
54 BYDLENÍ A KANCELÁŘ
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TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou  5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3422) 8.45 Ulice (3422)  
  Původní český seriál (2018).   Původní český seriál (2018). 
 9.45 Ordinace v růžové zahradě 2  9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 

 Mám jenom tebe Mám jenom tebe
  Nové příběhy oblíbeného českého    Nové příběhy oblíbeného českého  
  seriálu (2018).   seriálu (2018). 
11.00 Co na to Češi  11.00 Co na to Češi  
  seriálu (2018). 
11.00 Co na to Češi  
  seriálu (2018).   seriálu (2018). 
11.00 Co na to Češi  
  seriálu (2018). 

 11.50 Tescoma s chutí 11.50 Tescoma s chutí   11.50 Tescoma s chutí   11.50 Tescoma s chutí
  Pečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou   Pečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou 
  Bersziovou.   Bersziovou. 
12.00 Polední Televizní noviny 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Krok za krokem V (15)   12.30 Krok za krokem V (15)  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2

 Docela slušnej podraz Docela slušnej podraz
  Další  příběhy oblíbených hrdinů     Další  příběhy oblíbených hrdinů   
  populárního seriálu TV Nova (2010).    populárního seriálu TV Nova (2010).  
 14.00 Odložené případy (11)  14.00 Odložené případy (11) 
  Ofelie  Ofelie
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 15.00 Odložené případy (12)  15.00 Odložené případy (12) 

 Lepidlo Lepidlo
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 15.55 Námořní vyšetřovací služba VI  15.55 Námořní vyšetřovací služba VI 
  Počítání mrtvých  Počítání mrtvých
  Šestá řada amerického krimi seriálu   Šestá řada amerického krimi seriálu 
  Počítání mrtvých
  Šestá řada amerického krimi seriálu 
  Počítání mrtvých  Počítání mrtvých
  Šestá řada amerického krimi seriálu 
  Počítání mrtvých

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 (3423)  18.25 Ulice (3423) 
  Původní český seriál (2018).   Původní český seriál (2018). 
19.30 Televizní noviny 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Výměna manželek X 20.20 Výměna manželek X  
  Jak zvládne Věra ze statku život v   Jak zvládne Věra ze statku život v 
  městské rodině podnikatele a dokáže   městské rodině podnikatele a dokáže 
  se Iveta přizpůsobit naprosto odlišnému   se Iveta přizpůsobit naprosto odlišnému 
  životnímu stylu na samotě u lesa?   životnímu stylu na samotě u lesa? 
  Úspěšná reality show, ve které si dvě   Úspěšná reality show, ve které si dvě 
  životnímu stylu na samotě u lesa? 
  Úspěšná reality show, ve které si dvě 
  životnímu stylu na samotě u lesa?   životnímu stylu na samotě u lesa? 
  Úspěšná reality show, ve které si dvě 
  životnímu stylu na samotě u lesa? 

  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)
21.35 Robinsonův ostrov II (12) 
  Zbývá 22 dní. Dnes večer opustí hru 
  další hráč. Boj o titul nového českého 
  Robinsona a výhru dva a půl miliónu 
  korun pokračuje! 
22.40 Námořní vyšetřovací 22.40 Námořní vyšetřovací 
  služba: New Orleans III  služba: New Orleans III
  Poetická spravedlnost  Poetická spravedlnost
  Závěr třetí řady amerického   Závěr třetí řady amerického 
  kriminálního seriálu (2016).   kriminálního seriálu (2016). 
 23.35 Beze stopy (18)   23.35 Beze stopy (18)  
  Americký krimi seriál (2002).   Americký krimi seriál (2002). 
 0.25 Odložené případy (11)   0.25 Odložené případy (11)  
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 1.20 Odložené případy (12) 1.20 Odložené případy (12)
  Americký kriminální seriál (2003).   Americký kriminální seriál (2003). 
 2.05 Námořní vyšetřovací služba VI  2.05 Námořní vyšetřovací služba VI 
  Šestá řada amerického krimi seriálu  
 2.05 Námořní vyšetřovací služba VI 

Šestá řada amerického krimi seriálu  
 2.05 Námořní vyšetřovací služba VI 

 2.45 Krok za krokem V (14)   2.45 Krok za krokem V (14)  
  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).  

 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

21.35
Robinsonův ostrov

soutěž


