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TV PROGRAM

 6.05 Chlupatá rota (14)          
  Kanadský animovaný seriál (2009)
 6.30 Transformers: Roboti v   
  utajení II (13)      
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.55 Rio 2 
  Americká animovaná pohádka (1994). 
 8.55 Spy Kids 2: Ostrov 
  ztracených snů      
  Americká rodinná komedie (2002).  
 11.00 Učitelem z nouze  
  Scenárista Keith Michaels sice před lety 
  získal ocenění, ale jeho dalším fi lmům 
  se už tolik nedaří. Protože nemá peníze,
        přistoupí na nabídku vyučovat kurz 
  scenáristiky na univerzitě v malém městě. 
  Učení zpočátku nebere vážně, ale po 
  čase si uvědomí, že ho práce naplňuje 
  a nehodlá se jí vzdát. Zvlášť když potká 
  sympatickou svobodnou matku... 
  Americká romantická komedie (2014). 
 13.15 V podstatě jsme normální  
         Kariéra otce Nováka se vyvíjí slibně: 
  právě byl povýšen na vedoucího oddělení. 
  Také manželka a dcery se snaží, aby
        prestiž rodiny rostla... 
  Česká komedie (1981). 
 15.10 Hrátky s čertem      
        Nebojácný vysloužilý voják musí 
  zachránit duše dvou nevinných dívek 
  z moci pekelné! 
  Česká fi lmová pohádka (1956) 
 17.00 Jak se budí princezny  
  Už od narození princezny Růženky 
  vědělo celé království, že jí hrozí zlá 
  kletba. Přesto ji před ní neuchránili... 
  Česká pohádka (1977). 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 Třetí princ  
  Dva královští bratři se vydávají na 
  dobrodružnou pouť, aby vysvobodili 
  svého staršího sourozence z čarodějného 
  zakletí... Česká fi lmová pohádka (1982). 
 22.10 Cliffhanger    
  Horský záchranář Sylvester Stallone se 
  po tragické nehodě rozhodl defi nitivně 
  opustit skalní stěny. Zpět ho vyláká až 
  tísňový signál gangsterů, kteří nezvládli 
  leteckou loupež a zřítili se v horách. 
  Záchranná akce se však rázem mění v 
  boj o přežití... Francouzsko-italsko-
  americký thriller (1993). 
 0.20 Nejvyšší nabídka      
         Virgil je velmi vážený znalec umění a 
  starožitností. Jeho osobní život je však 
  prázdný. Nikdy se s nikým nedokázal 
  sblížit. Když se na něj obrátí tajemná 
  Claire, aby jí pomohl ocenit rodinnou
        sbírku, obrátí se jeho život úplně 
  naruby... 
  Italský romantický fi lm (2013). 
 2.30 Burácení     
        Sochař Adam byl nespravedlivě odsouzen 
  za vraždu otce své snoubenky, která 
  následně spáchala sebevraždu. Po propuštění
        z vězení však zjišťuje, že skrývala nejedno 
  tajemství... Česko-americký fi lm 
  inspirovaný skutečnými událostmi (2015)
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