
14 AUTO - MOTO

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.15 Nexo Knights IV (3)           6.15 Nexo Knights IV (3)          
  Dánský animovaný seriál (2017)  Dánský animovaný seriál (2017)
 6.45 Mstitel Blade (7)           6.45 Mstitel Blade (7)          
  Japonský animovaný seriál (2011)   Japonský animovaný seriál (2011) 
 7.30 M*A*S*H (92)   7.30 M*A*S*H (92)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (93)   8.15 M*A*S*H (93)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  Americký válečný seriál (1972-1982).
 8.55 M*A*S*H (94)  8.55 M*A*S*H (94) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.30 Policie v akci           9.30 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující    Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc   skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Kouzlo   10.25 Rosamunde Pilcher: Kouzlo  
  lásky    lásky  
  Dvě přítelkyně procházejí osudovými  
  životními zkouškami. Zatímco manželství   životními zkouškami. Zatímco manželství 
  jedné se rozpadá, druhá právě našla    jedné se rozpadá, druhá právě našla  
  muže svého srdce...   muže svého srdce... 
  Německý romantický příběh (1998).    Německý romantický příběh (1998).  
12.20 Polední zprávy          12.20 Polední zprávy          
 12.30 Jake a tlusťoch V (2)      12.30 Jake a tlusťoch V (2)          
        Kde a kdy 2/2        Kde a kdy 2/2
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).    Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové příběhy   13.30 Doktor z hor: Nové příběhy  
        Smutek 1/2        Smutek 1/2
  Další řada německého seriálu   Další řada německého seriálu 
 14.30 Komisař Rex II (2)   14.30 Komisař Rex II (2)  
  Stopy po krvi  Stopy po krvi
  Německý kriminální seriál (1994).   Německý kriminální seriál (1994). 
 15.30 Komisař Rex II (3)   15.30 Komisař Rex II (3)  
  Smrtící svádění  Smrtící svádění
  Německý kriminální seriál (1994).  Německý kriminální seriál (1994).
 16.35 Odpolední zprávy           16.35 Odpolední zprávy          
 16.50 Policie v akci           16.50 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující    Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc   skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!           17.50 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu         Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!   tradiční i exotická! 
18.55 Zprávy FTV Prima          18.55 Zprávy FTV Prima          
 19.25 Krimi zprávy           19.25 Krimi zprávy          
 19.40 Divošky           19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR           19.55 TOP STAR          
20.15 Modrý kód (80)  
  Polojasno
        Netolerance mezi občany Rubavy má  
  za následek mrtvé i mnoho zraněných.  
  Ale i na urgentu samotném se dějí
  převratné věci. Premiérový díl 
  oblíbeného seriálu (2017). 
 21.35 Show Jana Krause           21.35 Show Jana Krause          
        Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show!         Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! 
 22.45 Polda III (5)   22.45 Polda III (5)  
  Samí zrádci  Samí zrádci
        Na Starém Městě nalezli zavražděného          Na Starém Městě nalezli zavražděného  
  policistu. Jde o muže ze stejného oddělení,   policistu. Jde o muže ze stejného oddělení, 
  jako jsou Michal s Andrejem, a ti mají  jako jsou Michal s Andrejem, a ti mají
        zakázáno na případu pracovat. Mrtvý          zakázáno na případu pracovat. Mrtvý  
  policista je totiž už nějakou dobu    policista je totiž už nějakou dobu  
  podezíraný z braní úplatků a s ním i  podezíraný z braní úplatků a s ním i
  všichni ostatní z oddělení. Šlo ale vrahovi   všichni ostatní z oddělení. Šlo ale vrahovi 
  podezíraný z braní úplatků a s ním i
  všichni ostatní z oddělení. Šlo ale vrahovi 
  podezíraný z braní úplatků a s ním i  podezíraný z braní úplatků a s ním i
  všichni ostatní z oddělení. Šlo ale vrahovi 
  podezíraný z braní úplatků a s ním i

  opravdu o to, vyhnout se podezření z    opravdu o to, vyhnout se podezření z  
  korupce? A zvládnou Michal s Andrejem    korupce? A zvládnou Michal s Andrejem  
  jen stát a přihlížet se založenýma    jen stát a přihlížet se založenýma  
  rukama, jak někdo řeší jejich případ?  rukama, jak někdo řeší jejich případ?
  Nebo se jako obvykle rozhodnou vzít    Nebo se jako obvykle rozhodnou vzít  
  případ do vlastních rukou?  případ do vlastních rukou?
 23.55 Policie v akci           23.55 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující    Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc   skutečný život a volání o pomoc 
 0.50 Komisař Rex II (2)   0.50 Komisař Rex II (2)  
  Německý kriminální seriál (1994).   Německý kriminální seriál (1994). 
 1.50 Komisař Rex II (3)   1.50 Komisař Rex II (3)  
  Německý kriminální seriál (1994).  Německý kriminální seriál (1994).
 2.55 Rosamunde Pilcher: Kouzlo   2.55 Rosamunde Pilcher: Kouzlo  
  lásky    lásky  
  Německý romantický příběh (1998).   Německý romantický příběh (1998). 

20.15
Modrý kód

seriál


