
TV PROGRAM

 6.15 Tlapková patrola (5)        
  Kanadský animovaný seriál (2013) 
 6.45 Transformers: Roboti 
  v utajení IV (23)        
  Americký animovaný seriál (2017)
 7.30 M*A*S*H (152)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (153)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).
 8.55 M*A*S*H (154) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).
 9.25 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc
 10.25 Rosamunde Pilcher: 
  Příliv lásky   
  Německý romantický příběh (2009).  
 

12.15 Polední zprávy        
 12.30 Policie Hamburk II (20)  
        Starost o Oleho
  Německý kriminální seriál (2008). 
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy III (16)    
  Hořké pravdy
  Německý seriál (2009). 
 14.30 Komisař Rex VI (13)    
        Dívka a vrah
  Německý kriminální seriál (2000). 
 15.30 Komisař Rex VI (14) 
        Smrt přišla dvakrát
  Německý kriminální seriál (2001).  
 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 Máme rádi Česko        
 22.00 Extrémní rychlost        
         Bratři Andrew a Garrett kradou jen ty 
  nejluxusnější vozy. Nyní mají za úkol 
  ukrást Bugatti z roku 1937. Majitel je 
  však chytí a výměnou za jejich životy 
  je nutí odcizit ještě dražší auto. Auto, 
  které patří jeho úhlavnímu nepříteli... 
  Francouzsko-belgický thriller (2017).  
 23.55 Komisař Rex VI (13)  
  Německý kriminální seriál (2000). 
 0.55 Komisař Rex VI (14)  
  Německý kriminální seriál (2001).  
 1.55 Doktor z hor: Nové 
  příběhy III (16)    
  Německý seriál (2009). 
 2.55 Prostřeno!        
 3.55 Policie v akci        

22.00
Extrémní rychlost

thriller

KAŽDÝ KOPEC BERE …
         …DECH                Milan Silný

NEJVYŠŠÍ HORA 
NOVOHRADSKÝCH HOR
Tato kapitola je volným pokračováním zážitků z kapitoly před-

chozí. Téměř nedotčený kraj rozlehlých lesních hvozdů, sluncem 

prozářených luk, šumících potůčků a hladin rybníků zrcadlících 

kouzelné západy slunce. Ten kraj nese jméno Novohradské hory. 

Právě někde tam v lesích, pár kroků od rakouských hranic, od 

nepaměti stojí vrch Kamenec. Mlčenlivý a možná trošku 

zachmuřený svědek dávno prošlých časů. Jestlipak se nám ho 

podaří zdolat na kolech? „Kam to chcete jet?" „Do Novohradských 

hor." „Kde to je?" „Najdi si na mapě České Budějovice a pak jeď prs-

tem po mapě doprava dolu. Najdeš je těsně před tím, než prstem 

vklouzneš do Rakouska.  „Tak to jedu s vámi. V těch končinách jsem 

ještě nebyl. Můžeme to tam pořádně vyplundrovat!"

Časné ráno v Novohradských horách.

„Jezdím dravě, snídám zdravě. Nebylo by tady někde pivo?" při-
hrnul se ke snídani Rudy Galuska s širokým úsměvem 
a skvělou náladou.  Zvolna stoupáme klikatící se úzkou silničkou 

„Nesedět doma na zadku je podstatně zajímavější, než sedět doma na zadku“

inzerce
pokračování na straně 38


