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PONDĚLÍ 11.5.

 6.00 Nad zimní krajinou    
 8.15 Super Wings I (35)
 8.25 Wolverine (4)
 8.50 Super Wings I (36)
 9.05 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (1)  
  Americký krimiseriál (2006).
 9.50 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (2)
  Americký krimiseriál (2006).
 10.45 Den co den    
  Americký romantický fi lm (2018). 
 12.35 Šíleně smutná princezna  
  Česká fi lmová pohádka (1968). 
 14.15 Napříč časem    
  Britský dobrodružný fi lm (2009). 
 16.00 Daleko od hlučícího davu 
  Britsko-americký fi lm (2015). 
 18.15 Sestřička z hor: Návrat do  
  života    
  Německý fi lm (2017).
 20.00 Protivný sprostý holky    
         Cady je 16 let a nastupuje na střední 
  školu, aniž by měla zkušenosti s tím, 
  jak se chovat ve školní džungli. Žila 
  totiž s rodiči v Africe a učila se doma. 
  Když se Cady začne líbit bývalý přítel 
  školní královny Reginy, vypukne dívčí 
  válka... Americká komedie (2004). 
 21.55 Pekařův císař      
        Celý Rudolfův císařský dvůr se přesvědčuje, 
  že Golem je dobrý sluha, ale zlý pán. 
  Jan Werich v hlavní dvojroli oblíbené 
  české historické komedie (1951). 
 23.10 Divergence   
        Ve světě budoucnosti je každý podle svých 
  vlastností rozdělen do jedné z pěti frakcí. 
  Tris ale do žádné z nich nezapadá. Test
        prokáže, že je divergentní a mohla by 
  patřit do více frakcí. To je však pro 
  společnost hrozbou. Je potřeba ji zlikvidovat...
        Americký sci-fi  fi lm (2014). 
 1.25 Nad zimní krajinou    
  Poznejte krásu české zimní krajiny! 

 6.15 Wolverine (5) 
 7.00 Nový den 
 9.05 M*A*S*H (133-135)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 10.50 Bella a osudové lásky
  Německý romantický fi lm (2014). 
 12.40 Walker, Texas Ranger VI (17)
  Americký akční seriál (1997). 
 13.40 Jake a tlusťoch V (20)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 14.35 Policie Hamburk I (15)
  Německý kriminální seriál (2007). 
 15.30 Policie v akci  
  Reální policisté, případy ukazující 
  skutečný život a volání o pomoc 
 16.30 Krimi zprávy    
 16.50 Policie v akci    
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.40 Prostřeno!    
  Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY    
 19.55 SHOWTIME    
 20.05 Počasí    
 20.15 Modrý kód (252)  
  Nejopravdovější seriál z lékařského
        prostředí (2020).    
 21.25 Modrý kód (8)  
  Nejopravdovější seriál z lékařského  
  prostředí (2017).
 22.35 Ano, šéfe!         
        Jsme tu proto, abyste v hospodách  
  nejedli blafy! 
 23.35 Policie v akci    
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 0.30 Policie v akci    
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 1.25 Walker, Texas Ranger VI (17)
  Americký akční seriál (1997). 
 2.15 Jake a tlusťoch V (20)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 3.05 Prostřeno!     
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!   
 4.30 Pohoda u krbu    


