
15KŘÍŽOVKA O CENYSOBOTA 10.11.

 6.55 Poslední loď II (10)        
  Americký akční seriál (2014).
 7.50 Extant II (7) 
  Americký sci-fi  seriál (2015). 
 8.50 Top Gear XXIV  
  Kultovní britský automobilový magazín
 9.55 Pevnost Boyard (6)    
  Nové díly kultovní francouzské 
  gameshow (2012) 
 12.15 RE-PLAY        
        Herní magazín o novinkách na 
  počítačové scéně. 
 12.50 Futurama I (1)  
  Americký kultovní animovaný seriál  
 13.20 Simpsonovi XXVI (19,20)  
  Americký kultovní animovaný seriál  
 14.10 COOLfeed        
 14.25 Simpsonovi XXVI (21,22)  
  Americký kultovní animovaný seriál  
 15.20 Futurama I (2) 
  Americký kultovní animovaný seriál  
 15.50 Eragon  
  Americko-maďarsko-britský dobrodružný  
  fi lm (2006). 
 17.55 Simpsonovi XXVII (1-4)  
  Americký kultovní animovaný seriál  
 20.00 Star Wars: Epizoda VI  
  Americký sci-fi  fi lm (1983). 
 22.55 Bastardi 2    
  Český fi lm (2011). 
 1.00 Killjoys: Vesmírní lovci IV (2)          
  Kanadský sci-fi  seriál (2018). 
 2.05 RE-PLAY        
        Herní magazín o novinkách na 
  počítačové scéně.  
 2.40 Těžká dřina    
  Co mimořádného jde zažít tam, kde se  
  tvrdě maká 
 3.15 Pevnost Boyard (6)   
  Nové díly kultovní francouzské 
  gameshow (2012) 

 6.15 Raymonda má každý rád II
  Americký komediální seriál (1997).
 6.45 Raymonda má každý rád II
  Americký komediální seriál (1997).
 7.15 Amerika hledá topmodelku 
  Americká reality show (2007) 
 8.15 Soudní síň (89)  
  Soudní případy plné emocí, které jsou 
  inspirovány skutečností (2012) 
 9.00 Přístav II (6)         
 10.20 Receptář prima nápadů    
  Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, 
  chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí
        pěkně a pohodlně bydlet, příjemně 
  relaxovat či zdravě žít. 
 11.15 Jak se staví sen         
        Rady, tipy, triky a k tomu design!  
 12.05 Amerika hledá topmodelku 
  Americká reality show (2007) 
 12.55 Hříšná láska (219)          
  Mexická telenovela (2001). 
 13.55 Hříšná láska (220)          
  Mexická telenovela (2001). 
 14.55 Velvet (28)          
  Španělský romantický seriál (2013-16).  
 15.55 Hříšná láska (221)          
  Mexická telenovela (2001). 
 17.00 Hříšná láska (222)          
  Mexická telenovela (2001). 
 18.05 Gilmorova děvčata VI (11)    
  Americký romanticko-komediální
        seriál (2005). 
 19.00 Gilmorova děvčata VI (12)     
  Americký romanticko-komediální
        seriál (2005). 
 20.00 Zlo v srdci    
  Americký thriller (2014). 
 21.55 Velvet (29)          
  Španělský romantický seriál (2013-16).  
 22.55 Cizinka II (12)   
  Britský seriál (2015).
 0.05 Gilmorova děvčata VI (11)            
 1.00 Gilmorova děvčata VI (12)  
 1.55 Zlo v srdci    
  Americký thriller (2014). 
 3.50 Raymonda má každý rád II 
 4.20 Raymonda má každý rád II         
 4.50 Jste to, co jíte

V
Y

H
R

A
JT

E
 1

 x
 K

N
IH

U
Vy
luš

těn
ou

 k
říž

ov
ku

 z
ašl

ete
 n

a 
ad

res
u 

vy
da

va
tel

e 
viz

. s
tr. 

3 
ne

bo
 e
-m

ail
em

 
 n

a 
kr
izo

vk
y@

un
ifo

rm
.cz

 d
o 

30
.11

.20
18

. S
los

ov
án

í p
ro
bě

hn
e 
6.1

2.2
01

8.


