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TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.40 Ulice (3537)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Nové příběhy oblíbeného českého 
  seriálu (2018). 
 11.00 Co na to Češi  
 11.50 Tescoma s chutí 
  Pečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou 
  Bersziovou. 
 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 12.25 Krok za krokem III (12)  
  Třetí řada amerického seriálu (1993).  
 12.45 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Něco jako láska
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2012). 
 14.05 Dr. House II (7)  
  Lovci
  Americký seriál (2005). 
 15.00 Dr. House II (8)  
  Chyba
  Americký seriál (2005). 
 15.55 Kriminálka Las Vegas VI (5) 
  Drobečky
  Americký seriál (2005). 
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů (2018).
 18.25 Ulice (3538)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Výměna manželek X 
  Jak se snese dominantní Jarmila se 
  stejně neústupným nadsamcem Jirkou? 
  Dokáže submisivní Martina vést domácnost 
  se stejně bezradným prozatimním 
  partnerem Janem? Úspěšná reality show, 
  ve které si dvě ženy vymění domácnost 
  na dobu deseti dní, které stráví pod 
  dohledem nového chotě, nových dětí a 
  hlavně televizní kamery! (2018)
 21.40 Malé lásky 
  „Otěhotněla jsem, až když jsme se 
  smířili s tím, že nebudeme mít děti 
  a koupili jsme si auto“, svěřuje se
  Kristýna. „S mojí diagnózou mi dvojčata 
  nedoporučovali“, vzpomíná maminka 
  ve druhém příběhu. „ Seznámili jsme 
  se na schodišti činžáku, kde jsme 
  bydleli a to, že je Petr o 16 let starší, 
  se mi líbilo“, vzpomíná Karolína.   
 22.40 Námořní vyšetřovací 
  služba XIV (4) 
  Loď lásky
  Americký kriminální seriál (2017). 
 23.35 Beze stopy V (15) 
  Kufr s penězi
  Americký krimi seriál (2006). 
 0.30 Dr. House II (7) 
  Americký seriál (2005). 
 1.20 Dr. House II (8) 
  Americký seriál (2005). 
 2.00 Kriminálka Las Vegas VI (5)
  Americký seriál (2005). 
 2.45 Krok za krokem III (11)  
  Třetí řada amerického seriálu (1993).  
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2012).

23.35
Beze stopy

krimi seriál


