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TV PROGRAM

 5.59 Studio 6                                
 9.00 To je vražda, napsala II               
  Dokonalý zásah
  Americký seriál (1984-1996). 
 9.45 Doktor Martin V                        
  Matka to ví nejlíp
  Britský seriál (2011). 
 10.35 Manželská hra             čb                   
  Povídka z cyklu Bakaláři 1972. 
 10.50 Vyprávěj                                 
  Občanské fórum
        První demonstrace na Letné. Oblíbený 
  seriál o tom, že v každé době toužíme 
  po štěstí. 
 11.45 Černé ovce                                      
  Reportáže, testy, rady
 12.00 Zprávy ve 12                                    
 12.20 Předpověď počasí, 
  sportovní zprávy
 12.30 Sama doma       
  Být doma neznamená šeď a nudu! 
        Zdraví, styl, známé osobnosti a 
        pozvánky na víkend
 14.00 Na stopě                                
  Zločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se 
  mu však můžeme bránit. 
 14.25 Reportéři ČT                            
  Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem
 15.10 Cestománie                                      
  Martinik a Guadeloupe - Žhavé Malé Antily
 15.40 Neobyčejné životy                               
  Luděk Sobota
 16.35 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky.
 17.30 AZ-kvíz                                 
  Soutěž pro každého
 18.00 Události v regionech                            
 18.25 Kde domov můj?                          
  Zábavná vědomostní soutěž zaměřená 
  na znalosti o naší vlasti. 
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí            
 19.00 Události                                
 19.50 Branky, body, vteřiny                   
 20.00 Četnické humoresky (37/39)                      
  Klondajk
        Je vrahem krásné úřednice ze záložny 
  její milenec a zároveň šéf, nebo někdo 
  z rozverné party trampů, se kterou se 
  dívka setkala? Arazím a jeho pátračka 
  to tentokrát nebudou mít vůbec lehké 
 21.30 Všechnopárty                            
  Zábavná talk show Karla Šípa. 
 22.24 Výsledky losování 
  Šťastných 10          
 22.25 Felix 70                                
  Narozeninový galakoncert muzikanta a 
  dirigenta Felixe Slováčka k jeho životnímu 
  jubileu a více než padesátileté hudební 
        kariéře za účasti plejády hvězd českého 
  uměleckého nebe, se kterými za svou 
  dlouholetou kariéru spolupracoval 
 23.20 Případy detektiva 
  Murdocha XI          
  Svůdník Brackenreid
        Britsko-kanadský kriminální seriál o 
  muži, který ví, že pokrok nezastavíš
 0.05 AZ-kvíz                                 
 0.30 Stav ohrožení                           
 1.00 Zlatá mládež 2                          
 1.40 Banánové rybičky                               
 2.05 Dobré ráno                              
 4.40 Pod pokličkou                                   
 5.00 Hobby naší doby                         
 5.30 Události v regionech

21.30
Všechnopárty

talk show


