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STŘEDA 13.5.

 6.00 Nad zimní krajinou 
 8.05 Super Wings I (37)
 8.20 Wolverine (6) 
 8.45 Super Wings I (38)
 8.55 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (3)
  Americký krimiseriál (2006).
 9.45 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (4) 
  Americký krimiseriál (2006).
 10.40 Nikdy neříkej nikdy    
  Britský akční fi lm (1983). 
 13.05 Anděl na horách  
  Česká fi lmová komedie (1955). 
 14.50 Zmrzlý na kost   
  Australská krimikomedie (2004). 
 16.40 Spláchnutej   
  Americko-britský animovaný fi lm (2006).
 18.20 Zaprášená tajemství: Vraždy 
  pro milovníky detektivek    
  Jennifer Shannonová najde mrtvolu  
  jednoho ze svých zákazníků, ale něco jí
  na tom přijde povědomého. Brzy si uvědomí, 
  že jeho smrt je navlas stejná jako v knize 
  od Agathy Christie. Pak přijde další vražda 
  jako vystřižená z příběhu Sherlocka  
  Holmese...
        Kanadský mysteriózní fi lm (2016). 
 20.00 E.A. Poe: Podivný experiment  
         Čerstvě vystudovaný lékař Edward přijíždí 
  na konci 19. století na praxi do 
  psychiatrického ústavu pro choromyslné 
  v odlehlém koutě hor. Zde ho přivítá 
  výstřední šéf lékařského týmu i záhadná 
  kráska Eliza, trpící panickou hrůzou z 
  tělesného dotyku. Edward má od začátku 
  pocit, že je něco v nepořádku...
        Americký thriller (2014). 
 22.10 Vetřelci 
  Americko-britský thriller (1986). 
 0.35 Pot a krev   
  Americký akční fi lm (2013). 
 2.40 Nad zimní krajinou    
  Poznejte krásu české zimní krajiny! 

 6.15 Wolverine (7) 
 7.00 Nový den   
 9.05 M*A*S*H (137-139)
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 10.50 Osudové léto na Kypru   
  Německý romantický fi lm (2017). 
 12.40 Walker, Texas Ranger VI (19)
  Americký akční seriál (1997). Hrají Ch.  
 13.40 Jake a tlusťoch V (22)          
  Závěr slavného amerického krimiseriálu  
 14.35 Policie Hamburk I (17) 
  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 (253)  
  Nejopravdovější seriál z lékařského
        prostředí (2020). 
 21.35 Show Jana Krause    
        Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show!  
 22.30 TEMNÝ KRAJ (7)    
        Pekelníci 1/2
 23.45 Policie v akci   
 0.35 Policie v akci  
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 1.30 Walker, Texas Ranger VI (19)
  Americký akční seriál (1997). 
 2.15 Jake a tlusťoch V (22)          
  Závěr slavného amerického krimiseriálu  
 3.10 Prostřeno!       
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 4.30 Pohoda u krbu  
         Uklidňuje vás praskání dřeva v krbu?  
  Pak si neváhejte zapnout prima noční  
  pohodičku! 


