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NEDĚLE 11.11

 6.20 Powerpuff Girls (6)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.35 Transformers: Roboti v   
  utajení (19)        
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.05 M*A*S*H (206)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 7.35 M*A*S*H (207)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.00 Přírodní vesmír (7)        
        Smrt včely medonosné
  Rakouský dokumentární seriál (2013)  
 9.10 Prima ZOOM SVĚT         
        To nejzajímavější ze světa. 
 9.45 Motorsport        
        Rychlá kola, burácení motorů a 
  adrenalinové situace na Primě 
 10.15 Teď vaří šéf!        
        Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní  
  lehká menu! Spousta zdravých chutných 
  receptů, po kterých neztloustnete, a 
  přesto vás nasytí.
 11.00 Partie    
 11.50 Receptář prima nápadů        
  Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, 
  chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí
        pěkně a pohodlně bydlet, příjemně 
  relaxovat či zdravě žít. 
 12.45 Vychytávky Ládi Hrušky        
  Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější 
  rodinné recepty přímo z vašich domovů  
 13.25 Vychytávky Extra          
 13.50 Jak se staví sen         
        Rady, tipy, triky a k tomu design!  
 14.30 Vraždy v Midsomeru VII  
         Čarodějnice
        Šéfi nspektor Barnaby a seržant Scott 
  vyšetřují upálení a hrůzostrašná 
  samovznícení několika obyvatel vesnice, 
  kde lidé dodnes věří na čarodějnice...  
  Britský kriminální seriál (2004).
 16.45 Vrah skrývá tvář          čb  
  Major Kalaš a nadporučík Varga vyšetřují 
  tři vraždy mladých žen, které má 
  pravděpodobně na svědomí stejný 
  pachatel... 
  Český kriminální fi lm (1966). 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky   
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Tátové na tahu (10)  
  Jakub si užívá výlet s dětmi a odmítá 
  se vrátit domů. Jen díky kamarádům a 
  Lucii se vyhne velkému maléru. Ani 
  Nikola není o svém odjezdu s Robinem 
  přesvědčena, nakonec dává přednost
        dětem. Alena ztěží hledá podkopanou 
  důvěru ke svému manželovi, navíc 
  začíná pochybovat i o své profesi. 
  Petra Lubora vystresuje nečekanou 
  informací: asi bude rodit! 
 21.25 Sport Star        
        Vše, na co jste se chtěli o sportovcích  
  zeptat! 
 22.15 Skrýš        
  Forenzní psychiatrička postavila svou 
  kariéru na defi nování rozpolcených 
  osobností schizofreniků. Čím více se 
  toho dozvídá o novém pacientovi 
  Adamovi, tím více je život její i jejích
        blízkých v ohrožení. Celý svět se jí 
  začne hroutit pod rukama...
        Americký thriller (2010). 
 0.40 Přírodní vesmír (7)        
        Smrt včely medonosné
  Rakouský dokumentární seriál (2013) 
 1.45 Vraždy v Midsomeru VII  
         Čarodějnice
  Britský kriminální seriál (2004).
 3.50 Spravedlnost v krvi VIII (12)          
        Stateční
  Americký krimiseriál (2017). Hrají T.  
 4.45 Jak se staví sen         
        Rady, tipy, triky a k tomu design! 
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