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TV PROGRAM

 6.15 Powerpuff Girls (10)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.35 My Little Pony VI (21)        
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.15 M*A*S*H (213)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.05 M*A*S*H (214)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 8.45 M*A*S*H (215)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 9.15 Ohnivý kuře (32)        
        Láska na grilu
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2016).  
 10.25 Naše farma v Irsku: Záhada          
  Martin před čtyřmi lety ovdověl a sám 
  vychovává tři dcery. Nejmladší Paula 
  trpí astmatickými záchvaty, a tak se 
  Martin rozhodne odjet k rodičům do 
  Irska na farmu. Zde se Paula zázračně 
  vyléčí a rodina by tu ráda zůstala, 
  třeba tu najdou štěstí i lásku... 
  Německá romantická fi lmová série  
 12.15 Polední zprávy  
 12.30 Jake a tlusťoch III (14)          
        A ještě jednu na cestu
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (11)     
  V pasti 1/2
  Další řada německého seriálu (2014).  
 14.30 Návrat komisaře Rexe XII (1)        
        Stíny
  Italský kriminální seriál (2011).
 15.30 Návrat komisaře Rexe XII (2)      
        Mezi vlky
  Italský kriminální seriál (2011). 
 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 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR   
 20.15 Krejzovi (23)        
        Lepší matka nebo babička?
        Aneta odjíždí na víkend s kamarády 
  mimo město. Anna jí jde uklidit pokoj 
  a najde krabičku od těhotenského testu. 
  Poštou navíc Anetě přijde balík, který 
  je plný knih o mateřství. Ondra si najde 
  bulku na varleti a propadá panice, že 
  jde o rakovinu. Ondra chce mít jasno v 
  tom, kdo by se v případě jejich úmrtí
        postaral o Viky a Lukyho. Mezi Annou 
  a Dankou se rozhoří boj. Danka se
  rozhoduje, že právě ona by byla nejlepší 
  opatrovnice Bářiných dětí, a je odhodlána 
  to Báře taky dokázat. Přinutí ke 
  spolupráci i Marka, a ten je proti své 
  vůli nucen trávit víkend s dětmi. Petr 
  během operace vytáhne psovi ze žaludku
        dámské krajkové kalhotky. Majitelky 
  psa ale nejsou. Kde se k nim pes dostal? 
  A odkud zná Miriam? 
 21.35 Prima Partička        
  Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty
 22.45 Já, Kajínek        
        Setkání
  Kajínek mluví o svých setkáních s těmi
        největšími zločinci, jejichž činy ve své 
  době vyvolaly obrovský mediální zájem 
 23.55 Policie v akci     
 0.55 Návrat komisaře Rexe XII (1)    
 1.55 Návrat komisaře Rexe XII (2)      
 2.55 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (11)      
 3.55 Prostřeno!  

22.45
Já, Kajínek
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