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. . . 23 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.00 Oggy a Škodíci V 
  Francouzsko - kanadský animovaný  
  seriál (2017)
 6.10 Tlapková patrola II (1, 2) 
 7.05 Looney Tunes: Úžasná Show  
  Americký animovaný seriál (2009)
 7.30 Show Toma a Jerryho (16) 
  Americký animovaný seriál (2014)
 7.50 Pohádka o zemi hojnosti
  Německý fi lm na motivy pohádky 
  bratří Grimmů (2015). 
 9.05 The Voice Česko Slovensko 
11.10 Koření 
 12.10 Volejte Novu 
 12.45 Rady ptáka Loskutáka  
 

13.45 Výměna manželek XI 
  Jak si poradí ajťačka Jana v rodině se 
  třemi dětmi a hlavně velmi přísným 
  tatínkem? Dokáže se Věra přizpůsobit 
  úplně jinému životnímu stylu, než na 
  jaký je zvyklá? Úspěšná reality show, 
  ve které si dvě ženy vymění domácnost 
  na dobu deseti dní, které stráví pod 
  dohledem nového chotě, nových dětí a 
  hlavně televizní kamery! (2019)
 15.05 Bejvalek se nezbavíš
  Starý mládenec Matthew McConaughey 
  je nenapravitelný sukničkář, na kterého 
  se ženy lepí skoro samy. Když se jeho
  mladší bratr chystá oženit, rozhodne se 
  jako zapřísáhlý odpůrce vážných vztahů
  sňatek překazit. Naštěstí zasáhne duch 
  jeho zemřelého strýčka Michael Douglas 
  a nepolepšitelný svůdník dostane šanci 
  svůj hříšný život změnit... 
  Americká romantická komedie (2009).  
 17.10 Zpátky do ringu  
  Americká komedie (2013). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Piráti z Karibiku: Na konci  
  světa 
  Ustanovený zástupce krále, lord Cutler 
  Beckett, zrušil všechna nařízení, která 
  obyčejným lidem zaručovala aspoň trochu
  důstojný život, a začnou hromadné 
  popravy. Při nich zazní tajná pirátská 
  píseň, která je výzvou ke svolání 
  bratrského sněmu devíti pirátských 
  vládců. Jedním z nich je i Jack Sparrow, 
  ale je potřeba ho přivést z říše Davyho 
  Jonese mezi živé... 
  Americký dobrodružný fi lm (2007).  
 23.40 Chraň nás od zlého 
  Americký fi lm (2014). 
 1.55 Bejvalek se nezbavíš 
  Americká romantická komedie (2009).  
 3.45 Život ve hvězdách 
 4.40 Volejte Novu

20.20
Piráti z Karibiku

dobrodružný fi lm


