
50 STAVĚNÍ A STAVBY

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.15 Powerpuff Girls (11)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.30 Transformers: Roboti 
  v utajení (20)        
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.15 M*A*S*H (215)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.00 M*A*S*H (216)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 8.40 M*A*S*H (217)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 9.15 Ohnivý kuře (33)        
        Sestřenka z Humpolce
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). 
 10.25 Ach, ten můj šéf! 1        
  Julliane pracuje jako recepční v 
  kosmetické fi rmě, ale sní o práci, která 
  by ji víc naplňovala. Poté, co náhodou 
  zachrání kolegovi život, udělá z ní 
  generální ředitel Phillip svoji osobní 
  asistentku. Přes počáteční problémy a 
  neshody přeroste jejich vztah brzy v 
  lásku... 
  Německý romantický fi lm (2009). 
 12.15 Polední zprávy    
 12.30 Jake a tlusťoch III (15)          
        Pozdní lítost
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (12)     
  V pasti 2/2
  Další řada německého seriálu (2014).  
 14.30 Návrat komisaře Rexe XII (3)  
        Eskamotáž
  Italský kriminální seriál (2011). 
 15.30 Návrat komisaře Rexe XII (4)      
        Nedodržené sliby
  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 ČESKO SLOVENSKO MÁ   
  TALENT        
  Nechejte se zasáhnout tou největší show
  plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní 
  roli s naší fantastickou porotou v čele
        s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, 
  Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou
 21.45 Kurýr z podsvětí    
         Podaří se kurýrovi doručit milion dolarů 
  nebezpečnému zabijákovi, když se přitom 
  ocitne v ohrožení i jeho rodina?
        Americký thriller (2012). 
 23.45 Návrat komisaře Rexe XII (3)      
 0.45 Návrat komisaře Rexe XII (4)     
  Italský kriminální seriál (2011). 
 1.45 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (12)      
  Další řada německého seriálu (2014).  
 2.45 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!         
 3.45 Policie v akci

21.45
Kurýr z podsvětí

thriller


