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 6.00 Nad zimní krajinou
 8.10 Super Wings I (40)
 8.20 Wolverine (9)
 8.45 Super Wings I (41)
 9.00 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (6) 
  Americký krimiseriál (2006).
 9.45 Námořní vyšetřovací 
  služba IV (7)
  Americký krimiseriál (2006).
 10.35 Rande s nepřítelem 
  Americký thriller (2017).
 12.05 Dokonalé protiklady 
  Americká romantická komedie (2015).  
 13.50 Moby Dick (2/2)   
  Pokračování německo-rakouského 
  dobrodružného fi lmu (2010). 
 15.45 Vyhlídka na smrt    
  Britský dobrodružný fi lm (1985). 
 18.10 Zlatíčka pro každého  
  Americká romantická komedie (2001).  
 20.00 Pravá blondýnka 2    
         Blondýnka Elle úspěšně vybojovala 
  univerzitní titul a začíná právnickou 
  kariéru u velké fi rmy. Balancuje mezi 
  náročnou prací a přípravami na svatbu 
  s mužem svých snů. Když ale zjistí,
        že klienti zneužili matku jejího milovaného 
  psa Bruisera, stane se odhodlanou 
  aktivistkou za práva zvířat a vydá se 
  bojovat mezi politiky do Washingtonu... 
  Americká komedie (2003). 
 22.00 Antikrist přichází    
         Parta mladých fi lmařů chce v rámci 
  projektu natáčet rozhovory s podivíny, 
  kteří věří, že jsou příšerami a že v nich 
  přežívá něco temného. Postupem času 
  se ale ukazuje, že projekt je pouze
        zástěrkou pro příchod samotného 
  Satana... Americký horor (2016).
 23.50 Útěk z MS-1  
  Francouzský akční sci-fi  thriller (2012).  
 1.25 Akční komando 
  Americký akční fi lm (1997). 
 3.00 Nad zimní krajinou

 6.10 Wolverine (10)
 6.40 Ninjago X (1) 
 7.10 M*A*S*H (143,144)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.05 Autosalon.tv       
        Světové novinky, nelítostné testy,   
  koncepty budoucnosti v tradičním 
  motoristickém magazínu 
 9.20 Tlouštíci     
        Sedavé zaměstnání, fast food a lenošení 
  na gauči! To je ve zkratce příběh 
  dívky, který skončil obezitou a málem
        i selháním zdraví. 
 10.25 Tlouštíci EXTRA    
  Ti nejlepší odborníci a jejich rady
        na vás čekají v lifestylovém magazínu  
  „Tlouštíci extra“ 
 11.00 Máme rádi Česko
  V roli kapitánů se opět proti sobě 
  postaví Jakub Prachař a Jan Dolanský.  
 12.35 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
  Novozélandský krimiseriál (2014). 
 14.45 Láska z nebes    
  Americký romantický fi lm (2017). 
 16.30 Světáci                       čb      
  Slavná česká komedie (1969). 
 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
 19.55 SHOWTIME   
 20.05 Počasí    
 20.15 TEMNÝ KRAJ (8)   
        Pekelníci 2/2
 21.35 Tajemství hradu v Karpatech  
  Česká komedie (1981). 
 23.50 Tichá msta    
  Americký thriller (2017). 
 1.45 Místo činu: Spálené naděje 
  Rakouský krimifi lm (2013). 
 3.40 Máme rádi Česko    
  V roli kapitánů se opět proti sobě 
  postaví Jakub Prachař a Jan Dolanský.  
 5.25 Pohoda u krbu      
        Uklidňuje vás praskání dřeva v krbu?  
  Pak si neváhejte zapnout prima noční 
  pohodičku! 

Najdete nás na www.                      .com/UniformPraha


