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TV PROGRAM

 6.00 Zajímavosti z regionů                   
 6.25 Prémie                       čb  
  Povídka z cyklu Bakaláři 1972. 
 6.40 Rodinné trampoty ofi ciála  
  Tříšky                        čb   
  Hlavně se nenechat zapřáhnout. Saša 
  Rašilov v hlavní roli oblíbené české 
  komedie (1949). 
 8.15 Úsměvy Viktora Polesného                       
 8.55 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky.
 9.45 Kalendárium                             
 10.00 Toulavá kamera                          
 10.30 Objektiv                                
 11.05 Cirkus Humberto (7/12)                   
  Konkurence
  Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, 
  ve slavném seriálu (1988).        
 12.00 Otázky Václava Moravce            
         Témata, o kterých se začne mluvit.
 13.00 Zprávy                                          
 13.05 Malvína                                        
  Lucie Vondráčková v rozmarné pohádce 
  o nezbedné víle (2003). 
 14.05 Princezna za dukát                              
  Pohádka o princezně, která se proti své 
  vůli musela provdat za nuzáka (1991).
 14.50 O Rozárce a zakletém králi                      
  Pohádka o statečné dívce a zámku 
        s tajemstvím (1985). 
 15.35 Zdivočelá země (20/45)                          
  Maděra přestál všechna utrpení, která 
  mu způsobila politická zvůle padesátých 
  let, a učí se znovu žít. Martin Dejdar v 
  hlavní roli oblíbeného seriálu České  
  televize         
 16.30 Zdivočelá země (21/45)                          
  Okupační vojska Varšavské smlouvy 
        dorazila v srpnu 1968 až na dvůr 
        svatoštěpánského statku.         
 17.25 Pošta pro tebe                          
  Yveta vždycky toužila mít velkou rodinu. 
  Na svou šanci v Poště pro tebe čekala 
  několik let. 
 18.25 Co naše babičky uměly a  
  na co my jsme zapomněli   
        Brambory
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí            
 19.00 Události                                
 19.45 Branky, body, vteřiny                   
 19.57 Losování Sportky a Šance                
 20.00 GEN - Galerie elity národa              
  Patrik Eliáš
 20.15 Každý milion dobrý                      
  Mají rodiče právo nakládat se svým 
  majetkem svobodně i navzdory nesouhlasu 
  svých dětí? Jiřina Bohdalová v roli 
  majitelky prosperující fi rmy.         
 21.50 168 hodin                               
  Události týdne s Norou Fridrichovou
 22.19 Výsledky losování 
  Šťastných 10           
 22.20 Na kolejích čeká vrah    čb    
  Vlakové neštěstí a vražda nevinné 
        svědkyně aneb další případ pro majora  
  Kalaše. Český detektivní fi lm (1970). 
 23.55 Inspektor Banks II                     
  Nevinné hroby
  Druhá řada britského kriminálního 
        seriálu (2012). 
 1.25 Banánové rybičky                                
 2.05 Na forbíně TM                                   
 2.50 Žiješ jenom 2x                          
 3.15 Sváteční slovo kazatele  
  Církve bratrské J. Asszonyiho 
 3.20 Hobby naší doby                         
 3.50 Zlatá mládež 2                          
 4.30 Dobrovolný dárce hlasu                          
 5.30 Zajímavosti z regionů

20.15
Každý milion dobrý

fi lm


