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. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.05 Lišákoviny  6.05 Lišákoviny 
  Indický animovaný seriál (2015).   Indický animovaný seriál (2015). 
 6.20 Milesova vesmírná  6.20 Milesova vesmírná 
  dobrodružství (2)   dobrodružství (2) 
  Americký animovaný seriál (2015)  Americký animovaný seriál (2015)
 6.50 Kačeří příběhy (91, 92)   6.50 Kačeří příběhy (91, 92)  
  Americký animovaný seriál  (1989)  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.35 Lví hlídka (19)  7.35 Lví hlídka (19) 
  Americký animovaný seriál (2016).  Americký animovaný seriál (2016).
 8.00 Kocour v botách  8.00 Kocour v botách 
  Německý fi lm na motivy pohádky 
  bratří Grimmů (2009).   bratří Grimmů (2009). 
 9.10 Robinsonův ostrov II (11)  9.10 Robinsonův ostrov II (11) 

 Zbývá 23 dní. Který kmen bude v  Zbývá 23 dní. Který kmen bude v 
  souboji o imunitu dnes večer úspěšnější?   souboji o imunitu dnes večer úspěšnější? 
  Boj o titul nového českého Robinsona   Boj o titul nového českého Robinsona 
  a výhru dva a půl miliónu korun   a výhru dva a půl miliónu korun 
  pokračuje! Moderuje Ondřej Novotný  pokračuje! Moderuje Ondřej Novotný
 10.10 Robinsonův ostrov II (12)  10.10 Robinsonův ostrov II (12) 
  Zbývá 22 dní. Dnes večer opustí hru   Zbývá 22 dní. Dnes večer opustí hru 
  další hráč. Boj o titul nového českého   další hráč. Boj o titul nového českého 
  Robinsona a výhru dva a půl miliónu   Robinsona a výhru dva a půl miliónu 
  korun pokračuje!   korun pokračuje! 
 11.10 Dostaňte agenta Smarta  11.10 Dostaňte agenta Smarta 
  Americký akční fi lm (2008).   Americký akční fi lm (2008). 

 13.25 Jumanji   13.25 Jumanji  
  Americký fi lm (1995).   Americký fi lm (1995). 
 15.20 Kvaska   15.20 Kvaska  

 Mladík Filip Tomsa je ve vězení za  Mladík Filip Tomsa je ve vězení za 
  údajné násilné přepadení. Nad vodou   údajné násilné přepadení. Nad vodou 
  ho drží myšlenka, že se zúčastní   ho drží myšlenka, že se zúčastní 
  konkurzu na muzikál a jednoho dne   konkurzu na muzikál a jednoho dne 
  stane po boku Lucie Vondráčkové a   stane po boku Lucie Vondráčkové a 
  to nejen na prknech, která znamenají   to nejen na prknech, která znamenají 
  svět... Český hudební fi lm (2007).   svět... Český hudební fi lm (2007). 
 17.35 Brácha za všechny peníze  17.35 Brácha za všechny peníze 
  Mladší bráška ochotně zařídí vše - i   Mladší bráška ochotně zařídí vše - i 

  maléry! Česká komedie (1978).   maléry! Česká komedie (1978). 
19.30 Televizní noviny 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Dáma a Král (14)  20.20 Dáma a Král (14) 
  Smrt favorita  Smrt favorita
  Slavný boxer je zavražděn hned po   Slavný boxer je zavražděn hned po 
  tiskové konferenci, na které oznámí   tiskové konferenci, na které oznámí 
  konec kariéry. Proniknou Lenka s   konec kariéry. Proniknou Lenka s 
  Prokopem do boxerského prostředí   Prokopem do boxerského prostředí 
  natolik, aby byli schopni vraždu objasnit?   natolik, aby byli schopni vraždu objasnit? 
  Původní český detektivní seriál (2018).    Původní český detektivní seriál (2018).  
21.25 Střepiny 21.25 Střepiny 
22.00 Bournův mýtus 
  Před dvěma lety se profesionální zabiják 
  Matt Damon domníval, že své minulosti 
  utekl. V dočasném domově v zapadlé 
  indické vesnici se však kolem něj začne 
  znovu stahovat smrtící smyčka. Vydává 
  se tedy opět na cestu, odhodlán vypátrat 
  strůjce falešného obvinění... 
  Německo-americký akční fi lm (2004).  
 0.10 Kvaska   0.10 Kvaska  
  Český hudební fi lm (2007).   Český hudební fi lm (2007). 
 2.00 Kriminálka Las Vegas V (12)  2.00 Kriminálka Las Vegas V (12) 
  Epizoda z páté řady amerického   
  seriálu (2004).   seriálu (2004). 
2.45 Volejte Novu 2.45 Volejte Novu 

 3.30 Kolotoč  3.30 Kolotoč 
 3.55 Kocour v botách  3.55 Kocour v botách 
  Německý fi lm na motivy pohádky   Německý fi lm na motivy pohádky 
  bratří Grimmů (2009).  bratří Grimmů (2009).  bratří Grimmů (2009).  bratří Grimmů (2009).

22.00
Bournův mýtus

akční fi lm


