hackman a potrhlý Dan
Aykroyd - pátrají po vrazích a zapletou se
do velkého špionážního případu, který má
zničit významného německého politika.
Americká komedie (1990).

12:05 TOP 10 - CZ/SK 2011
10 nejlepších českých a slovenských klipů
za rok 2011

13:15 TOP 10 - URBAN 2011
10 nejlepších urban klipů za rok 2011

18:00 MILIONOVÝ BROUK

14:25 TOP 20 - MADONNA

Italská komedie (1979)

Madonna a její TOP 20

19:00 S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT

20:00 ÚSMĚV MONY LISY

19:05 N.Y. ISLANDERS-EDMONTON

10:50 KDYŽ MNĚ BYLO 17

19:00 S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
20:25 SILVESTROVSKÉ TELEVIZNÍ NOVINY
20:50 MICHAL DAVID V LUCERNĚ

20:00 ÚSMĚV MONY LISY

19:05 N.Y. ISLANDERS-EDMONTON

16:00 TOP 10 DESETILETÍ

Začněte slavit Silvestra s nejznámějšími
hity Michala Davida. Nonstop můžete pít
colu, sbírat céčka, k tomu vzít pár přátel
i líbeznou ruskou Mášu. Po všech decibelech lásky si řeknete: To zas byl den. Režie:
Adam Rezek

21:40 VŠE NEJLEPŠÍ NA SILVESTRA
Uvádí Libor Bouček

22:55 MICHAL DAVID A HOSTÉ V LUCERNĚ
Závěrečné minuty letošního roku prožijte
ve společnosti hvězd. Chybět nebudou:
Karel Gott, Helena Vondráčková, Michal
David, Pepa Vojtek, Gabriela Gunčíková,
Walda Gang nebo Ricchi e Poveri.

23:55 PŘÍPITEK
00:05 KDYŽ BURIAN PRÁŠIL
Vlasta Burian dbá na morálku, nikdy nelže
a všechny levobočky má pečlivě zapsané
v notesu! Tak proč je v domě najednou takový zmatek... Česká komedie (1940).
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Mladá učitelka dějin umění Julia Roberts
způsobí svým příchodem na prestižní univerzitu značný rozruch. Vede své studentky k nezávislosti a dostane se tak se svými
konzervativními kolegy do vážných konfliktů... Americký film (2003).

22:05 30 A PŮL METRU
Famke Janssen byla podmínečně propuštěna za zabití manžela do domácího
vězení. Opustit dům na 100 kroků jí nedělá
problém. Horší je, že její mrtvý nenavistný
manžel je stále jako duch v domě a touží
po pomstě. Americký horor (2008). Dále
hrají B. Cannavale, M. Paré a další.

23:55 SÉPIE A VELRYBA
Jeff Daniels, kdysi skvělý spisovatel, je snobský intelektuál, který si nyní zvyká na univerzitní život. Spisovatelský talent, jež
v sobě objevuje jeho žena Laura Linney, ale
vyvolává vlnu závisti, která rodinu rozděluje. Jejich synové se musí přiklonit na jednu
či druhou stranu... Americké drama (2005).

Přímý přenos hokejového zápasu NHL
(v přestávkách: Sport Expres)

21:30 SPENGLERŮV POHÁR
Záznam finálového zápasu Spenglerova
Poháru

23:20 SPORTOVNÍ EXPRES
Sportovní zpravodajství

23:35 MANCHESTER UNITED-MANCHESTER
CITY
Záznam utkání o prestižní pohár Community Shield

10 nejlepších hudebních klipů za posledních deset let

16:45 TOP 10 - AMERIKA 2011
10 nejlepších amerických klipů za rok 2011

17:30 TOP 10 - ZPĚVAČKY 2011
10 nejlepších zpěvaček roku 2011

18:15 MTV HITS
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

18:50 HOME SWEET HOME
To nejlepší z české a slovenské hudební
scény

19:50 MTV DANCEFLOOR CHART - TOP 20
Hitparáda dvaceti nejlepších tanečních
klipů za rok 2011

21:10 PARTY ZONE BY DJ‘S LUCCA &
TRAFIK
Nejlepší silvestrovskou party namixují DJ
Lucca a DJ Trafik.

01:00 MUSIC NON STOP
Mix hudebních klipů bez přerušení

05:00 ALTERNATIVE NATION
Odbočka z hlavního proudu

NEDĚLE 1. LEDNA

06:55 ZÁHADY PŘÍRODY (16)
07:15 LEDNÍ MEDVÍDEK 2: TAJEMNÝ OSTROV
Německý animovaný film (2005)

08:35 S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
Se šarmem sobě vlastním si užívají staří kamarádi zimních radovánek se svými dětmi.
Ale netuší, že se schyluje k nečekané návštěvě manželek... Český film (1982).

10:00 MADAGASKAR
Americká animovaná komedie (2005)

11:25 ŠEST MEDVĚDŮ S CIBULKOU
Cirkusový klaun, svérázná kuchařka,
šimpanz Tonda a šest medvědů chystají
ve škole lumpárny a právě v době, kdy ji má
navštívit školní inspektor! Česká komedie
(1972).

13:00 NOVOROČNÍ PROJEV PREZIDENTA
REPUBLIKY VÁCLAV KLAUSE
13:15 ANDĚL NA HORÁCH
Revizor Jaroslav Marvan prožívá na zimní
dovolené pohádkové radovánky, i když
při tom všem musí sledovat svou budoucí
snachu... Česká komedie (1955).

14:40 HOŘKÉ SLADKOSTI
Když naprosto odlišní lidé jako je Nastassja
Kinski a Timothy Dalton sdílí jeden dům,
může z toho být válka... Ale jen do té doby,
než se k nim nastěhuje láska. Americko-německá komedie (2000).

16:20 POSTŘIŽINY
Krásná paní správcová Magda Vášáryová
a její švagr Jaromír Hanzlík dělají starosti
správci pivovaru Jiřímu Schmitzerovi, ale
kvůli tomu rozhodně nikoho nepřejde chuť
na pivo! Český film (1980).

08:30 SVĚT NOVA CINEMA
09:40 CHARLIE CHAPLIN
Charlieho obrození

10:00 NOVÁ CESTOMÁNIE
USA: Zlatou branou Kalifornie

10:30 LAZYTOWN (1)
Do městečka LazyTown, nejlínějšího města na světě, se přistěhuje starostova neteř Stefany a rozhodne se změnit zajeté
praktiky všech jeho obyvatel a pomoci je
uchránit před intrikami nejlínějšího super
darebáka na světě Robbieho Rottena.
Americko-islandský rodinný seriál (2004).

11:00 PRINCEZNA HUSOPASKA
Princeznu Elisabeth kdysi zaslíbil její zemřelý
otec princi Leopoldovi ze sousední země.
Když přišel čas, vydala se za ním v doprovodu
komorné Magdaleny, mluvícího koně a s matčiným šátkem, aby ji chránil. Na cestě musela
zdolat mnoho nástrah a intrik, ale pravá láska vše překoná... Německý film (2009).

12:25 DOVOLENÁ S ANDĚLEM
Nerudný revizor Jaroslav Marvan nejprve
poukaz na rekreaci odmítal, ale nakonec
prožil na zotavovně Jezerka veselé dva
týdny. Česká filmová komedie (1952).

13:45 KOŘENÍ
14:50 KDYŽ BURIAN PRÁŠIL
Česká komedie (1940).

16:30 BLBEC K VEČEŘI

Sportovní zpravodajství

09:10 SPENGLERŮV POHÁR
Záznam finálového zápasu Spenglerova
Poháru

11:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

11:30 VOLVO OCEAN RACE (5)
Dokument z největšího mezikontinentálního jachtařského závod

12:00 WORLD OF FREE SPORT
Dokument o extrémních sportech

12:30 102 OKTANŮ (9/2011)
Motoristický magazín

13:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

13:10 N.Y. ISLANDERS-EDMONTON
Záznam hokejového zápasu NHL

15:00 SPORT EXPRES
Sportovní zpravodajství

15:10 MANCHESTER UNITED-MANCHESTER
CITY
Záznam utkání o prestižní pohár Community Shield

17:00 SPORT EXPRES
17:30 MAGAZÍN NBA ACTION (5)
Magazín z nejprestižnější basketbalové ligy
světa

18:00 TRANS WORLD SPORT (52/2011)
Sportovní magazín

Skupina přátel si potrpí na drsnou zábavu - ve středu pořádají večeři, kam si jeden
z nich přivede hosta a baví se na jeho účet.
Dnes je na řadě vydavatel Brochant... Francouzská komedie (1998).

17:55 O PRINCEZNĚ JASNĚNCE
A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI

18:05 ODLOŽENÉ PŘÍPADY VI

Česká pohádka (1987)

19:00 ODLOŽENÉ PŘÍPADY VI

19:30 TELEVIZNÍ NOVINY

09:00 SPORT EXPRES

06:00 BUDÍČEK
08:00 MTV GO!
09:35 MTV CRIBS (6)
10:00 16 A TĚHOTNÁ (9)
MTV uvádí druhou řadu dokumentární
série, která se zaměřuje na kontroverzní
téma mladistvých. Každý příběh nabízí jedinečný pohled na širokou škálu problémů
těhotných dospívajících dívek - manželství,
osvojení, náboženství, klepy, škola nebo
finance. Stojí tváří v tvář neuvěřitelně dospělým rozhodnutím, obětují své dospívání,
a to díky optimismu a odhodlání udělat to
nejlepší pro svoje dítě. Podívejte se na příběhy těch, které těhotenství překvapilo
v tak mladém věku a jak se k velmi těžkému
životnímu rozhodnutí dívky, ale i kluci postavili.

10:50 UKAŽ SVŮJ TALENT! (11)
Někteří umí tančit, někteří umí zpívat. Jiní si
to bohužel jen myslí. Podívejte se na sedm
soutěžících, kteří předvedou ve třech
soutěžních kolech své dovednosti v tanci,
zpěvu a herectví. V každé epizodě je korunován vítěz, který si odnese sošku a pětset
dolarů.

11:15 NEŠIKA (5)
11:40 NEŠIKA (6)
12:05 TOP 10 - KOLABORACE
10 nejlepších hudebních spoluprací v roce
2011

13:15 TOP 10 - DANCEFLOOR
10 nejlepších tanečních klipů za rok 2011.

14:25 TOP 20
Black Eyed Peas a jejich TOP 20

16:00 TOP 10 DESETILETÍ

Šakalové

10 nejlepších hudebních klipů za posledních deset let

16:45 TOP 10 - EVROPA 2011

Jeffriesův boj

20:00 S ČERTY NEJSOU ŽERTY

22:05 SILENT HILL

22:00 NBA

10:00 16 A TĚHOTNÁ

20:00 S ČERTY NEJSOU ŽERTY

20:00 RISKANTNÍ PLÁN

19:00 NFL

17:30 TOP 10 - ZPĚVÁCI 2011

Není jednoduché dostat do pekla pravou
hříšnici! Chamtivá macecha má po ruce
vždy nějaké pírko, které je pro čerta pohromou. Česká komedie (1984). Hrají V. Dlouhý,
O. Vetchý, J. Dítětová, J. Kemr, V. Preiss,
K. Heřmánek a další. Režie H. Bočan

21:40 POSLEDNÍ SKAUT
Soukromý detektiv Bruce Willis zuří. Aby
s Damonem Wayansem odhalili spletitý
případ sázkových podvodů směřujících až
do vysoké politiky, musela zemřít krásná
Halle Berry... Americký akční film (1991). Dále
hrají Ch. Field, N. Willingham a další.

23:25 TAJEMSTVÍ RODINNÉHO SÍDLA
Mladé manžele, kteří se rozhodnou žít
na starém rodinném sídle, pronásleduje
staletá kletba. Žena nebere varování vážně do té doby, než její manžel po nehodě
upadne do kómatu. Ve snaze mu pomoci,
objeví hrozné tajemství a rozhodne se kletby rodu navždy zbavit... Americko-kanadský thriller (2008).
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Kim Basinger je špičková bankování lupička, kterou právě propustili z vězení, kde
strávila šest let. Nyní plánuje vést spořádaný život. Minulost a bývalý manžel ale
všechno komplikují a ona se opět zaplete
do plánů bankovní loupeže.. Americký film
(1993).

22:05 SILENT HILL
Horor v koprodukci Kanady, Francie, Japonska a USA (2006)

00:30 PRACHY K LIKVIDACI
Ředitel věznice Marlon Brando, který sám
má bohatý trestní rejstřík, je tlustý tyran,
postrach všech, s vyjímkou svých dcer
- dvojčat Inge a Liv. Ty chtějí vypadnout
z domu a vyhlídnou si Charlieho Sheena
a Thomase Hadena Churche, kterým namluví, že jsou s nimi těhotné... Francouzsko-kanadská krimikomedie (1998). Dále
hrají D. Sutherland, M. Sheen, D. Arquette,
R. Girard, R. Dupuis, M. Sorvino, D. Berryman a další. Režie Y. Simoneau (90 min)

Přímý přenos utkání 17. kola amerického
fotbalu (v přestávce: Sport Expres)

22:00 NBA
Přímý přenos zámořské basketbalové ligy
NBA (v přestávce: Sport Expres)

10 nejlepších zpěváků v roce 2011

18:15 MTV HITS
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

18:50 WISHLIST
Hlasujte pro svůj nejoblíbenější klip
na mtv.cz

19:55 TOP 10 - CZ/SK 2011
10 nejlepších českých a slovenských klipů
za rok 2011

21:00 TOP 10 - ALTERNATIVE
10 nejlepších klipů z alternativní scény
za rok 2011

22:00 MTV HITS
Hity! Hity! Hity! - mix hudebních klipů

00:00 IN LOVE WITH MTV
Nalaďte si lásku na MTV

01:00 MUSIC NON STOP
Mix hudebních klipů bez přerušení

03:00 CHILL OUT ZONE
Zpomalte svůj zrychlený víkendový tep

05:05 MUSIC NON STOP
Mix hudebních klipů bez přerušení

