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TV PROGRAM

 6.40 Powerpuff Girls (12)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.55 Transformers: Roboti 
  v utajení (21)        
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.25 Bolek a Lolek si hrají          
  Polský animovaný seriál (1975) 
 7.50 M*A*S*H (217)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.20 M*A*S*H (218)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).               
 8.55 Autosalon        
        Světové novinky, nelítostné testy, 
  koncepty budoucnosti v tradičním 
  motoristickém magazínu
 10.15 M*A*S*H (219)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 10.45 Prima Partička        
  Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty
 11.45 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  
 13.15 Polda III (4)        
        Čeština pro začátečníky
 14.30 Vraždy v Midsomeru VII     
        Duchové minulosti
        Kouzelník Ferdy spáchal před devíti 
  lety sebevraždu a nyní umírá za 
  nevyjasněných okolností jeho tetička. 
  Šéfi nspektor Barnaby vyšetřuje, zda 
  spolu tyto dva činy souvisejí. 
  Britský kriminální seriál (2003). 
 16.50 Vinnetou a míšenka Apanači        
  Půvabná míšenka Apanači dostala od 
  otce zlatý důl. A právě kvůli majetku 
  jí hrozí velké nebezpečí, jelikož zlato 
  by ráda získala banda lupičů... 
  Německo-jugoslávský western (1966).  
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky  
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Andílek na nervy        
        Čtrnáctiletá bloggerka si musí po smrti 
  matky vybrat, zda žít v dětském domově, 
  nebo na malé vesnici s otcem, kterého 
  nikdy neviděla. Venkovské prostředí na 
  ni zpočátku působí jako zoo plné bláznů, 
  se kterými se žít nedá. Brzy tu ale 
  nachází první lásku... 
  Česká komedie (2015). 
 22.25 Žoldnéř   
         Válečný veterán Joey utekl před vojenským 
  soudem a žije jako bezdomovec. Jednoho 
  dne se vloupe do na čas opuštěného 
  bytu londýnského bankéře, rozhodne se 
  v něm zůstat a s novou identitou  
  napravit všechny chyby, které během  
  života udělal...
        Britský akční fi lm (2013). 
 0.30 Les sebevrahů      
         Americká studentka se o Halloweenu 
  vydává s přáteli pátrat po okolnostech 
  smrti své matky, která si vzala život. V 
  lese pod japonskou horou Fudži je 
  však zastihnou duše zemřelých sebevrahů...  
  Americký horor (2013). 
 2.25 Vraždy v Midsomeru VII 
  Britský kriminální seriál (2003). 
 4.30 Spravedlnost v krvi VIII (13)          
  Americký krimiseriál (2017).

20.15
Andílek na nervy

komedie


