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6.00 Přednosta stanice                čb  
Vlasta Burian jako černý pasažér 
rozvrátí disciplinovaný chod 
jednoho nádraží (1941). 

7.30 Pravda a lež                             
Pohádka o pastýři Šimonovi, který 
za svým snem putoval až na kraj 
světa (1992). 

8.45 Mravnost nade vše              čb  
Hugo Haas v rozpustilé komedii o 
nejpočestnějším muži městečka, před
kterým se nečekaně objeví jeho dávný
prohřešek (1937). 

10.05 Saturnin                                  
Oldřich Vízner a Ondřej Havelka 
ve filmovém zpracování slavného 
humoristického románu Zdeňka 
Jirotky (1994). 

11.45 O princezně, která ráčkovala       
Veselá hudební pohádka o napravené
princezně aneb Královské reggae (1986) 

12.50 Království potoků                      
Velká výpravná pohádka o zkoušené 
lásce, záhadě medailonů, tajemné 
princezně a dvou čtverácích, kteří 
hodně pomohou i popletou. 

14.05 V zámku a podzámčí                  
Jana Brejchová a Martin Růžek v 
televizním filmu podle klasického 
díla Boženy Němcové (1981). 

15.55 O pokladech                             
Velká výpravná pohádka o pokladech,
které se skrývají, podivných strážcích,
kteří je hlídají, a klikatých cestách, 
které k nim vedou (2012). 

17.20 O Janovi a podivuhodném příteli   
Velká výpravná pohádka o tom, jak 
si mládenec poradil s nástrahami 
kouzelníka Magnuse a vysvobodil 
princeznu Agnes ze zajetí (1990).        

18.55 Události za okamžik a počasí       
19.00 Události                                 
19.45 Branky, body, vteřiny                 
19.57 Losování SAZKAmobil šance        
20.00 Marie Terezie                           

Premiéra první části výpravné 
koprodukční minisérie je inspirována 
strhujícím a vášní protkaným životem
významné evropské panovnice, moudré
a vzdělané císařovny, která výrazně 
ovlivnila život našich předků a tedy i 
náš. Filmem si připomínáme loňské 
300. výročí jejího narození. 

21.40 Báječná léta pod psa                  
Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý 
ve filmové komedii podle známého 
románu Michala Viewegha. 
Koprodukční snímek ČT (1997).

23.19 Výsledky losování Šťastných 10   
23.20 Mravnost nade vše              čb  

Hugo Haas v rozpustilé komedii (1937)
0.40 Bolkoviny                                
1.25 Z metropole 
1.50 Banánové rybičky                      
2.20 Bydlení je hra                           
2.45 Chalupa je hra                          
3.10 Pod pokličkou                           
3.30 Zahrada je hra                          
3.55 Na forbíně TM                          
4.35 Kde bydlely princezny                
4.55 Sváteční slovo 
5.00 Žiješ jenom 2x                          
5.30 Po stopách hvězd
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6.00 Postřehy odjinud                       
6.05 Skalní kláštery v Etiopii              
6.30 Československý filmový 

týdeník   1967                    čb  
6.40 Kaktusový květ                        

Walter Matthau, Goldie Hawnová a 
Ingrid Bergmanová ve slavné 
romantické komedii, oceněné 
Oscarem a Zlatým glóbem. 
Americký film (1969). 

8.25 Naše tradice: Silvestr a Nový rok  
8.50 Funny Girl                               

Barbra Streisandová v roli ženy, která
ze všeho nejvíc toužila po slávě. 
Oscarový americký muzikál (1968).

11.15 Novoroční koncert Vídeňských     
filharmoniků 2018  
Ze Zlatého sálu Spolku přátel hudby 
ve Vídni už tradičně v přímém přenosu
zazní opět krásné a oblíbené melodie.

13.55 Zlatý oříšek 2017
19. ročník předávání cen největším 
dětským talentům pro rok 2017, které
každoročně uděluje Nadační fond 
Zlatý oříšek. 

14.50 Brány                                      
Jak je možné, že deseticentimetrová 
kostička z pískovce unese auto a 
zároveň se ve vodě rozsype na písek?
Čeští vědci tuto záhadu rozluštili. 

15.15 Co dál, doktore?                       
Ryan O’Neal a Barbra Streisandová 
v bláznivé komedii o roztržitém 
hudebním vědci, excentrické mladé 
dámě a čtyřech navlas stejných 
zavazadlech. Americký film (1972). 

16.50 Návrat do Gobi                         
V pořadí už šestý unikátní transport 
koní Převalského z pražské zoo na 
půdu jejich předků v západním 
Mongolsku. 

17.15 Společný výslech - Dominik 
Duka a Karol Sidon  

18.00 Novoroční ekumenická slavnost    
Přímý přenos setkání lidí dobré vůle 
a nejvyšších představitelů křesťanských
církví z kostela sv. Anežky České v 
Praze na Spořilově. 

19.05 Mendel - otec genetiky
Životopisný portrét zakladatele 
genetiky J. G. Mendela se 
sofistikovanými přesahy do současnosti. 

20.00 Lucie: Příběh jedný kapely           
Čtyři známí muzikanti, deset úspěšných
alb, tisíce věrných posluchačů a dvacet
osm let spolu i bez sebe. Nový 
dokumentární film mapující trnitou 
cestu k úspěchu, hudební a osobní 
vývoj členů rockové skupiny Lucie.

21.35 Smrt přichází do Pemberley (1/2)
Britská minisérie (2013). 

23.05 Trabantem napříč Afrikou            
0.40 Umění čínských akrobatů            
1.20 Krásy evropského pobřeží:          

Francouzská riviéra 
1.30 Prokletí                                   
2.25 Vzkaz Jiřího Rašky                    
2.40 Lysá hora                                 
3.40 Svoboda pod bodem mrazu aneb   

Perpetuum mobile Eskymo Welzl  
4.40 Přesídlená vesnice                     
4.55 Babylon                                   
5.25 Sabotáž                                   
5.50 Postřehy odjinud

dokument
LUCIE 20.00


