
66 KŘÍŽOVKA O CENY

VYHRAJTE 1 x KNIHU
Vyluštěnou křížovku zašlete na adresu vydavatele viz. str. 3 nebo e-mailem na 

krizovky@uniform.cz do 31.5.2018. Slosování proběhne 1.6.2018.

TV PROGRAM

 6.35 Ben 10 (1)          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.50 Transformers: Roboti v   
  utajení (13)          
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.35 M*A*S*H (198)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.30 M*A*S*H (199)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 9.00 M*A*S*H (200)          
  Americký válečný seriál (1972-1982). 
 9.30 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Cesty  
  lásky          
  Studentka hudby Caroline přijíždí za  
  matkou na venkov, aby si odpočinula 
  před dalším semestrem. Její matka ale 
  nemá pro dceřinu vášeň k muzice  
  pochopení a nutí ji do sňatku se  
  zámožným synem bankéře... 
  Německý romantický příběh (2004).  
 12.20 Polední zprávy          
 12.30 Jake a tlusťoch II (5)          
        Proč se nemůžeš chovat slušně?
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy IX (6)          
        Poslední píseň 2/2
  Další řada německého seriálu (2015).  
 14.30 Komisař Rex VIII (7)          
        Vitaminy na smrt
  Německý kriminální seriál (2003). 
 15.30 Komisař Rex VIII (8)          
        Čarodějnice a jiné ženy
  Německý kriminální seriál (2003). 
 16.35 Odpolední zprávy          
 16.50 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!         
 18.55 Zprávy FTV Prima          
 19.25 Krimi zprávy          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 Vraždy na přelomu století (7)          
        Únos dítěte
        Rodině slavného boxera unesl neznámý  
  pachatel dítě a požaduje vysoké výkupné. 
  A Konstancie je nešťastná z Míšiny  
  smrti a nechce se s Janem dále scházet... 
  Polský kriminální seriál (2017). 
 21.20 MI-5: Vyšší dobro          
  Obávaný terorista Qasim je z policejního 
  transportu osvobozen komandem svých  
  ozbrojených kompliců. Šéf protiteroristického
        oddělení britské tajné služby Harry 
  Pearce se domnívá, že Qasimovi k útěku 
  pomohl někdo z ústředí MI5, a zahajuje
        pátrání na vlastní pěst... 
  Britský akční fi lm (2015). 
 23.30 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 0.25 Komisař Rex VIII (7)        
  Německý kriminální seriál (2003). 
 1.25 Komisař Rex VIII (8)  
  Německý kriminální seriál (2003). 
 2.25 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!         
 3.25 Doktor z hor: Nové 
  příběhy IX (6)          
  Další řada německého seriálu (2015).
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