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TV PROGRAM

 6.15 Ben 10 (23)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.35 Transformers: Roboti v   
  utajení (8)        
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.15 M*A*S*H (163)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.05 M*A*S*H (164)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 8.45 M*A*S*H (165)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).                
 9.15 Ohnivý kuře (15)        
        Test mateřské lásky
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2016).  
 10.25 Příběhy o lásce: Návrat  
  domů        
  Lisa se po dvaceti letech vrací do rodné 
  vsi. Má zde převzít lesní pozemek, který 
  zdědila po tetě. Setkání se sympatickým
        lesníkem v ní probudí touhu, jakou 
  doposud nepoznala... 
  Německý romantický fi lm (2009). 
 12.15 Polední zprávy    
 12.30 Jake a tlusťoch II (6)          
        Chudák motýlek
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Komisař Rex VIII (9)        
        Mrtvý a dítě
  Německý kriminální seriál (2004). 
 14.30 Komisař Rex VIII (10)        
        Mrtvý, který ještě žil
  Německý kriminální seriál (2004). 
 15.35 Policie Hamburk I (21)     
        Dlouhá cesta zpátky
  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 ČESKO SLOVENSKO MÁ   
  TALENT        
        Vstupte do magického světa neuvěřitelných 
  talentů. Nechejte se zasáhnout tou 
  největší show plnou kouzel a úžasné 
  zábavy v hlavní roli s naší fantastickou 
  porotou v čele s Jarem Slávikem, 
  Martou Jandovou, Jakubem Prachařem 
  a Dianou Mórovou 
 21.45 Kniha přežití        
  Osamělý bojovník Denzel Washington 
  putuje postapokalyptickým světem. Jeho 
  úkolem je dojít na západ. S sebou má 
  velmi vzácný poklad, po kterém ale 
  touží i samozvaný despotický vládce
        improvizovaného města zlodějů a   
  zabijáků Gary Oldman... 
  Americký akční fi lm (2010). 
 0.05 Komisař Rex VIII (9)     
  Německý kriminální seriál (2004). 
 1.05 Komisař Rex VIII (10)      
  Německý kriminální seriál (2004). 
 2.05 Policie Hamburk I (21)    
  Německý kriminální seriál (2007). 
 3.05 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
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