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NEDĚLE 10.5.

 6.05 Nad zimní krajinou    
  Poznejte krásu české zimní krajiny! 
 7.10 Super Wings I (34)
 7.25 Wolverine (3)
 7.55 Super Wings I (35)
 8.10 Námořní vyšetřovací 
  služba III (24)    
  Americký krimiseriál (2005).
 9.05 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (1) 
  Americký krimiseriál (2006).
 10.10 Monster Trucks: 
  Divoká jízda   
  Kanadský akční fi lm (2016). 
 12.15 Anděl na horách  
  Česká fi lmová komedie (1955). 
 14.10 Holky z lepší společnosti    
  Americká romantická komedie (2003).  
 16.05 Pravá blondýnka   
  Americká komedie (2001). 
 18.05 Napříč časem   
  Britský dobrodružný fi lm (2009). 
 20.00 Daleko od hlučícího davu    
         Bathsheba Everdenová je svéhlavá 
  mladá žena, která je na svou dobu 
  až moc nezávislá. Když zdědí po strýci 
  velkou farmu, rozhodne se, že ji povede
  sama. Musí všechny přesvědčit, že to
        zvládne... Britsko-americký fi lm (2015).  
 22.25 V hlavě zločince   
         Pokud zemře důležitý tajný agent, 
  může se celá operace zhroutit. Poslední 
  možností je implementovat paměť 
  mrtvého do mozku jiného člověka. 
  Když je však vhodným kandidátem 
  pouze těžký zločinec, situace se 
  komplikuje o to víc... 
  Britsko-americký thriller (2016). 
 0.45 Pasti, pasti, pastičky    
  Český fi lm (1998). 
 2.50 Nad zimní krajinou    
  Poznejte krásu české zimní krajiny!

 6.10 Wolverine (4) 
 6.40 Jurský svět: 
  Utajená expozice (2)     
 7.00 M*A*S*H (132,133)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.05 Přírodní vesmír II (5)
  Rakouský dokumentární seriál (2015)  
 9.20 Prima ZOOM SVĚT    
 9.50 Ano, šéfe!  
  Jsme tu proto, abyste v hospodách 
  nejedli blafy! 
 11.00 Partie       
        Tah dámou s Terezií Tománkovou  
 11.55 Receptář prima nápadů    
  Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, 
  chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí
        pěkně a pohodlně bydlet, příjemně 
  relaxovat či zdravě žít. 
 12.50 Libovky Pepy Libického  
 13.15 Vychytávky Ládi Hrušky    
 13.55 Obecná škola     
  Český fi lm (1991) 
 16.10 Účastníci zájezdu       
        Nesourodá skupina lidí se poprvé vidí 
  až v autobuse, který je odváží k moři. 
  Kromě nesebevědomé Jolany, která 
  pozvala na dovolenou rodiče, je mezi 
  nimi známý zpěvák Max, který se líbí 
  nejen Jolaně, ale i krásné průvodkyni... 
  Česká komedie (2006). 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR   
 20.15 František je děvkař       
        František kvůli své slabosti pro ženy 
  přijde o lékařskou licenci i o manželku, 
  kterou jako jedinou ženu opravdu 
  miloval. Až když ji ztratí, uvědomí si, 
  že bez ní nemůže být a že mu ji 
  rozhodně nenahradí starostlivá maminka... 
  Česká komedie (2008). 
 22.10 Pasti, pasti, pastičky      
  Český fi lm (1998). 
 0.45 Interview s upírem    
  Americký horor (1994). 
 2.50 Vraždy v Brokenwoodu I (4)
  Novozélandský krimiseriál (2014). 
 4.30 Pohoda u krbu  


