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TV PROGRAM

 6.30 Ben 10 (28)          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.45 My Little Pony II (24)          
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.30 M*A*S*H (242)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (243)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.55 M*A*S*H (244)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.25 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: 
  Melodie lásky          
  Nina přijíždí do hotelu, který zdědila 
  po tetě. Seznamuje se zde s vdovcem 
  Francisem, který pěstuje a prodává 
  květiny, a s jeho hudebně nadanou 
  dcerou Isabellou. Dívku však srazí auto 
  a ona následkem krvácení do mozku  
  ohluchne... 
  Německý romantický příběh (2007).  
 12.15 Polední zprávy          
 12.30 Jake a tlusťoch III (13)          
        Převezl jsi mě
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy X (9)  
        Hvězdné nebe 1/2
  Další řada německého seriálu (2016).  
 14.30 Návrat komisaře Rexe XI (11)  
         Dívka na útěku
  Italský kriminální seriál (2011).
 15.30 Návrat komisaře Rexe XI (12)  
         Caravagiovo prokletí
  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 (112)          
        Děti na útěku
        Riky a Niky mají pocit, že jsou  
  Burákovi s Verunou na obtíž. Rozhodnou 
  se odejít. Kam ale půjdou? Kohout
        musí do práce a Táňa tráví den s  
  Broňkem. Broněk má tátu rád a Táňa 
  začíná Kohouta vidět v jiném světle. V 
  Grandu se chystá velká akce a pořadatel 
  na ní chce živou kapelu. Radek angažuje
        Pavlínu. Svěcený je ale zásadně proti.  
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2018).  
 21.35 S pravdou ven          
        Jaké to je, když lidé lžou, a vás to  
  baví? To se dozvíte v nové zábavné  
  show. Čtyři známé osobnosti se snaží  
  odhalit neuvěřitelné pravdivé příběhy a  
  nekompromisní lháře! 
 22.35 Ano, šéfe!          
        Jsme tu proto, abyste v hospodách  
  nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich  
 23.50 Policie v akci          
 0.45 Návrat komisaře Rexe XI (11)  
 1.50 Návrat komisaře Rexe XI (12)  
  Italský kriminální seriál (2011).
 2.50 Prostřeno!          
 3.45 Doktor z hor: Nové 
  příběhy X (9)  
  Další řada německého seriálu (2016). 

20.15
Ohnivý kuře 2

seriál


