
32 SLUŽBY

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.15 Nexo Knights IV (6)           6.15 Nexo Knights IV (6)          
  Dánský animovaný seriál (2017)  Dánský animovaný seriál (2017)
 6.45 Mstitel Blade (10)           6.45 Mstitel Blade (10)          
  Japonský animovaný seriál (2011)   Japonský animovaný seriál (2011) 
 7.15 Jen počkej, zajíci!           7.15 Jen počkej, zajíci!          
  Animovaný seriál (20 min)   Animovaný seriál (20 min) 
 7.40 M*A*S*H (97)   7.40 M*A*S*H (97)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 Autosalon           8.15 Autosalon          
        Světové novinky, nelítostné testy,        Světové novinky, nelítostné testy,
  koncepty budoucnosti v tradičním    koncepty budoucnosti v tradičním  
  motoristickém magazínu   motoristickém magazínu 
 9.20 Prima Partička           9.20 Prima Partička          
  Sledujte show, která srší humorem,   Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty  improvizací a neskutečnými momenty
 10.20 Máme rádi Česko           10.20 Máme rádi Česko          
  improvizací a neskutečnými momenty
 10.20 Máme rádi Česko          
  improvizací a neskutečnými momenty  improvizací a neskutečnými momenty
 10.20 Máme rádi Česko          
  improvizací a neskutečnými momenty

 12.00 Mordparta II (7)   12.00 Mordparta II (7)  
 13.15 Ano, šéfe!           13.15 Ano, šéfe!          
        Jsme tu proto, abyste v hospodách          Jsme tu proto, abyste v hospodách  
  nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich    nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich  
 14.20 Vraždy v Midsomeru IX   14.20 Vraždy v Midsomeru IX  
  Dům v lese  Dům v lese
        Inspektor Barnaby pátrá po vrahovi          Inspektor Barnaby pátrá po vrahovi  
  manželského páru, který chtěl koupit    manželského páru, který chtěl koupit  
  odlehlý dům v lese. Zjistí, že se k    odlehlý dům v lese. Zjistí, že se k  
  domu váže smutná historie, která mu  domu váže smutná historie, která mu
  pomůže odhalit vraha...     pomůže odhalit vraha...   
  Britský kriminální seriál (2005).   Britský kriminální seriál (2005). 
 16.25 Milionový závod           16.25 Milionový závod          
  Skupinka návštěvníků kasina vyhrála    Skupinka návštěvníků kasina vyhrála  
  speciální mince z automatu, s nimiž    speciální mince z automatu, s nimiž  
  majitel vyhlásil bláznivý závod. Jeho    majitel vyhlásil bláznivý závod. Jeho  
  vítěz má získat dva miliony dolarů...    vítěz má získat dva miliony dolarů...  
  Americká dobrodružná komedie (2001).    Americká dobrodružná komedie (2001).  
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 Polda III (6) 20.15 Polda III (6)         
        Jed v srdci        Jed v srdci
        Jako překvapení na rozlučce se svobodou         Jako překvapení na rozlučce se svobodou 
  byla připravena barmanská show. Nikdo    byla připravena barmanská show. Nikdo  
  však nečekal, že se před zraky nevěsty  však nečekal, že se před zraky nevěsty
        i všech jejích kamarádek skácí pozvaný          i všech jejích kamarádek skácí pozvaný  
  barman k zemi mrtvý. K případu jede    barman k zemi mrtvý. K případu jede  
  Michal tentokrát bez Andreje, protože    Michal tentokrát bez Andreje, protože  
  ten se musí postarat o svou těhotnou    ten se musí postarat o svou těhotnou  
  přítelkyni. Na jeho místo usedá šéf  přítelkyni. Na jeho místo usedá šéf
  Fišer, který se tak s Michalem vrací do  Fišer, který se tak s Michalem vrací do
  doby, kdy ještě vraždy řešili spolu.    doby, kdy ještě vraždy řešili spolu.  
  Kdo měl tu kuráž otrávit barmana    Kdo měl tu kuráž otrávit barmana  
  přímo na večírku? A zvládne Fišer    přímo na večírku? A zvládne Fišer  
  pozici vyšetřujícího policisty v terénu,    pozici vyšetřujícího policisty v terénu,  
  když už tolik let jenom sedí v kanceláři?    když už tolik let jenom sedí v kanceláři?  
 21.30 Žoldáci spravedlnosti          
  Žoldák Steven Seagal se zaplete do mise 
  ohrožující životy jeho blízkých. V zájmu  
  úspěchu musí proniknout do jedné z  
  nejlépe chráněných východoevropských  
  věznic a osvobodit syna největšího
  drogového krále... Americko-jihoafrický  
  akční thriller (2006).
 23.30 Cabin Fever 2           23.30 Cabin Fever 2          
  Na střední školu byla dovezena     Na střední školu byla dovezena   
  kontaminovaná voda, která zabíjí.  kontaminovaná voda, která zabíjí.
        Maturanti ale zatím nic netuší. Jejich          Maturanti ale zatím nic netuší. Jejich  
  jedinou starostí je, s kým půjdou na    jedinou starostí je, s kým půjdou na  
  ples... Americký horor (2009).   ples... Americký horor (2009). 
 1.20 Vraždy v Midsomeru IX   1.20 Vraždy v Midsomeru IX  
  Dům v lese  Dům v lese
  Britský kriminální seriál (2005).   Britský kriminální seriál (2005). 
 3.20 Gothika           3.20 Gothika          
  Americký horor (2003).   Americký horor (2003). 

21.30
Žoldáci spravedlnosti

thriller


