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. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 5.55 Oggy a Škodíci V 
  Francouzsko - kanadský animovaný seriál  
 6.05 Lví hlídka (27) 
  Americký animovaný seriál (2016).
 6.30 Looney Tunes: Nové příběhy  
  Americký animovaný seriál (2015)
 6.50 Kačeří příběhy (56)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.15 Show Toma a Jerryho II (18)
  Americký animovaný seriál (2015)
 7.35 Modrá lucerna 
  Německý fi lm na motivy pohádky 
  bratří Grimmů (2010). 
 8.50 Casper 
  Americká komedie (1995). 
 10.45 Princezna ze mlejna II (6) 
  Závěr pohádkového seriálu (2000).  
 11.20 Vánoční rande 
  Americká romantická komedie (2011).  
 

13.05 Čtyřicítka na krku  
  Heather Locklear, rozvedená matka dvou 
  dětí, chce oslavit čtyřicátiny uprostřed 
  tropické nádhery Havaje. Jenže netuší, že 
  se zde zaplete s podstatně mladším 
  instruktorem surfi ngu Robertem Buckleym, 
  a že jí tenhle prázdninový románek 
  pořádně zamotá hlavu... 
  Americký romantický fi lm (2008).  
 14.55 Dům u jezera 
  Osamělá doktorka Sandra Bullock se 
  přistěhuje do neobvyklého domu stojícího 
  na břehu jezera. Nedlouho poté si začne 
  dopisovat s unaveným a deprimovaným 
  architektem Keanu Reevesem a láska 
  na sebe nedá dlouho čekat. Když se 
  chtějí konečně setkat, zjistí fascinující 
  věc. Nejenže žijí ve stejném domě, ale 
  vzdálenost, která je dělí se nepočítá na 
  metry, ale na roky... 
  Americký fi lm (2006). 
 16.55 Sněžní psi 
  Úspěšný zubař Cuba Gooding Jr. odletěl 
  z Floridy na Aljašku převzít dědictví 
  po matce, kterou nikdy neviděl. Netušil, 
  že zdědil smečku tažných psů a ti mu 
  nakonec úplně změnili celý život. 
  Kanadsko-americký dobrodružný fi lm  
 18.50 Helena IV (57) 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Harry Potter a Vězeň z   
  Azkabanu  
  Harry Potter se vrací po prázdninách 
  do kouzelnické školy do Bradavic. Jenže 
  zde mu opět hrozí nebezpečí. Uprchlý 
  vězeň z Azkabanu ho chce najít a zničit. 
  Harry a jeho přátelé musejí spojit svoje 
  síly, aby dokázali odhalit pravdu a 
  zachránit nejen svoje životy...  
  Americko-britský dobrodružný fi lm (2004) 
 23.00 Méďa 
  Americká komedie (2012). 

20.20
Harry Potter a Vězeň...

dobrodružný fi lm


