
Programové tipy na mesiac september 2022 

 

 

Polly Pocket - Síla malých řada – 4 

Vysíláme od 5. září 

Pro POLLY POCKET není žádný sen příliš velký a žádné dobrodružství příliš malé! Když Polly 

zdědí magický medailon, který jí umožní zmenšit se na deset centimetrů, chopí se svých 

kapesních schopností a zjistí, že zmenšování je pro ni i její přátele velká legrace. 

 

 

Barbie ™ Příběh mořské panny 2 

Vysíláme 12. září 

Barbie je připravená na to, aby se opět vtělila do role Merliah, legrační a módní mistryni v 

surfování, která je navíc i kouzelnou princeznou z rodu mořských víl. V pokračování 

napínavého mořského dobrodružství se Merliah přihlásí na australský surfařský šampionát. 

Když zlá mořská panna Eris uprchne z víru a chce se zmocnit trůnu v Oceánii, Merliah a její 

kamarádi se ponoří do mořských hlubin, aby zlé mořské panně zabránili v uskutečnění jejího 

ďábelského plánu. Toto zbrusu nové dobrodružství dovede Merliah k poznání, že můžeme 

dosáhnout jakéhokoli cíle, když zůstaneme verni sami sobě. 

 



To já ve tvém věku… 

Vysíláme od 21. září 

Desetiletý Paul je typický malý chlapec. Chodí do školy, sportuje, je tajně zamilovaný, doma 

se snaží dělat co nejméně, mate rodiče, aby dostal, co chce. Až na to, že... má zvláštní dar... 

nebo prokletí...! Jakmile někdo řekne slova: "Když jsem byl v tvém věku...", tak se mu to 

stane. Paul se okamžitě vrátí do doby, kdy bylo člověku, se kterým mluví, deset let - stejně 

jako jemu teď! Může vystřelit v čase o 20, 30... 70 let zpět! Předtím, než existovaly mobilní 

telefony... Když kluci a holky nechodili do stejné školy... Když existovala jen jedna televizní 

stanice... Když záchody byly na druhém konci dvora... Jinými slovy: dávná historie! Takže 

jakmile uslyší: "Když jsem byl v tvém věku," ... kde a kdy přistane tentokrát? A co bude muset 

pochopit, aby se mohl vrátit do současnosti? 

 

 

 

 

Superptáci 

Vysíláme od 28. září 

Polly a Ace jsou dva ptáci, které vlastní Max, šestiletý chlapec milující superhrdiny. Když 

odejde do školy, stanou se z nich Powerbirds, ptáci superhrdinové, kteří používají své četné 

schopnosti, aby zabránili zvířecím zloduchům ničit okolí. 

 


