
54 ZAHRADY

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3489)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.45 Ordinace v růžové 
  zahradě 2 (826)  
  Všechno je jinak
  Nové příběhy oblíbeného českého  
  seriálu (2018). 
 11.00 Co na to Češi  
 11.50 Tescoma s chutí   
  Tipy na víkend s Radkem Šubrtem.  
 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 12.35 Správná dvojka (11) 
  Americký seriál (2015). 
 12.55 Ordinace v růžové 
  zahradě 2 (227)  
  Bonbon za statečnost
  Další příběhy oblíbených hrdinů   
  populárního seriálu TV Nova (2010).  
 14.05 Odložené případy VII (6) 
   Poslední dostih
  Americký krimi seriál (2009). 
 15.00 Odložené případy VII (7) 
   Číst mezi řádky
  Americký krimi seriál (2009). 
 16.00 Námořní vyšetřovací 
  služba XII (11) 
  Šach
  Dvanáctá řada amerického krimi   
  seriálu (2014). 
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů
 18.25 Ulice (3490)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Dědictví aneb Kurva se  
  neříká  
  Bohuš prožívá těžké období, jeho 
  Vlastička právě zemřela a on hned 
  po jejím pohřbu začíná znovu pít. 
  Manželka bývalého Bohušova právníka 
  a další vypočítavci v tom okamžitě vidí 
  příležitost, jak získat od Bohuše peníze, 
  kterých má dostatek. Netrvá dlouho a 
  Bohuš je v pořádném průšvihu. Na 
  pomoc musí přispěchat jeho nejbližší a 
  hlavně kamarád Arnošt... 
  Česká komedie (2014). 
 22.30 Vikingové  
  Antonio Banderas se jako třináctý 
  bojovník připojil k chladnokrevným 
  Vikingům a rozhodl se s nimi bojovat 
  proti démonickému nepříteli, tajuplným 
  Wendolům. 
  Americký velkofi lm (1999).   
 0.35 Odložené případy VII (6) 
   Poslední dostih
  Americký krimi seriál (2009). 
 1.30 Odložené případy VII (7) 
   Číst mezi řádky
  Americký krimi seriál (2009). 
 2.10 Prásk 
 2.40 Správná dvojka (10, 11) 
  Americký seriál (2015). 
 3.20 Co na to Češi  
 4.00 Ordinace v růžové 
  zahradě 2 (227)

22.30
Vikingové

velkofi lm


