
18 AUTO - MOTO

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou  5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3418) 8.45 Ulice (3418)  
  Původní český seriál (2018).   Původní český seriál (2018). 
 9.45 Výměna manželek X   9.45 Výměna manželek X  
  Úspěšná reality show, ve které si dvě    Úspěšná reality show, ve které si dvě  
 9.45 Výměna manželek X  
  Úspěšná reality show, ve které si dvě  
 9.45 Výměna manželek X   9.45 Výměna manželek X  
  Úspěšná reality show, ve které si dvě  
 9.45 Výměna manželek X  

  ženy vymění domácnost na dobu deseti    ženy vymění domácnost na dobu deseti  
  dní, které stráví pod dohledem nového    dní, které stráví pod dohledem nového  
  chotě, nových dětí a hlavně televizní    chotě, nových dětí a hlavně televizní  
  kamery! (2018)  kamery! (2018)
 11.00 Co na to Češi   11.00 Co na to Češi  
  kamery! (2018)
 11.00 Co na to Češi  
  kamery! (2018)  kamery! (2018)
 11.00 Co na to Češi  
  kamery! (2018)

 11.50 Tescoma s chutí 11.50 Tescoma s chutí   11.50 Tescoma s chutí   11.50 Tescoma s chutí
  Dobrá kuchyně s Ivanem Vodochodským    Dobrá kuchyně s Ivanem Vodochodským  
  a  VIP hosty.    a  VIP hosty.  
12.00 Polední Televizní noviny 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Krok za krokem V (11)   12.30 Krok za krokem V (11)  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2  12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Akce Kristián  Akce Kristián
  Další příběhy oblíbených hrdinů   Další příběhy oblíbených hrdinů 
  populárního seriálu TV Nova (2010).    populárního seriálu TV Nova (2010).  
 14.00 Odložené případy (3)   14.00 Odložené případy (3)  
  Náš chlapec se vrátil  Náš chlapec se vrátil
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 15.00 Odložené případy (4)   15.00 Odložené případy (4)  
  Pobožní lidé  Pobožní lidé
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 15.55 Námořní vyšetřovací služba VI  15.55 Námořní vyšetřovací služba VI 

 Pomsta Pomsta
  Šestá řada amerického krimi seriálu    Šestá řada amerického krimi seriálu  
16.57 Odpolední Počasí 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny  17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  17.25 Co na to Češi 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi 
  Sportovní noviny  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi 
  Sportovní noviny

  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy,   Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout,   které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z    jak na různé jednoduché otázky z  
  každodenního života odpovědělo sto    každodenního života odpovědělo sto  
  oslovených Čechů  oslovených Čechů
  každodenního života odpovědělo sto  
  oslovených Čechů
  každodenního života odpovědělo sto    každodenního života odpovědělo sto  
  oslovených Čechů
  každodenního života odpovědělo sto  

 18.25 Ulice (3419)   18.25 Ulice (3419)  
  Původní český seriál (2018).   Původní český seriál (2018). 
19.30 Televizní noviny 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2  20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Jeden průšvih za druhým  Jeden průšvih za druhým
  Andrea nemůže operovat. Jak dlouho   Andrea nemůže operovat. Jak dlouho 
  ještě dokáže tajit, že je vážně nemocná?   ještě dokáže tajit, že je vážně nemocná? 
  Hejtmanův plán se hroutí, Švarcům    Hejtmanův plán se hroutí, Švarcům  
  ještě dokáže tajit, že je vážně nemocná? 
  Hejtmanův plán se hroutí, Švarcům  
  ještě dokáže tajit, že je vážně nemocná?   ještě dokáže tajit, že je vážně nemocná? 
  Hejtmanův plán se hroutí, Švarcům  
  ještě dokáže tajit, že je vážně nemocná? 

  hrozí prozrazení. Nové příběhy     hrozí prozrazení. Nové příběhy   
  oblíbeného českého seriálu (2018).    oblíbeného českého seriálu (2018).  
 21.35 Prásk  21.35 Prásk 
  Nikdo neví o celebritách více než my!    Nikdo neví o celebritách více než my!  
22.10 Let číslo 93 
  11. září 2001 se teroristé zmocnili čtyř 
  letadel a tři z unesených strojů navedli  
  v sebevražedných útocích na předem  
  stanovené cíle. Posádku i pasažéry
  čtvrtého letu United 93 zpráva o útocích 
  na Světové obchodní centrum a Pentagon 
  šokovala, přesto se hrstka odvážných  
  v zoufalství rozhodla únoscům vzepřít  
  a do poslední chvíle bojovat o holé  
  životy... Francouzko-americko-britský  
  fi lm (2006). 
 0.20 Odložené případy (3)   0.20 Odložené případy (3)  
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 1.15 Odložené případy (4)    1.15 Odložené případy (4)   
  Americký kriminální seriál (2003). 
 2.10 Námořní vyšetřovací služba VI  2.10 Námořní vyšetřovací služba VI 
  Šestá řada amerického krimi seriálu  
 2.10 Námořní vyšetřovací služba VI 

Šestá řada amerického krimi seriálu  
 2.10 Námořní vyšetřovací služba VI 

 2.50 Krok za krokem V (10)   2.50 Krok za krokem V (10)  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
 3.20 Co na to Češi   3.20 Co na to Češi  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).  
 3.20 Co na to Češi  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
 3.20 Co na to Češi  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).  

 4.00 Ordinace v růžové zahradě 2  4.00 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Další příběhy oblíbených hrdinů     Další příběhy oblíbených hrdinů   
  populárního seriálu TV Nova (2010).  populárního seriálu TV Nova (2010).

22.10
Let číslo 93

fi lm


