
34 SLUŽBY

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

NEDĚLE 11.3.

 6.00 Zajímavosti z regionů                     6.00 Zajímavosti z regionů                    
 6.25 Klec                          čb  6.25 Klec                          čb   
  Povídka z cyklu Bakaláři 1974.   Povídka z cyklu Bakaláři 1974. 
 6.35 Kristian                    čb   6.35 Kristian                    čb  
  Povídka z cyklu Bakaláři 1974. 
 6.35 Kristian                    čb  
  Povídka z cyklu Bakaláři 1974.   Povídka z cyklu Bakaláři 1974. 
 6.35 Kristian                    čb  
  Povídka z cyklu Bakaláři 1974. 

  Otevřete oči, neodolatelný svůdce 
        žen opět přichází... Stále svěží komedie          žen opět přichází... Stále svěží komedie  
  Martina Friče o malých manželských    Martina Friče o malých manželských  
  nevěrách (1939).   nevěrách (1939). 
 8.10 Úsměvy Josefa Grusse                             8.10 Úsměvy Josefa Grusse                            
  nevěrách (1939). 
 8.10 Úsměvy Josefa Grusse                            
  nevěrách (1939).   nevěrách (1939). 
 8.10 Úsměvy Josefa Grusse                            
  nevěrách (1939). 

  Zdeněk Svěrák představuje komediální    Zdeněk Svěrák představuje komediální  
  role herce, scenáristy a textaře, od    role herce, scenáristy a textaře, od  
  jehož narození v těchto dnech uplynulo    jehož narození v těchto dnech uplynulo  
  110 let   110 let 
 8.55 Polopatě                                 8.55 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky.   Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
 8.55 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
 8.55 Polopatě                                 8.55 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
 8.55 Polopatě                                

9.45 Kalendárium                              9.45 Kalendárium                              
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
9.45 Kalendárium                              

  Moderní hobby magazín Filipa Čapky.   Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
9.45 Kalendárium                              

  Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 

 10.00 Toulavá kamera                            10.00 Toulavá kamera                           
 10.30 Objektiv                                  10.30 Objektiv                                 
 11.00 F. L. Věk (10/13)            čb 11.00 F. L. Věk (10/13)            čb  
  Františkova vlastenecká činnost v   Františkova vlastenecká činnost v 
  Dobrušce sílí. Klenot české televizní    Dobrušce sílí. Klenot české televizní  
  tvorby, slavný seriál o počátcích národního   tvorby, slavný seriál o počátcích národního 
  obrození (1971).   obrození (1971). 
12.00 Otázky Václava Moravce                  12.00 Otázky Václava Moravce                  
  obrození (1971). 
12.00 Otázky Václava Moravce                  
  obrození (1971).   obrození (1971). 
12.00 Otázky Václava Moravce                  
  obrození (1971). 

 13.00 Zprávy                                           13.00 Zprávy                                          
 13.05 Sofi e a ukradený poklad   13.05 Sofi e a ukradený poklad                 
  Detektivní pohádka o záhadné loupeži    Detektivní pohádka o záhadné loupeži  
  a trochu zmatených námluvách (2008).   a trochu zmatených námluvách (2008). 
 14.05 Princezny nejsou vždycky   14.05 Princezny nejsou vždycky  
  a trochu zmatených námluvách (2008). 
 14.05 Princezny nejsou vždycky  
  a trochu zmatených námluvách (2008).   a trochu zmatených námluvách (2008). 
 14.05 Princezny nejsou vždycky  
  a trochu zmatených námluvách (2008). 

  na vdávání    na vdávání  
        Úsměvná pohádka o princových         Úsměvná pohádka o princových 
        námluvách a zvonečku, který všechno          námluvách a zvonečku, který všechno  
  vyzvonil (1985).   vyzvonil (1985). 
 14.55 O Honzovi a Barušce                              14.55 O Honzovi a Barušce                             
  vyzvonil (1985). 
 14.55 O Honzovi a Barušce                             
  vyzvonil (1985).   vyzvonil (1985). 
 14.55 O Honzovi a Barušce                             
  vyzvonil (1985). 

  Veselá pohádka s písničkami (1977).   Veselá pohádka s písničkami (1977). 
 15.35 Zdivočelá země (4/45)                             15.35 Zdivočelá země (4/45)                            
  Veselá pohádka s písničkami (1977). 
 15.35 Zdivočelá země (4/45)                            
  Veselá pohádka s písničkami (1977).   Veselá pohádka s písničkami (1977). 
 15.35 Zdivočelá země (4/45)                            
  Veselá pohádka s písničkami (1977). 

  Schyluje se k svatbě. Martin Dejdar v    Schyluje se k svatbě. Martin Dejdar v  
  hlavní roli oblíbeného seriálu České    hlavní roli oblíbeného seriálu České  
  Schyluje se k svatbě. Martin Dejdar v  
  hlavní roli oblíbeného seriálu České  
  Schyluje se k svatbě. Martin Dejdar v    Schyluje se k svatbě. Martin Dejdar v  
  hlavní roli oblíbeného seriálu České  
  Schyluje se k svatbě. Martin Dejdar v  

  televize o dramatických poválečných    televize o dramatických poválečných  
  letech v českém pohraničí (1997).  letech v českém pohraničí (1997).
 16.25 Zdivočelá země (5/45)                            16.25 Zdivočelá země (5/45)                           
  letech v českém pohraničí (1997).
 16.25 Zdivočelá země (5/45)                           
  letech v českém pohraničí (1997).  letech v českém pohraničí (1997).
 16.25 Zdivočelá země (5/45)                           
  letech v českém pohraničí (1997).

  Slaví se svatba Maděry s Ilonkou.   Slaví se svatba Maděry s Ilonkou. 
        Revoluční gardy obsazují statek.         Revoluční gardy obsazují statek. 
  Martin Dejdar v hlavní roli oblíbeného    Martin Dejdar v hlavní roli oblíbeného  
  seriálu České televize o dramatických    seriálu České televize o dramatických  
  Martin Dejdar v hlavní roli oblíbeného  
  seriálu České televize o dramatických  
  Martin Dejdar v hlavní roli oblíbeného    Martin Dejdar v hlavní roli oblíbeného  
  seriálu České televize o dramatických  
  Martin Dejdar v hlavní roli oblíbeného  

  poválečných letech v českém pohraničí           poválečných letech v českém pohraničí         
 17.25 Pošta pro tebe                            17.25 Pošta pro tebe                           
  poválečných letech v českém pohraničí         
 17.25 Pošta pro tebe                           
  poválečných letech v českém pohraničí           poválečných letech v českém pohraničí         
 17.25 Pošta pro tebe                           
  poválečných letech v českém pohraničí         

  Marii, Pavlu a Marcelu spojuje veliké    Marii, Pavlu a Marcelu spojuje veliké  
  očekávání. Setkají se s blízkými, které    očekávání. Setkají se s blízkými, které  
  dosud neznaly. Než k tomu dojde,    dosud neznaly. Než k tomu dojde,  
  prožijí dramatické chvíle.   prožijí dramatické chvíle. 
18.25 Co naše babičky uměly a  18.25 Co naše babičky uměly a  
  na co my jsme zapomněli     na co my jsme zapomněli   
  Kysané zelí - levná vitamínová bomba   Kysané zelí - levná vitamínová bomba 
18.55 Události za okamžik a   18.55 Události za okamžik a   
  Kysané zelí - levná vitamínová bomba 
18.55 Události za okamžik a   
  Kysané zelí - levná vitamínová bomba   Kysané zelí - levná vitamínová bomba 
18.55 Události za okamžik a   
  Kysané zelí - levná vitamínová bomba 

  počasí               počasí             
 19.00 Události                                  19.00 Události                                 
 19.45 Branky, body, vteřiny                     19.45 Branky, body, vteřiny                    
 19.57 Losování Sportky a Šance                  19.57 Losování Sportky a Šance                 
 19.45 Branky, body, vteřiny                    
 19.57 Losování Sportky a Šance                 
 19.45 Branky, body, vteřiny                     19.45 Branky, body, vteřiny                    
 19.57 Losování Sportky a Šance                 
 19.45 Branky, body, vteřiny                    

 20.00 GEN - Galerie elity národa     20.00 GEN - Galerie elity národa    
  Bohdan Pomahač  Bohdan Pomahač
 20.15 Bába z ledu                               20.15 Bába z ledu                              
  Nikdy není pozdě proměnit svůj život,    Nikdy není pozdě proměnit svůj život,  
  porušit zavedené a prázdné rituály a  porušit zavedené a prázdné rituály a
  najít lásku i vlastní sebevědomí.     najít lásku i vlastní sebevědomí.   
  Televizní premiéra koprodukčního    Televizní premiéra koprodukčního  
  snímku ČT.   snímku ČT. 
  Televizní premiéra koprodukčního  
  snímku ČT. 
  Televizní premiéra koprodukčního    Televizní premiéra koprodukčního  
  snímku ČT. 
  Televizní premiéra koprodukčního  

 22.00 168 hodin                                 22.00 168 hodin                                
 22.34 Výsledky losování  22.34 Výsledky losování 
  Šťastných 10             Šťastných 10           
 22.34 Výsledky losování 
  Šťastných 10           
 22.34 Výsledky losování  22.34 Výsledky losování 
  Šťastných 10           
 22.34 Výsledky losování 

22.35 Alibi na vodě               čb     
  Kriminalista Tůma opět řeší případ  
  záhadné vraždy, tentokrát v prostředí  
  fi lmařů a manekýnek (1965). 
 0.10 Komisař Montalbano                       0.10 Komisař Montalbano                      
  fi lmařů a manekýnek (1965). 
 0.10 Komisař Montalbano                      
  fi lmařů a manekýnek (1965).   fi lmařů a manekýnek (1965). 
 0.10 Komisař Montalbano                      
  fi lmařů a manekýnek (1965). 

2.05 Bolkoviny                                       2.05 Bolkoviny                                       
 2.45 Banánové rybičky                                 2.45 Banánové rybičky                                
 3.15 Žiješ jenom 2x                            3.15 Žiješ jenom 2x                           
 2.45 Banánové rybičky                                
 3.15 Žiješ jenom 2x                           
 2.45 Banánové rybičky                                 2.45 Banánové rybičky                                
 3.15 Žiješ jenom 2x                           
 2.45 Banánové rybičky                                

 3.40 Sváteční slovo  3.40 Sváteční slovo 
 3.45 Hobby naší doby                           3.45 Hobby naší doby                          
 4.15 Liščí úklady                                      4.15 Liščí úklady                                     
 4.35 Bydlení je hra                                   4.35 Bydlení je hra                                  
 5.05 Přes nový práh                                   5.05 Přes nový práh                                  
 5.30 Zajímavosti z regionů 5.30 Zajímavosti z regionů
 5.05 Přes nový práh                                  
 5.30 Zajímavosti z regionů
 5.05 Přes nový práh                                   5.05 Přes nový práh                                  
 5.30 Zajímavosti z regionů
 5.05 Přes nový práh                                  

22.35
Alibi na vodě

detektivní fi lm


