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TV PROGRAM

 6.05 Oggy a Škodíci V 
  Francouzsko - kanadský animovaný  
  seriál (2017)
 6.15 Looney Tunes: Nové příběhy 
  Americký animovaný seriál (2015)
 6.55 Kačeří příběhy (60, 61)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.40 Show Toma a Jerryho II (21)
  Druhá řada amerického animovaného  
  seriálu (2015)
 8.00 Rampelník 
  Německý fi lm na motivy pohádky  
  bratří Grimmů (2009). 
 9.10 Z pekla štěstí 2 
  Proti Honzově odvaze a Markýtčině 
  lásce nemají intriky závistivé Eufrozíny 
  šanci. Zvlášť, když mají přímo z pekla 
  štěstí! Česká pohádka (2001). 
 11.10 U pěti veverek             čb 
  Laskavý pan domácí Jindřich Plachta 
  potají napravuje rozmíšky své pyšné 
  manželky s nájemníky, jen aby byl v 
  domě klid! Česká komedie (1944).  
 12.35 Sněhurka a sedm trpaslíků 
  Kdo je na světě nejkrásnější? Zlá královna 
  se od svého magického zrcadla dozvídá, 
  že její půvab daleko převyšuje nevlastní 
  dcera, Sněhurka. Proto se jí chce zbavit. 
  Na útěku před nenávistí narazí Sněhurka 
  na chaloupku, ve které žije sedm 
  roztomilých trpaslíků Šmudla, Prófa, 
  Štístko, Kejchal, Stydlín, Dřímal a 
  nabručený Rejpal. Vzájemné setkání 
  změní osudy každého z nich... 
  Americký animovaný fi lm (1937) 
 14.05 Tři veteráni   
  Váleční vysloužilci Pankrác, Bimbác a 
  Servác si neváží kouzelných darů od 
  dobrosrdečných skřítků a dokonce je 
  o ně připraví proradná princezna Bosana, 
  její otec král a povedený ministr. 
  Nezbývá, než se polepšit a vymyslet 
  lest, jak je získat zpět... 
  Česká komedie (1983). 
 15.55 S čerty nejsou žerty 
  Není jednoduché dostat do pekla 
  pravou hříšnici! Chamtivá macecha má
  po ruce vždy nějaké pírko, které je 
  pro čerta pohromou. 
  Česká komedie (1984). 
 17.45 Kamarád do deště 2:   
  Příběh z Brooklynu  
  Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi  podnikají 
  jako nájemci prosperující diskotéky 
  Brooklyn. Ale nové časy je nezbavily 
  starých nepřátel a tak kamarádi musejí 
  znovu jít do toho... Český fi lm (1992).  
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Prázdniny  
  Kate Winslet a Cameron Diaz nemají 
  štěstí na muže a zoufale chtějí změnit 
  život. Obě ženy se rozhodnou uniknout 
  od problémů a řešení naleznou na 
  internetu, kde na sebe náhodou narazí. 
  Rozhodnou se, že si vymění byty. Plány 
  na příjemně strávenou samotu a 
  odpočinek se ovšem oběma opuštěným 
  ženám jaksi zvrtnou a zdá se, že z 
  louže přešly přímo pod okap... 
  Americký romantický fi lm (2006). 
 22.45 Soudce 
  Americký fi lm (2014). 
 1.15 U pěti veverek             čb 
  Česká komedie (1944). 
 2.35 Kriminálka Las Vegas V
  Epizoda z páté řady amerického   
  seriálu (2004). 
 3.25 DO-RE-MI 
 4.10 Rampelník 
  Německý fi lm na motivy pohádky  
  bratří Grimmů (2009). 

20.20
Prázdniny

romantický fi lm


