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TV PROGRAM

 6.30 Ben 10 (26)          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.45 My Little Pony II (22)          
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.30 M*A*S*H (238)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (239)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.55 M*A*S*H (240)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.25 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Muž  
  mých snů          
  Sandra přijíždí na oslavu otcových  
  narozenin nejen se snoubencem, ale 
  také se zprávou, která otce moc   
  nepotěší. Nestudovala ekonomii, jak si  
  to přál, aby mohla převzít fi rmu,
        nýbrž medicínu... 
  Německý romantický příběh (2007).  
 12.15 Polední zprávy          
 12.30 Jake a tlusťoch III (11)          
        Trocha štěstí pro každého
  Další řada německého seriálu (2016).  
 14.30 Návrat komisaře Rexe XI (7)  
         Kočičí oči
  Italský kriminální seriál (2011). 
 15.30 Návrat komisaře Rexe XI (8)  
         Jména hvězd
  Italský kriminální seriál (2011). 
 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 Zprávy FTV Prima          
 19.25 Krimi zprávy          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 Ohnivý kuře II (111)          
        Nevydařený kšeft
        Mike s Burákem plánují ofi ciální večírek 
  na ukončení snowboardových závodů. 
  Pořadatele ale kontaktuje i Radek
        a nabídne jim lepší podmínky. Miluška 
  se vrací do Janovek a má zájem o 
  koupi koncentrátoru galaxií. Má ovšem 
  taky jednu podmínku. Krtek uhání Jardu 
  o další splátku. Kohout to stále nevzdává 
  s Táňou, když se objeví jeho exmanželka
        s Broňkem. Oba jsou přesvědčeni, že  
  Táňa je Kohoutova dcera.
        Seriál s vůní jídla a chutí života (2018).  
 21.35 Policajti z centra (13)          
        Hvězda bez nebe
        Policisté zjišťují, kdo sleduje a obtěžuje  
  známou zpěvačku. Počáteční nedůvěra,  
  zda někdo takový skutečně existuje,  
  vezme za své, když je unesena zpěvaččina 
  dcera... 
  Česko-slovenský kriminální seriál (2012).  
 22.50 TOP STAR magazín          
 23.50 Policie v akci          
 0.50 Návrat komisaře Rexe XI (7) 
 1.50 Návrat komisaře Rexe XI (8)  
  Italský kriminální seriál (2011). 
 2.50 Prostřeno!          
 3.45 Doktor z hor: Nové 
  příběhy X (7) 
  Další řada německého seriálu (2016).
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