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TV PROGRAM

 6.15 Powerpuff Girls (4)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.30 Transformers: Roboti v   
  utajení (17)        
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.15 M*A*S*H (202)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.00 M*A*S*H (203) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.40 M*A*S*H (204) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.10 Ohnivý kuře (28)        
        Králíček
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). 
 10.25 Naše farma v Irsku: Žárlivost          
  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 (2007-10).
 12.15 Polední zprávy    
 12.30 Jake a tlusťoch III (10)          
        Hodně dávno a dost daleko
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (7)    
  Staré tajemství 1/2
  Další řada německého seriálu (2014).  
 14.30 Návrat komisaře Rexe XI (5)  
         Rozhodujíci vteřiny
  Italský kriminální seriál (2011). 
 15.30 Návrat komisaře Rexe XI (6)  
         Slušní hoši
  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 Smrtonosná hra 2        
  Když Nickovi zazvoní při ošetřování 
  zmateného muže, kterému kdosi něco 
  zašil do břicha, telefon, netuší, že pro 
  něj právě začala hra o dvanácti kolech. 
  Hra, při které jde o život mnoha lidí... 
  Americký thriller (2013). 
 23.45 Návrat komisaře Rexe XI (5)  
         Rozhodujíci vteřiny
  Italský kriminální seriál (2011). 
 0.45 Návrat komisaře Rexe XI (6)  
         Slušní hoši
  Italský kriminální seriál (2011). 
 1.45 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (7)    
  Staré tajemství 1/2
  Další řada německého seriálu (2014).  
 2.45 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!         
 3.45 Policie v akci      
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc

21.45
Smrtonosná hra 2

akční sci-fi 


