
22 CESTOVÁNÍ • GASTRONOMIE

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.10 Ben 10 (15)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.30 My Little Pony VI (1)        
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.15 M*A*S*H (148)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.00 M*A*S*H (149)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.40 M*A*S*H (150)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.10 Ohnivý kuře (9)        
        Den blbec
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2016).  
 10.20 Osudové léto v Dánsku        
         Překladatelka Lena tvrdí, že cestuje do
  Kodaně, aby mohla pracovat na biografi i 
  své oblíbené dánské autorky. Ve skutečnosti 
  je ale jejím cílem poznat otce, který ji 
  opustil, když jí byly dva roky. Na trajektu 
  potká šarmantního Madse, který na ni 
  zapůsobí excelentní znalostí literatury. 
  Mads však skrývá velké tajemství... 
  Německý romantický fi lm (2016). 
 12.15 Polední zprávy    
 12.30 Jake a tlusťoch I (23)          
        Rapsodie v modrém
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Komisař Rex VII (12)        
        Slavná za každou cenu
  Německý kriminální seriál (2002). 
 14.30 Komisař Rex VII (13)        
        Ukradená mumie
  Německý seriál (2002). 
 15.30 Policie Hamburk I (15)      
        Únos
  Německý kriminální seriál (2007). 
 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 Krejzovi (13)        
        Rozbitý krunýř
        Aneta si najde nového kluka. Anně se 
  kupodivu líbí, ale Petrovi se na něm 
  něco nezdá. Anna časem začne mít 
  taky své pochybnosti a přizve ke 
  konzultaci Páju. Málokdo to ví, ale 
  Flanderka je, mimo jiné, přeborník v 
  hodu tomahavkem. Při jednom z tréninků
        ale nechtěně trefí jejich rodinný poklad  
  - želváka Speedyho. Speedy má rozbitý 
  krunýř a Flanderka pořádný průšvih. S 
  Michalem se rozejde jeho přítelkyně 
  Štěpána. Michal to nejdřív řeší alkoholem. 
  Potom se jeho léčení chopí Kamil. 
  Návod, jak na to, našel v pánském 
  časopisu. Báře s Ondrou už docházejí 
  peníze. Márty Báře nabídne, aby mu  
  pomáhala s jeho prací, Flanderková
        si ale všimne, že Bára se nějak 
  podezřele často zdržuje v Mártyho garáži...  
 21.35 Prima Partička        
  Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty
 22.45 Ano, šéfe!          
        Šéf navštíví zasněženou idylu, Boudu v 
  Obřím dole pod Sněžkou. Klára Veverková 
  a její parta si tu žijí po svém, nocují v 
  iglú, vyznávají freeride, chovají včely či 
  prasata mangalica. Dokážou si ale 
  poradit s nástrahami běžného života?  
 0.00 Policie v akci        
 0.55 Komisař Rex VII (12)               
 1.55 Komisař Rex VII (13)             
 2.55 Policie Hamburk I (15)          
 3.55 Prostřeno! 
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Krejzovi
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