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TV PROGRAM

 6.30 Chlupatá rota (17)          
  Kanadský animovaný seriál (2009) 
 7.00 My Little Pony VII (21)      
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.25 Král Matěj I.          
  Polská animovaná pohádka (2007) 
 8.55 Annie     
  Annie opustili rodiče. Slíbili sice, že se 
  jednou vrátí, zatím se však holčička 
  musí trápit se zlou pěstounkou. Vše se 
  změní ve chvíli, kdy se jí rozhodne 
  ujmout kandidát na starostu...
        Americká rodinná komedie (2014).  
 11.15 Já, kocour      
  Bohatý manažer Tom Brand myslí jen 
  na svou práci a rodinu zanedbává. 
  Nešťastná náhoda ovšem způsobí, že se 
  vtělí do těla kocoura své dcery. V kočičí 
  srsti dostane příležitost svou rodinu 
  dokonale poznat... Francouzsko-čínsko-
  kanadská komedie (2016). 
 12.50 Slečna zamilovaná      
         Mary je krásná mladá žena, která má 
  však jednu špatnou vlastnost. Moc mluví. 
  V kombinaci s její inteligencí to každého
        muže vystraší a odežene. Když se objeví 
  pohledný Steve, Mary se rozhodne, že o 
  tohoto muže nesmí za žádnou cenu 
  přijít... Americká komedie (2009).  
 14.45 U pokladny stál            čb      
  Vlasta Burian se dostane do spárů 
  úředního šimla v nemocenské pojišťovně  
  a způsobí tu pěkný rozruch... 
  Česká komedie (1939).
 16.45 Krásná pokojská  
  Která žena by netoužila po tom, aby 
  se její život proměnil v pohádkový příběh 
  s romantickým vyvrcholením. Splní se to
        nakonec pokojské Marise, která se musí 
  otáčet, aby uživila svého desetiletého 
  syna, když se do hotelu nastěhuje bohatý 
  a vlivný kandidát na senátora? 
  Americká romantická komedie (2002).  
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY      
 19.40 Divošky      
 19.55 TOP STAR      
 20.15 Špióni odvedle  
  Mladý pár z předměstí by rád držel 
  krok se svými novými sousedy, kteří 
  jsou atraktivní a světaznalí. Nebude to 
  však nic snadného. Noví sousedé jsou 
  totiž tajní agenti zapojení do mezinárodní
        špionáže... 
  Americká akční komedie (2016). 
 22.15 Cesta bez návratu      
  Osudy stavbyvedoucího Romana a 
  leteckého dispečera Jaka se tragicky 
  protnou ve chvíli, kdy letadlo, v němž 
  cestuje Romanova manželka s dcerou, 
  havaruje. Roman přišel o vše a Jake
        je obviňován, že za nehodu může. Oba 
  se se svým trápením snaží vyrovnat po 
  svém... Americký fi lm (2017). 
 0.00 Kurz sebeovládání     
  Plachý dobrák Dave se kvůli hloupému 
  incidentu v letadle dostane před soud 
  a musí navštěvovat kurz sebeovládání. 
  Soudem přidělený psychiatr Buddy se 
  vzápětí nastěhuje k Davovi domů a 
  obrátí mu život vzhůru nohama. Když 
  mu přebere snoubenku, je už Dave
        úplně na zhroucení... 
  Americká komedie (2003). 
 1.55 U pokladny stál čb      
  Česká komedie (1939).
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