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6.00 Za trnkovým keřem                   
Tomáš Holý v roli malého Vaška 
hlavním hrdinou dalších dobrodružství
z šumavských lesů (1980). 

7.10 Spánek                                    
Povídka z cyklu Bakaláři 1980. 

7.20 Jáchyme, hoď ho do stroje!         
Luděk Sobota v komedii scenáristů 
Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka
o šťastných a kritických dnech, neoblomné
tetičce a první lásce (1974). 

9.00 Silvestr hravý a dravý               
Legendární silvestrovský pořad s 
Vladimírem Menšíkem (1978). 

12.00 Z metropole 
12.25 Ducháček to zařídí               čb   

Vlasta Burian ve znamenité komedii 
o koncipientovi advokátní kanceláře, 
který řeší i neřešitelné (1938). 

13.55 Herecký poločas M. Donutila       
aneb Ještě pořád se něco děje...  
Prvních padesát let života 
českého herce (2000). 

14.50 O třech rytířích, krásné paní a     
lněné kytli  
Výpravná pohádka o cti, odvaze, 
zbabělosti a lásce (1996).

16.10 Prázdniny pro psa                     
Tomáš Holý a jeho teriér Alton v bláznivé
komedii pro malé i velké (1980). 

17.25 Tři oříšky pro Popelku                
Libuše Šafránková v hlavní roli 
příběhu o krásné dívce a jejím 
kouzelném dárku. Slavná filmová 
pohádka (1973). 

18.55 Události za okamžik a počasí       
19.00 Události                                 
19.45 Branky, body, vteřiny                 
20.00 Čert ví proč                             

Iva Janžurová a Tatiana Pauhofová 
v oblíbené pohádce o království, kde 
slušnost a úctu k lidem nahradila 
láska k moci a penězům. 

21.40 Občanský průkaz                       
Komedie o jedné rebelii proti 
husákovskému socialismu a vlastní 
cestě k dospělosti. Koprodukční film 
ČT byl volně inspirován stejnojmennou
knihou P. Šabacha (2010). 

23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony  

23.50 Silvestrovská hitparáda televizní   
zábavy 
Martin Dejdar uvádí přehlídku 
nejúspěšnějších vystoupení mistrů 
zábavy (2006). 

0.20 Ducháček to zařídí               čb  
Vlasta Burian ve znamenité komedii 
o koncipientovi advokátní kanceláře, 
který řeší i neřešitelné (1938).

1.50 Silvestrovská Manéž B. Polívky   
3.40 Půlhodina pravdy                      

Silvestrovské vydání oblíbené 
rodinné soutěže

4.20 Góly, fóry, legendy                    
4.55 Chacha, cheche, chichi...!             
5.30 Z metropole 

SOBOTA 30.12.

pohádka
Čert ví proč20.00


