
24 TV PROGRAM

 6.10 Oggy a Škodíci VI (60, 61) 
  Francouzsko - kanadský animovaný  
  seriál (2017)
 6.30 Milesova vesmírná 
  dobrodružství (27)
  Americký animovaný seriál (2015)
 6.55 Kačeří příběhy (47, 48)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.45 Spongebob v kalhotách IX  
  Americký animovaný seriál (2012)
 8.05 Správná dvojka (6) 
  Americký seriál (2015). 
 8.25 Kráska a zvíře 
  Německo - rakouský fi lm (2012).  
 10.15 Kdopak to mluví  
  John Travolta umí tančit, řídit letadlo 
  a rozesmát maminku. To by byl dobrý 
  táta! Ale co na to maminka Kirstie  
  Alley, to se uvidí! 
  Americká komedie (1989). 
 12.10 Moderní Popelka 
  Studentka Hilary Duff myje podlahy 
  v restauraci a snaží se vyjít se svou 
  hroznou macechou a nevlastními 
  sestrami. Zároveň sní o tom, že odejde 
  na univerzitu Princeton, na dokonalé 
  místo, kde by se stala princeznou a 
  našla svého prince. Možná se její sen 
  změní v realitu, když se na chatu 
  seznámí s přítelem, se kterým se má 
  setkat na haloweenském plese. Z tajemného 
  ctitele se totiž vyklube nejoblíbenější  
  kluk na škole... Kanadsko-americká  
  komedie (2004). 
 13.55 Svatba na bitevním poli  
  aneb Hodiny před slávou 
   Starosta Bolek Polívka je značně hrdý 
  na roli Napoleona, kterou už léta 
  představuje v místních historických  
  bitvách. Jenže na odhalení nové 
  napoleonské kašny je místo něj pozván 
  profesionální herec. Smrtelně se urazí, 
  ale když zjistí, že syn kronikáře plánuje 
  tajnou svatbu s Francouzkou, dostane 
  geniální nápad. Milencům vystrojí 
  velkolepý obřad za účasti francouzského 
  vojska v čele se samotným Napoleonem 
  a všem tak vypálí rybník i kašnu... 
  Česká komedie (2008). 
 16.05 Pátek není svátek  
  Pracovní týden je příliš krátký na 
  sehnání a vyřízení všeho potřebného. 
  A v pátek se už rodina Novákova 
  chystá na víkendový pobyt na chatě... 
  Česká komedie (1979). 
 17.45 Drahé tety a já  
  Česká komedie (1974). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.25 SuperStar - SuperFinále 
  Kdo se připojí k Martinovi Chodúrovi,  
  Lukášovi Adamcovi, Sabině Křovákové  
  a Emmě Drobné a stane se novou  
  Česko Slovenskou SuperStar? 
  Nenechte si ujít velkolepé SuperFinále  
  SuperStar! Přímý přenos moderují Leoš  
  Mareš a Jasmina Alagič.
 23.40 Střepiny 
 0.10 Pátek není svátek  
  Česká komedie (1979). 
 1.45 Námořní vyšetřovací 
  služba XII (6)  
  Dvanáctá řada amerického krimi   
  seriálu (2014). 
 2.25 Volejte Novu 
 3.30 Kráska a zvíře 
  Německo - rakouský fi lm (2012).
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