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 4.25 Batman 
  Americko-britský dobrodružný fi lm (1989)
 6.20 Námořní vyšetřovací 
  služba XII (3)   
  Dvanáctá řada amerického krimi   
  seriálu (2014)
 7.10 Námořní vyšetřovací 
  služba XII (4)   
  Dvanáctá řada amerického kriminálního  
  seriálu (2014)
 8.05 Odložené případy VI (19) 
  Americký krimi seriál (2008)
 8.55 Odložené případy VI (20) 
  Americký krimi seriál (2008)
 9.50 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté II (7) 
  Americký krimi seriál (2013)
 10.45 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté II (8) 
  Americký krimi seriál (2013) 
 12.05 Aladin 
  Americký animovaný fi lm (1992) 
 13.45 Slečna Drsňák  
  Americká akční komedie (2000)
 15.50 Soví houkání 
  Americký dobrodružný fi lm (2006)
 17.35 Dědictví aneb 
  Kurvahošigutntag 
  Česká komedie (1992)
 20.00 Mocný vládce Oz 
  Americký fi lm (2013)
 22.30 15 minut 
  Americko-německý akční thriller (2001)
 0.50 Lovec policajtů  
  Americký akční fi lm (2001)
 2.40 Bratři Kisselovi
  Kanadské drama (2008)

 5.45 RB Lipsko - FK Zenit 
  Petrohrad  
  Záznam osmifi nálového utkání UEFA  
  Europa League
 7.20 Kobra 11 IX (10,11) 
  Německý krimi seriál (2005)
 9.00 Kobra 11 IX (12,13) 
  Německý akční seriál (2005)
 11.05 Vražedná čísla II (13)
  Americký kriminální seriál (2005)
 11.55 Vražedná čísla II (14) 
  Americký kriminální seriál (2005)
 13.15 Válka skladů Texas (9,10) 
  Americký dokument (2011)
 14.05 Válka skladů Texas (11,12) 
  Americký dokument (2011)
 15.00 Mistři zastavárny XV (35,36) 
  Patnáctá řada americké reality show  
 15.50 Mistři zastavárny XV (37,38)
  Patnáctá řada americké reality show  
 16.40 Kobra 11 IX (14,15) 
  Německý akční seriál (2005)
 18.35 Válka skladů Texas (13,14)
  Americký dokument (2011)
 19.25 Mistři zastavárny XV (39,40)
  Patnáctá řada americké reality show  
 20.20 Kriminálka New York VIII (13) 
  Osmá řada americko - kanadského  
  krimi seriálu (2011)
 21.10 Kriminálka New York VIII (14) 
  Osmá řada americko - kanadského  
  krimi seriálu (2011)
 22.00 Vražedná čísla II (15) 
  Americký kriminální seriál (2005)
 22.55 Kriminálka New York VIII (11) 
 23.45 Kriminálka New York VIII (12) 
 0.35 Kriminálka New York VIII (13) 
 1.15 Kriminálka New York VIII (14) 
  Osmá řada americko - kanadského  
  krimi seriálu (2011)
 2.00 K.O.Night 2018  
  Magazín ze světa bojových sportů
 2.50 MONETA Czech PGA Tour  
 3.50 Extremní sporty 2018

Lidé na celém světě chtějí být zdraví, krásní a bohatí. 
Jak na tom ale většina z nich je? Většina lidí má zdravotní problémy a o bohatství 
u většiny lidí nemůže být ani řeč. Nemají čas, nemají dostatek peněz.

Vzniku PM NETWORKING předcházela jasná vize:
Prosperita a čas pro naše partnery.
Naše motto je: Penězovod do každé rodiny.

Naši vizi a motto se nám společně s partnery daří již více než 20 roků naplňo-
vat. Obyčejní lidé se stejnou vizí jsou šťastní, díky spolupráci a využívání našeho 
KNOW-HOW. Těší se perfektnímu zdraví, mají perfektní vztahy, smysluplnou 
práci a zajištěn tok peněz na jejich konta.

Pokud se vám taková vize líbí, chcete žít smysluplný a hodnotný život, neváhejte 
a kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme. Máme pro vás příležitost, kterou 
nemusíte, ale můžete využít.

Nabídka spolupráce při budování informační sítě, 
referenční marketing, vy referujete, 
� rma dělá marketing a dělí se s vámi o zisk.

PM NETWORKING s.r.o.
Sídlo společnosti: Štíty - Heroltice 9, PSČ 789 91
Petr Melcher – jednatel společnosti – Tel: +420 731 190 707
Mail: pmnetworking@email.cz  |  www.pmnetworking.cz


