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. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.10 Lišákoviny  6.10 Lišákoviny 
  Indický animovaný seriál (2015).   Indický animovaný seriál (2015). 
 6.30 Oggy a Škodíci VI (20)  6.30 Oggy a Škodíci VI (20) 
  Indický animovaný seriál (2015). 
 6.30 Oggy a Škodíci VI (20) 
  Indický animovaný seriál (2015).   Indický animovaný seriál (2015). 
 6.30 Oggy a Škodíci VI (20) 
  Indický animovaný seriál (2015). 

  Francouzko - kanadský animovaný    Francouzko - kanadský animovaný  
  seriál (2017)  seriál (2017)
 6.40 Kačeří příběhy (89, 90)   6.40 Kačeří příběhy (89, 90)  
  Americký animovaný seriál  (1989)  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.25 Lví hlídka (18)  7.25 Lví hlídka (18) 
  Americký animovaný seriál (2016).  Americký animovaný seriál (2016).
 7.50 O Červené Karkulce  7.50 O Červené Karkulce 
  Americký animovaný seriál (2016).
 7.50 O Červené Karkulce 
  Americký animovaný seriál (2016).  Americký animovaný seriál (2016).
 7.50 O Červené Karkulce 
  Americký animovaný seriál (2016).

  Německá pohádka (2012).   Německá pohádka (2012). 
 9.00 SuperStar  9.00 SuperStar 
  Hledání nové SuperStar pokračuje!   Hledání nové SuperStar pokračuje! 
  Nadějné talentované zpěváky a zpěvačky   Nadějné talentované zpěváky a zpěvačky 
  posuzuje hvězdná porota ve složení.   posuzuje hvězdná porota ve složení. 
  Matěj Ruppert, Katarína Knechtová, Ben   Matěj Ruppert, Katarína Knechtová, Ben 
  Cristovao a Pavol Habera.  Cristovao a Pavol Habera.
10.50 Koření 10.50 Koření 
 11.45 Volejte Novu  11.45 Volejte Novu 
 12.25 Rady ptáka Loskutáka  12.25 Rady ptáka Loskutáka 
  Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro   Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro 
  zahrádkáře, kutily i chovatele.   zahrádkáře, kutily i chovatele. 
 13.40 Víkend  13.40 Víkend 
  Příběhy štěstí, proher a objevů  Příběhy štěstí, proher a objevů
 14.40 Holka na roztrhání   14.40 Holka na roztrhání  
  Americká komedie (2002).   Americká komedie (2002). 
 16.55 John Carter: Mezi dvěma   16.55 John Carter: Mezi dvěma  
  světy    světy  
  Zkušený válečník a vysloužilý armádní   Zkušený válečník a vysloužilý armádní 
  důstojník Taylor Kitsch se z   důstojník Taylor Kitsch se z 
  nepochopitelných důvodů ocitne na   nepochopitelných důvodů ocitne na 
  Marsu, kde se nedobrovolně zaplete do   Marsu, kde se nedobrovolně zaplete do 
  konfl iktu mezi obyvateli této planety.   konfl iktu mezi obyvateli této planety. 
  Ve světě, který je na pokraji kolapsu,   Ve světě, který je na pokraji kolapsu, 
  je jasné, že přežití Barsoomu a jeho   je jasné, že přežití Barsoomu a jeho 
  obyvatel je jen a jen v jeho rukách...   obyvatel je jen a jen v jeho rukách... 
  Americký fantasy fi lm (2012).   Americký fantasy fi lm (2012). 
19.30 Televizní noviny 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 SuperStar 20.20 SuperStar
  Hledání nové SuperStar pokračuje!   Hledání nové SuperStar pokračuje! 
  Kdo dokáže napodobit fenomenální   Kdo dokáže napodobit fenomenální 
  úspěch vítězky posledního ročníku   úspěch vítězky posledního ročníku 
  Emmy Drobné? O tom rozhodne hvězdná   Emmy Drobné? O tom rozhodne hvězdná 
  porota ve složení: Matěj Ruppert,   porota ve složení: Matěj Ruppert, 
  Katarína Knechtová, Ben Cristovao a   Katarína Knechtová, Ben Cristovao a 
  Pavol Habera.  Pavol Habera.
22.10 Captain America: Návrat  
  prvního Avengera   
  Staronový hrdina Chris Evans pracuje 
  ve Washingtonu, D.C. jako agent 
  S.H.I.E.L.D.u a snaží se přizpůsobit 
  modernímu světu. Brzy ale dorazí nová 
  teroristická hrozba, kterou vede tajemný 
  Sebastian Stan a ohrožuje nejen samotný 
  S.H.I.E.L.D., ale celé Spojené státy. Je 
  třeba povolat na pomoc spojence a 
  nečekanému a zdatnému nepříteli 
  se postavit tváří v tvář... 
  Americký akční fi lm (2014).  
 0.40 Špinavá dohoda  0.40 Špinavá dohoda 
  Americký akční fi lm (2014).  
 0.40 Špinavá dohoda 
  Americký akční fi lm (2014).    Americký akční fi lm (2014).  
 0.40 Špinavá dohoda 
  Americký akční fi lm (2014).  

  Arnold Schwarzenegger má šanci znovu   Arnold Schwarzenegger má šanci znovu 
  být agentem FBI, pokud v malém   být agentem FBI, pokud v malém 
  zapadákově pronikne do mafi ánských   zapadákově pronikne do mafi ánských 
  špiček a pomstí smrt syna svého šéfa.   špiček a pomstí smrt syna svého šéfa. 
  Americký akční fi lm (1986).   Americký akční fi lm (1986). 
 2.30 Krok za krokem V (16)   2.30 Krok za krokem V (16)  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
 2.50 Krok za krokem V (17)   2.50 Krok za krokem V (17)  
  Pátá řada amerického seriálu (1995).    Pátá řada amerického seriálu (1995).  
3.25 DO-RE-MI 3.25 DO-RE-MI 

 4.10 O Červené Karkulce  4.10 O Červené Karkulce 
  Německá pohádka (2012).   Německá pohádka (2012). 

22.10
Captain America

akční fi lm


