
62 KŘÍŽOVKA O CENY TV PROGRAM

 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.25 Soudce a drahokam
  Pohádka o moudrém rozřešení tajemné  
  krádeže pochází až z daleké Koreje  
 7.00 Jezerní královna
  Filmová pohádka pro celou rodinu o 
  lásce zakleté princezny Odetty a 
  prince Viktora (1998). 
 8.30 Prázdniny pro psa
  Tomáš Holý a jeho teriér Alton v bláznivé 
  komedii pro malé i velké (1980).  
 9.45 Kalendárium
 10.00 Toulavá kamera
 10.35 Objektiv
 11.05 Dynastie Nováků (6/13)
  Večírek
  Komediální televizní seriál o jedné 
  železničářské rodině (1982). 
 11.55 Princové jsou na draka
  Dělání, dělání, všechny smutky zahání a 
  jiné písničky ve známé pohádce (1980). 
 12.55 Pták Ohnivák
  Výpravná pohádka o princi Afronovi, 
  který musí o svou lásku bojovat s 
  černokněžníkem Skeletonem (1997).  
 14.30 Dobrý voják Švejk
  Rudolf Hrušínský v titulní roli fi lmového 
  přepisu slavného humoristického 
  románu Jaroslava Haška (1956). 
 16.15 Silvestr 79 aneb Hrajeme si  
  jako děti
  Legendární silvestrovský pořad s 
  Vladimírem Menšíkem a Božidarou 
  Turzonovovou (1979). 
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny
 19.57 Losování Sportky a Šance 
 20.00 Přání k mání
  Premiéra velkého výpravného příběhu 
  o jednom obyčejném klukovi, kterému 
  dá kouzelný dědeček nečekaný dárek 
  - možnost splnění jakéhokoliv přání. 
  Když se o dárku dozvědí spolužáci a 
  kamarádi, obrátí se Albertův život 
  naruby. Vědět, co si vlastně doopravdy 
  přejeme, je to nejtěžší - a zároveň 
  nejdůležitější. 
 21.45 Poslušně hlásím
  Rudolf Hrušínský v hlavní roli volného 
  pokračování fi lmu Dobrý voják Švejk  
 23.19 Výsledky losování 
  Šťastných 10   
23.20 Zas je tady Silvestr
  S Václavem Postráneckým si připomeneme 
  nejúspěšnější silvestrovské scénky v 
  podání oblíbených herců a komiků  
 0.10 Silvestrovské Bolkoviny
  Bolek Polívka a jeho hosté vyprávějí 
  úsměvné historky (2004). 
 1.05 S četníky v civilu
  S herci seriálu Četnické humoresky  
 1.35 Půlhodina pravdy
  Silvestrovské vydání oblíbené rodinné 
  soutěže, ve kterém se v úzkých   
  mimořádně ocitne její moderátor Petr  
  Svoboda (2008) 
 2.10 Pod pokličkou
 2.35 Silvestrovské překvapení
 3.00 Vínečko, ne voda
 3.50 Vystřiženo z Manéže Bolka  
  Polívky
 4.30 Silvestrovské Banánové   
  rybičky aneb co v Rybičkách 
  bylo a nebylo
 5.00 Kde bydlely princezny
 5.15 Etiketa
 5.30 Zajímavosti z regionů

20.00
Přání k mání

fi lm

VYHRAJTE 1 x KNIHU
Vyluštěnou křížovku zašlete na adresu vydavatele viz. str. 3 nebo e-mailem 
 na krizovky@uniform.cz do 31.12.2018. Slosování proběhne 3.1.2019.


