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TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.55 Ulice (3539)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Střepy znamenají štěstí
  Nové příběhy oblíbeného českého 
  seriálu (2018). 
 10.55 Co na to Češi  
 11.50 Tescoma s chutí   
  Tipy na víkend s Radkem Šubrtem.  
 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 12.25 Krok za krokem III (14)  
  Třetí řada amerického seriálu (1993).  
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Mezi námi třemi
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011).  
 14.05 Dr. House II (11)  
  Musím to vědět
  Americký seriál (2005). 
 15.00 Dr. House II (12)  
  Rozptýlení
  Americký seriál (2005). 
 16.00 Kriminálka Las Vegas VI (7) 
  Letí tudy střela (část 1.)
  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 (3540)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Babovřesky 2  
  V obci se nečekaně objevila pětice 
  špičkových hokejistů. Místní drbny 
  okamžitě vyhlásí mobilizaci. Každá 
  z nich má doma vnučku a je tak 
  vhodná příležitost, aby holky udělaly 
  terno. Starosta obce musí řešit problém 
  s příjezdem kontrolora z ministerstva 
  a mladý farář se znelíbil na vyšších 
  církevních místech... 
  Pokračování úspěšné české komedie 
  Zdeňka Trošky (2014). 
 22.35 Na hraně zítřka  
  Zemi napadli vetřelci z vesmíru a snaží 
  se vyhladit lidstvo. Vojenský důstojník 
  Tom Cruise je poslán splnit úkol, který 
  není ničím jiným než sebevražednou 
  misí. Sám nepřítel mu ale nabídne šanci 
  restartovat den a tréninkem a 
  sebezdokonalováním najít cestu k vítězství. 
  Po jeho boku bojuje členka speciálních 
  jednotek Emily Blunt a každá další bitva 
  je pro oba příležitostí jak najít způsob 
  mimozemské vetřelce porazit... 
  Kanadsko-americký fi lm (2014). 
 0.45 Dr. House II (11)  
  Americký seriál (2005). 
 1.35 Dr. House II (12)  
  Americký seriál (2005). 
 2.15 Kriminálka Las Vegas VI (6)
  Americký seriál (2005). 
 3.00 Krok za krokem III (12)  
  Třetí řada amerického seriálu (1993).  
 3.25 Co na to Češi  
 4.05 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011).
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