
20 AUTO - MOTO

. . . 23 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.15 Tlapková patrola (4)        
  Kanadský animovaný seriál (2013) 
 6.45 My Little Pony (7)        
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.30 M*A*S*H (150)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).
 8.15 M*A*S*H (151)
  Americký válečný seriál (1972-1982).          
 8.55 M*A*S*H (152) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).         
 9.25 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující 
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Podzim
  lásky    
  Mladá lékařka se vrací po několika 
  letech domů. Hned po příjezdu jí do 
  cesty vstupuje nejen nová láska, ale i 
  dávno ztracený otec... 
  Německý romantický příběh (2009).  
 12.15 Polední zprávy        
 12.25 Policie Hamburk II (19)     
        Franzi v nesnázích
  Německý kriminální seriál (2008). 
 13.25 Doktor z hor: Nové 
  příběhy III (15)    
        Těžké probuzení
  Německý seriál (2009). 
 14.25 Komisař Rex VI (11) 
         Smrtonosný test
  Německý kriminální seriál (2000).  
 15.30 Komisař Rex VI (12)  
        Posedlost
  Německý kriminální seriál (2000). 
 16.35 Odpolední zprávy        
 16.50 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující 
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!        
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY        
 19.40 Divošky        
 19.55 TOP STAR        
 20.15 Krejzovi (48)        
        Táta bez sukní
        Čumpelíkovi je Podzimek podezřelý. Vidí 
  v něm klasického sňatkového podvodníka. 
  Krejzovi to sice přijde jako nesmysl, ale
        Čumpelík ho svými argumenty nahlodá... 
  Školní výbor pořádá sbírku na podporu 
  dětí z Afriky. Bára s Ondrou pošlou 
  anonymně vysoký příspěvek, ke kterému 
  se ale přihlásí Flanderková...
        Sabina zjistí, že Ivan Verner pochází z 
  bohaté rodiny, a rozhodne se ho sbalit. 
  Podlehne Ivan Sabininým svodům? A 
  dokáže se Danka opět pořádně ztrapnit? 
  Na statku u Vojnů začne jedna kráva 
  podezřele slintat. Od bývalého předsedy 
  JZD, a dnes už jen závistivého souseda, 
  přichází na Vojnu udání, že má ve 
  stádě slintavku. 
 21.35 Prima Partička        
  Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty,
 22.45 Ano, šéfe!  
  Restaurace Kuželna se nachází v obci 
  Hazlov poblíž německých hranic.
        Pořádek jako v Německu v ní ovšem 
  nevládne. Uvádí Zdeněk Pohlreich 
 23.50 Policie v akci        
 0.50 Komisař Rex VI (11)  
 1.50 Komisař Rex VI (12) 
 2.55 Doktor z hor: Nové 
  příběhy III (15)  
 3.55 Prostřeno!

22.45
Ano, šéfe!

reality show


