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. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.25 Ninjago V (2)         6.25 Ninjago V (2)        
  Dánský animovaný miniseriál (2015)    Dánský animovaný miniseriál (2015)  
 6.55 Tlapková patrola (6)         6.55 Tlapková patrola (6)        
  Kanadský animovaný seriál (2013)   Kanadský animovaný seriál (2013) 
 7.25 M*A*S*H (109)   7.25 M*A*S*H (109)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.00 Přírodní vesmír (16)         8.00 Přírodní vesmír (16)        
  Rakouský dokumentární seriál (2013)    Rakouský dokumentární seriál (2013)  
9.05 Prima ZOOM SVĚT    9.05 Prima ZOOM SVĚT    

  Rakouský dokumentární seriál (2013)  
9.05 Prima ZOOM SVĚT    

  Rakouský dokumentární seriál (2013)    Rakouský dokumentární seriál (2013)  
9.05 Prima ZOOM SVĚT    

  Rakouský dokumentární seriál (2013)  

 9.35 1890 (11) 9.35 1890 (11)        
        Volavka        Volavka
  Slovenský historický krimiseriál (2017).    Slovenský historický krimiseriál (2017).  
 11.00 Partie         11.00 Partie        
        Souboj názorů a argumentů         Souboj názorů a argumentů 
 11.55 Receptář prima nápadů         11.55 Receptář prima nápadů        
  Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele,   Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, 
  chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí  chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí
        pěkně a pohodlně bydlet, příjemně          pěkně a pohodlně bydlet, příjemně  
  relaxovat či zdravě žít.   relaxovat či zdravě žít. 
 12.50 Vychytávky Ládi Hrušky         12.50 Vychytávky Ládi Hrušky        
  Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější    Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější  
  rodinné recepty přímo z vašich domovů    rodinné recepty přímo z vašich domovů  
13.25 Vychytávky Extra          13.25 Vychytávky Extra          
 13.50 Teď vaří šéf!   13.50 Teď vaří šéf!        
  Tradiční i exotické recepty v rukou  Tradiční i exotické recepty v rukou
        skutečného mistra Zdeňka Pohlreicha!          skutečného mistra Zdeňka Pohlreicha!  
 14.35 Vraždy v Midsomeru IX    14.35 Vraždy v Midsomeru IX   
        Na nesprávné stopě        Na nesprávné stopě
        Směsí broků je brutálně zastřelen Martin         Směsí broků je brutálně zastřelen Martin 
  Barrett. Smrtící zbraň je nalezena u  Barrett. Smrtící zbraň je nalezena u
  pana Floriana, který ale vrahem není.    pana Floriana, který ale vrahem není.  
  Inspektor Barnaby na stopě rafi novaného   Inspektor Barnaby na stopě rafi novaného 
  vraha... Britský kriminální seriál (2006).    vraha... Britský kriminální seriál (2006).  
 16.50 Fešák Hubert   16.50 Fešák Hubert  
        Známý žižkovský frajer Karel Heřmánek          Známý žižkovský frajer Karel Heřmánek  
  si obstarává živobytí svérázným způsobem.   si obstarává živobytí svérázným způsobem. 
  Policejní inspektor Petr Kostka se ho    Policejní inspektor Petr Kostka se ho  
  marně snaží přistihnout při činu...    marně snaží přistihnout při činu...  
  Česká fi lmová komedie (1984).   Česká fi lmová komedie (1984). 
  marně snaží přistihnout při činu...  
  Česká fi lmová komedie (1984). 
  marně snaží přistihnout při činu...    marně snaží přistihnout při činu...  
  Česká fi lmová komedie (1984). 
  marně snaží přistihnout při činu...  

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 Máme rádi Česko    20.15 Máme rádi Česko        
        Zábavný pořad Máme rádi Česko se          Zábavný pořad Máme rádi Česko se  
  vrací! Opět prověří nejen znalosti diváků,   vrací! Opět prověří nejen znalosti diváků, 
  ale především vědomosti českých celebrit.  ale především vědomosti českých celebrit.
        Co všechno vědí o České republice? To          Co všechno vědí o České republice? To  
  ale především vědomosti českých celebrit.
        Co všechno vědí o České republice? To  
  ale především vědomosti českých celebrit.  ale především vědomosti českých celebrit.
        Co všechno vědí o České republice? To  
  ale především vědomosti českých celebrit.

  se dozvíte v zábavné show, kterou vás    se dozvíte v zábavné show, kterou vás  
  provede Libor Bouček. V roli kapitánů    provede Libor Bouček. V roli kapitánů  
  se opět proti sobě postaví Jakub     se opět proti sobě postaví Jakub   
  Prachař a Jan Dolanský.   Prachař a Jan Dolanský. 
 21.55 Očima Josefa Klímy          21.55 Očima Josefa Klímy         
        Publicistická show         Publicistická show 
22.45 Tajemné okno        
         Spisovatel Mort Rainey prochází těžkým  
  obdobím rozvodu, a navíc má tvůrčí  
  krizi. V tu nejhorší možnou chvíli se 
  objeví psychopat, který tvrdí, že mu 
  Mort ukradl příběh a publikoval ho...  
  Americký thriller (2004). 
 0.45 Přírodní vesmír (16)         0.45 Přírodní vesmír (16)        
  Rakouský dokumentární seriál (2013)    Rakouský dokumentární seriál (2013)  
 1.50 Vraždy v Midsomeru IX   1.50 Vraždy v Midsomeru IX  
  Britský kriminální seriál (2006).   Britský kriminální seriál (2006). 
 3.55 V moci ďábla    3.55 V moci ďábla   
  Kněz Moore je obviněn z vraždy mladé  Kněz Moore je obviněn z vraždy mladé
  dívky, ze které se snažil vymítat ďábla.   dívky, ze které se snažil vymítat ďábla. 
  Zpočátku nevěřící advokátka po několika   Zpočátku nevěřící advokátka po několika 
  podivných událostech sama uzná, že dívka   podivných událostech sama uzná, že dívka 
  mohla být pod vlivem temných sil...  mohla být pod vlivem temných sil...
        Americký mysteriózní fi lm (2005).        Americký mysteriózní fi lm (2005).
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