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Speciální .... tajenka. 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.

ČTVRTEK 14.5.

 6.00 Nad zimní krajinou
 8.15 Super Wings I (38)
 8.30 Wolverine (7)
 8.55 Super Wings I (39)
 9.05 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (4) 
  Americký krimiseriál (2006).
 9.55 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (5) 
  Americký krimiseriál (2006).
 10.50 Holky z lepší společnosti    
  Americká romantická komedie (2003).  
 12.35 Divergence   
  Americký sci-fi  fi lm (2014). 
 15.05 Zaprášená tajemství: Vraždy 
  pro milovníky detektivek  
  Kanadský mysteriózní fi lm (2016). 
 16.45 Kocour v botách  
  Americký animovaný fi lm (2011). 
 18.25 Dokonalé protiklady    
  Americká romantická komedie (2015).  
 20.00 Tajemství hradu v Karpatech
  Hrabě Teleke z Tölökö doprovázený 
  věrným sluhou narazí v horách na  
  stopu své velké lásky - operní pěvkyně  
  Salsy. Zdá se, že jeho milovaná je v 
  rukou podlého barona Gorce... 
  Česká komedie (1981). 
 22.05 Vycházející slunce  
  Během honosného večírku japonské  
  fi rmy dojde k vraždě mladé ženy. 
  Případ vyšetřují poručík Wesley Snipes 
  a kapitán Sean Connery, který je 
  zároveň znalcem japonské kultury... 
  Americký kriminální thriller (1993).  
 0.20 Vetřelci  
        Planeta, na níž posádka lodi Nostromo 
  potkala vetřelce, je po padesáti letech 
  osídlena lidmi. Vláda však s obyvateli 
  brzy ztratí kontakt a Sigourney 
  Weaverová se s vojáky opět vydává
        na průzkum... 
  Americko-britský thriller (1986). 
 2.40 Nad zimní krajinou

 6.15 Wolverine (8) 
 7.00 Nový den  
 9.05 M*A*S*H (139-141)
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 10.50 Osudové léto v jižní Francii
  Německý romantický fi lm (2016).  
 12.40 Walker, Texas Ranger VI (20)
  Americký akční seriál (1997). 
 13.40 Poslední polda (1)  
  Německý kriminální seriál (2010). 
 14.35 Policie Hamburk I (18) 
  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 Vinaři (8)  
  Komediální seriál s příchutí vína (2014).  
 21.35 Tlouštíci       
        Sedavé zaměstnání, fast food a lenošení  
  na gauči! To je ve zkratce příběh dívky, 
  který skončil obezitou a málem
        i selháním zdraví. 
 22.40 Tlouštíci EXTRA    
  Ti nejlepší odborníci a jejich rady
        na vás čekají v lifestylovém magazínu  
  „Tlouštíci extra“ 
 23.25 Policie v akci    
 0.20 Policie v akci    
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 1.10 Walker, Texas Ranger VI (20)
  Americký akční seriál (1997). 
 2.00 Poslední polda (1) 
  Německý kriminální seriál (2010). 
 2.45 Prostřeno!       
 3.40 Šéf na grilu  
 4.45 Pohoda u krbu  


