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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.

PÁTEK 15.5.

 6.05 Nad zimní krajinou  
 8.50 Super Wings I (39) 
 9.05 Wolverine (8)  
 9.30 Super Wings I (40)  
 9.40 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (5)
  Americký krimiseriál (2006).
 10.30 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (6)
  Americký krimiseriál (2006).
 11.25 Spláchnutej    
  Americko-britský animovaný fi lm (2006).
 13.00 Monster Trucks: Divoká  
  jízda  
  Kanadský akční fi lm (2016). 
 14.55 Dokonalé protiklady   
  Americká romantická komedie (2015).  
 16.35 Láska z nebes    
  Americký romantický fi lm (2017). 
 18.15 Moby Dick (2/2)    
  Pokračování německo-rakouského 
  dobrodružného fi lmu (2010). 
 20.00 Vyhlídka na smrt    
         James Bond se vydává za dostihového 
  magnáta, aby odhalil podezřelé aktivity 
  podnikatele Zorina. Tomu ale nejde o 
  koně, chce ovládnout trh s mikročipy. A 
  neváhá kvůli tomu zabíjet...
        Britský dobrodružný fi lm (1985). 
 22.35 Predátor 2  
        Policajt Harrigan zjistí, že jsou zločinci 
  v jeho rajonu zabíjeni velmi zvláštním 
  způsobem. Spatří téměř neviditelného
        mimozemského lovce, kterého zraní a 
  pronásleduje... 
  Americký akční horor (1990). 
 0.25 Vycházející slunce  
  Americký kriminální thriller (1993).  
 2.40 Nad zimní krajinou     
        Letecký výlet z pohodlí domova.   
  Poznejte krásu české zimní krajiny!

 6.15 Wolverine (9)
 7.00 Nový den 
 9.05 M*A*S*H (141-143)
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 10.50 Osudové léto v Dánsku
  Německý romantický fi lm (2016). 
 12.40 Walker, Texas Ranger VI (21)
  Americký akční seriál (1997). 
 13.35 Poslední polda (2)
  Německý kriminální seriál (2010). 
 14.35 Policie Hamburk I (19) 
  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 Máme rádi Česko
  V roli kapitánů se opět proti sobě 
  postaví Jakub Prachař a Jan Dolanský.  
 21.50 Tichá msta   
  Americký thriller (2017). 
 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 (21)
  Americký akční seriál (1997). 
 2.00 Poslední polda (2)
  Německý kriminální seriál (2010). 
 2.50 Prostřeno!       
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 4.15 Pohoda u krbu     
        Uklidňuje vás praskání dřeva v krbu?  
  Pak si neváhejte zapnout prima noční 
  pohodičku! 


