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Tajenka ... všechny. VYHRAJTE KNIHU
Vyluštěnou křížovku zašlete na adresu vydavatele viz. str. 3 nebo e-mailem 
 na krizovky@uniform.cz do 25.5.2020. Slosování proběhne 30.5.2020.

ÚTERÝ 12.5.

 6.00 Nad zimní krajinou   
 8.00 Super Wings I (36) 
 8.15 Wolverine (5) 
 8.35 Super Wings I (37)  
 8.50 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (2)  
  Americký krimiseriál (2006).
 9.35 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (3)
  Americký krimiseriál (2006).
 10.30 Byl jednou jeden král 
  Oblíbená česká fi lmová pohádka (1954).  
 12.15 Účastníci zájezdu    
  Česká komedie (2006). 
 14.35 Sestřička z hor: Návrat do  
  života
  Německý fi lm (2017).
 16.20 Protivný sprostý holky 
  Americká komedie (2004). 
 18.10 Zmrzlý na kost   
  Australská krimikomedie (2004). 
 20.00 Disturbia   
         Kaleb se po tragické smrti otce příliš 
  neovládá a poté, co napadne učitele, 
  dostane monitorovací zařízení a domácí
        vězení. Z nudy začne pozorovat sousedy. 
  Chování jednoho z nich je více než 
  podivné a v Kalebovi roste podezření, 
  že jde o dlouho hledaného sériového  
  vraha... Americký thriller (2007).
 22.05 Pot a krev  
         Jsou tři, jejich největší zálibou je fi tness
  a chtějí se mít jako boháči. A jsou pro 
  to ochotni udělat cokoliv. I unést a zabít 
  člověka. Jen mít lepší a propracovanější  
  plán... Americký akční fi lm (2013).  
 0.20 Já, pomsta   
  Americký akční fi lm (2016). 
 1.50 Nad zimní krajinou       
        Letecký výlet z pohodlí domova.   
  Poznejte krásu české zimní krajiny! 

 6.15 Wolverine (6) 
 7.00 Nový den   
 9.05 M*A*S*H (135-137)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 10.50 Osudové léto v Praze 
  Německý romantický fi lm (2017).
 12.40 Walker, Texas Ranger VI (18)
  Americký akční seriál (1997). 
 13.40 Jake a tlusťoch V (21)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 14.35 Policie Hamburk I (16)
  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 Slunečná (29)  
         Týna a Janek spolu spali. Vypadá to, že 
  jsou šťastný pár. Ale jen do té chvíle, 
  než Roman vymyslí pomstu.          
 21.35 7 pádů Honzy Dědka          
        To nejlepší z talkshow 7 pádů Honzy  
  Dědka, která se koná každý měsíc v 
  Malostranské besedě 
 22.35 Jak se staví sen - extra   
 23.35 Policie v akci   
 0.30 Policie v akci   
  Reální policisté, případy ukazující 
  skutečný život a volání o pomoc  
 1.20 Walker, Texas Ranger VI (18)  
  Americký akční seriál (1997). 
 2.10 Jake a tlusťoch V (21)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 3.00 Prostřeno!         
 4.25 Pohoda u krbu


