
Slovenski utrinki na Duna TV – 17. oktobra 2019 
 

 

V četertek 17. oktobra zrankoma v 6:50 si leko na televizijskom programi Duna TV 

poglednete nauvo oddajo Slovenski utrinkov. Če zamidite, bau oddaja na programi 

znauvič gnaki den zadvečerka v 13:20 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma 

slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 24. oktobra na Sloveniji 1 v 

14:40 
V etoj oddaji se spravlamo s štirimi temami. Na začetki vam nutpokažemo eden unijski 

projekt, prejk šteroga so vödali edno lejpo brošuro pa nadruknivali nape, ka bi turisti ležej 

ojdli po krajinaj pri slovensko-madžarskoj grajnci. V projekti »Guide2Visit« so partneri 

postavili dosta informacijski tabel ranč tak. 

Dale vam povejmo, ka so nej davnik na Gorenjom Siniki nutpokazali film »Oroslan«, v 

šterom naši domanji lidgé tö špilajo. Režiser pa glaven igralec v našoj oddaji pripovejdata 

od toga, ka je najbole naprej valon tau, ka je naša domanja rejč končno prišla v eden 

slovenski igrani film. 

Špilali so v Števanovci tö, tau pa na Srečanji amaterski gledališčnikov. Na našom 

programi zdaj leko spoznate igro »Teštament«, v šteroj Veseli pajdaši pripovejdajo od 

toga, kak leko edna obečana veuka erba spremeni ponašanje pomočnikov kauli ednoga 

betežnika. 

Za konec vas zovemo v goričke Kančevce, gde v zamenici nekdešnje šaule več samo 

pirožabe ali netopiri živejo. Tam so oprli edno nauvo razstavo, na šteroj leko najgir lidgé 

spoznajo, ka so te male leteče stvarine ranč nej tak strašne, kak tau lidgé brodijo. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 17. oktobra zrankoma 

v 6:50 na programi Duna TV, ali gnaki den zadvečerka v 13:20 na kanali Duna World. 

Šteri pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 24. oktobra 

v 14:40 na Sloveniji 1. Nutzakapčite tevene, mi vas čakamo!  

 

Oddaje se leko gda koli poglednejo na 

 

http://www.mediaklikk.hu/musor/slovenskiutrinki/ 
 

pa 

 

http://4d.rtvslo.si/oddaja/slovenski_utrinki/84 
 


