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 6.00 To neznáte Hadimršku čb
  Vlasta Burian v roli upjatého bankovního 
  revidenta aneb „Pojďte si ke mně!“ 
  Bláznivá česká komedie, která 
  „přesahuje všecky mezky“ (1931). 
 7.30 O vodě, lásce a štěstí
  Pohádka o čarovné moci vody (1981).  
 8.20 Stará láska nerezaví
  Libuše Šafránková v brilantní komedii 
  z hotelu, v němž všechno začalo a 
  také skončilo... (2003). 
 9.55 Zkřížené meče
  Šermířská pohádka plná intrik, soubojů 
  a lásky (1998). 
 11.05 Všechnopárty
  Zábavná talk show Karla Šípa. 
 12.00 Z metropole
 12.25 Silvestr s dědou
  Povídka z cyklu Bakaláři 1997. 
 12.45 Jezerní královna
  Filmová pohádka pro celou rodinu o 
  lásce zakleté princezny Odetty a 
  prince Viktora (1998). 
 14.15 Na samotě u lesa
  Komedie režiséra Jiřího Menzela o rodině, 
  která získá s chalupou i svérázného 
  dědu (1976). 
 15.50 Silvestr hravý a dravý
  Legendární silvestrovský pořad s 
  Vladimírem Menšíkem (1978). 
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny  
 20.00 Nejlepší přítel
  Výpravná pohádka o hledání štěstí, o 
  lásce, ale hlavně o kamarádství, které 
  dokáže být silnější než úklady 
  samotného pekla. 
 21.40 Dobrý voják Švejk
  Rudolf Hrušínský v titulní roli fi lmového 
  přepisu slavného humoristického 
  románu Jaroslava Haška (1956). 
 23.24 Výsledky losování 
  Šťastných 10 a Euromiliony 
 23.25 Tak mi tedy řekněte
  Felix Holzmann v hlavní roli zábavného 
  střihového pořadu (2004). 
 0.25 Banánové rybičky
  Zábavná talk show Haliny Pawlowské, 
  tentokrát na téma „jak přežít 
  Silvestra“ (1999). 
 0.50 Silvestr s četníky
  Místo kriminálních živlů budou tentokrát 
  pod palbou především bránice diváků, 
  místo četnické píšťalky zazní slavné 
  prvorepublikové melodie (2007).   
 1.15 Góly, fóry, legendy
  Veselé a mnohdy neuvěřitelné okamžiky 
  ze stadionů a komentátorských kabin 
  nabízí Vojtěch Bernatský a jeho hosté:  
  K. Polák, P. Svěcený, A. Panenka a V.  
  Lukáč (2009). 
 1.55 Bolkoviny
 2.50 Chalupa je hra
 3.10 Zahrada je hra
 3.35 Pod pokličkou
 3.55 Démantů třpyt
 4.05 Buďte pozdraven, pane  
  Jouda!
  Jaký vlastně byl popleta a bavič v 
  typickém kloboučku Felix Holzmann?  
 5.00 Kde bydlely princezny
 5.15 Etiketa
 5.30 Z metropole

21.40
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