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TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3559)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Nové příběhy oblíbeného českého  
  seriálu (2018). 
 11.00 Co na to Češi  
 11.50 Tescoma s chutí 
  Tipy na víkend s Radkem Šubrtem.  
 12.00 Polední Televizní noviny
  Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Krok za krokem IV (11)  
  Čtvrtá řada amerického seriálu (1994).  
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2
  Polibek od princezny
  Napětí, romantika a humor v oblíbeném 
  seriálu TV Nova (2012). 
 14.10 Dr. House IV (3)  
  97 sekund
  Čtvrtá řada amerického seriálu (2007).  
 15.05 Dr. House IV (4)  
  Housovi andílci
  Čtvrtá řada amerického seriálu (2007).  
 16.00 Kriminálka Miami IV (3) 
  Kořist
  Americký krimi seriál (2005). 
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.30 Co na to Češi 
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů (2018).
 18.25 Ulice (3560)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Něžné vlny 
   Sympatický Vojta je nesmělý a jeho  
  rodina praštěná. Cholerický tatínek,  
  který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, 
  z něj chce mít závodního plavce a 
  milující maminka, bývalá hvězda dětské 
  lední revue, vidí v synovi talentovaného 
  pianistu. Jenže Vojta má docela jiné 
  priority - především rusovlasou spolužačku 
  Elu, okouzlující akvabelu, která už v 
  listopadu odjede do vysněné Paříže. 
  Jestli Vojta rychle nepodnikne něco 
  opravdu zásadního, zmizí mu Ela 
  navždy za železnou oponou. Píše se 
  totiž rok 1989... Česká komedie (2013).  
 22.20 Drákula: Neznámá legenda 
  Mladý princ Vlad III. se za každou cenu 
  snaží ochránit své království a rodinu 
  před nájezdy Turků. Energie však jemu 
  i vojsku dochází, a tak se rozhodne 
  obrátit na temné síly. Smlouva s ďáblem 
  ale Vladův život změní jednou provždy... 
  Americko-japonský fi lm (2014). 
 0.10 Noc fi lmových nadějí  

20.20
Něžné vlny

komedie


