
7WWW.FENCEE.CZ

Najdete nás na www.                      .com/UniformPraha

PÁTEK 8.5.

 6.00 Super Wings I (32) 
 6.15 Wolverine (1)   
 6.45 Super Wings I (33)  
 7.00 Námořní vyšetřovací 
  služba III (22)    
  Americký krimiseriál (2005).
 7.55 Námořní vyšetřovací 
  služba III (23)    
  Americký krimiseriál (2005).
 8.55 Dárce   
  Americký sci-fi  fi lm (2014). 
 10.50 Austrálie   
  Americko-britsko-australský historický  
  fi lm (2008). 
 14.15 Cizí minulost    
  Americký thriller (2016).
 16.10 Pro lásku cokoliv    
  Kanadský romantický fi lm (2018). 
 18.05 Moby Dick (1/2)   
        Námořní kapitán Achab se při lovu 
  velryb setkal s obrovským vorvaněm. 
  Velryba mu zničila loď a přišel o nohu. 
  Chce se pomstít a Moby Dicka dostat. 
  Opatří si novou loď a posádku. Jen pár 
  zasvěcených však tuší, že jediným cílem 
  bude pronásledování bílé velryby... 
  Německo-rakouský dobrodružný fi lm
 20.00 Nikdy neříkej nikdy    
         Teroristická organizace Spectre se 
  zmocnila dvou jaderných hlavic a hrozí, 
  že je použije, když nedostane peníze. 
  Do akce jsou povoláni agenti a James 
  Bond má za úkol zjistit, kde se hlavice 
  nacházejí, a zachránit svět... 
  Britský akční fi lm (1983). 
 22.50 Predátor    
  Americký akční horor (1987). 
 1.00 Interview s upírem  
         Americký horor (1994). 
 3.05 Nad zimní krajinou    
         Letecký výlet z pohodlí domova.   
  Poznejte krásu české zimní krajiny!

 6.05 Wolverine (2) 
 6.35 Jurský svět: 
  Indominus na útěku     
 7.00 Spláchnutej   
  Americko-britský animovaný fi lm (2006).
 8.35 Kocour v botách    
  Americký animovaný fi lm (2011). 
 10.25 Monster Trucks: Divoká jízda 
  Kanadský akční fi lm (2016). 
 12.35 Pekařův císař  
  Jan Werich v hlavní dvojroli oblíbené 
  české historické komedie (1951). 
 14.05 Byl jednou jeden král  
  Oblíbená česká fi lmová pohádka (1954). 
 15.55 Šíleně smutná princezna 
  Česká fi lmová pohádka (1968). 
 17.40 Prostřeno!    
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky   
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Máme rádi Česko    
  V roli kapitánů se opět proti sobě 
  postaví Jakub Prachař a Jan Dolanský.  
 21.55 Já, pomsta   
        Inženýr Stanley Hill se stane svědkem 
  přepadení a vraždy své ženy Vivian. 
  Zkorumpovaná policie není schopná 
  přivést vrahy před soud, a tak Stanley 
  bere spravedlnost do vlastních rukou.
        Při své cestě za pomstou odhalí spiknutí
  vedoucí do nejvyšší politiky... 
  Americký akční fi lm (2016). 
 23.50 Tiché místo    
  Americký horor (2018). 
 1.30 Naši a já    
  Americký fi lm (2013). 
 3.05 Prostřeno!   
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 4.25 Pohoda u krbu       
        Uklidňuje vás praskání dřeva v krbu?  
  Pak si neváhejte zapnout prima noční 
  pohodičku! 


