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TV PROGRAM

 5.50 Oggy a Škodíci VI (49, 50) 
  Francouzko - kanadský animovaný  
  seriál (2017)
 6.10 Milesova vesmírná 
  dobrodružství (20) 
  Americký animovaný seriál (2015)
 6.35 Kačeří příběhy (34, 35)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.25 Spongebob v kalhotách IX 
  Americký animovaný seriál (2012)
 7.45 Modrá lucerna 
  Německý fi lm na motivy pohádky 
  bratří Grimmů (2010). 
 9.00 Z pekla štěstí (3) 
  Seriál podle pohádky J. Drdy (1999).  
 9.50 Robinsonův ostrov II (29) 
  Zbývá 5 dnů. Dnes večer oblíbená hra  
  „Aukce“ a jeden nečekaný zvrat ve hře!  
 10.50 Robinsonův ostrov II (30)
  Zbývají 4 dny. Další dramatická kmenová 
  rada a další členové poroty, která 
  rozhoduje o tom, kdo získá titul   
  nového českého Robinsona a výhru dva  
  a půl miliónu korun. 
 11.50 Jantarová komnata 
  Německý dobrodružný fi lm (2012).  
 14.05 Jsem číslo čtyři  
  Mimozemšťan John tají svou totožnost, 
  aby se vyhnul smrtelnému nebezpečí.  
  Tři stejní jako on, už jsou mrtví. On  
  je číslo čtyři... 
  Americký sci-fi  fi lm (2011). 
 16.15 Příště budeme chytřejší,  
  staroušku!   
  Recidivisté Karel Augusta a František  
  Peterka stále ještě nepřišli na to,  
  jak přijít k nepoctivým penězům 
  beztrestně, a tak znovu skončí za  
  mřížemi... 
  Česká satirická komedie (1982). 
 18.05 Pekařův císař    
  Stárnoucí císař Rudolf II. omládl k 
  nepoznání. Nikdo ale netuší, že se na 
  jeho místě shodou náhod ocitl pekař 
  Matěj... Český fi lm (1951). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.25 SuperStar 
  Pravidla jsou neúprosná a další soutěžící 
  musí z kola ven! Záleží jen na Vašich 
  hlasech! Hvězdná porota ve složení  
  Matěj Ruppert, Katarína Knechtová, Ben 
  Cristovao a Pavol Habera bude opět 
  při tom. Moderují Leoš Mareš a   
  Jasmina Alagič.
 23.35 Střepiny 
  Nazýváme věci pravými jmény
 0.05 Příště budeme chytřejší,  
  staroušku!  
  Česká satirická komedie (1982). 
 1.40 Jsem číslo čtyři 
  Americký sci-fi  fi lm (2011). 
 3.35 Volejte Novu 
 3.55 Modrá lucerna 
  Německý fi lm na motivy pohádky 
  bratří Grimmů (2010).
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