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TV PROGRAM

 6.05 Oggy a Škodíci VI (75, 76) 
  Francouzsko - kanadský animovaný seriál  
 6.25 Lví hlídka (16) 
  Americký animovaný seriál (2016).
 6.45 Looney Tunes: Úžasná Show  
  Americký animovaný seriál (2012)
 7.10 Kačeří příběhy (24, 25)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 8.00 Show Toma a Jerryho II (1)  
  Americký animovaný seriál (2015)
 8.20 Maturiťák 
  Maturiťák organizuje obdivovaná 
  prezidentka třídy Nova. Pomáhat jí má
  rebel Jesse, kterému to jako trest nakázal 
  ředitel školy. On ale raději chodí za školu, 
  prohání se na své motorce nebo naoko 
  balí svou učitelku. Nova ho považuje 
  za fl ákače, ale brzy přichází na to, že
  měla předsudky. Oba mladí se postupně 
  poznávají a vzájemně pronikají do svých
  světů... Americký fi lm (2011). 
 10.20 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. (2018)
 11.20 Báječný svět shopaholiků 
  Rebecca radí lidem, jak nakládat s penězi, 
  ale sama vězí po uši v dluzích. Nedělá 
  totiž nic jiného, než vášnivě nakupuje. 
  Není divu, že její dluhy a úvěry rostou 
  závratnou rychlostí. Začarovaný kruh lží a 
  beznaděje, z něhož zdánlivě není úniku, 
  se tak neustále zvětšuje... 
  Americká komedie (2009). 
 13.20 Policejní akademie 3: 
  Znovu ve výcviku  
  Protože policie musí snížit výdaje, jedna
  z policejních akademií bude zrušena. 
  Absolventi se vracejí zpět, aby pomohli 
  své škole a zvítězili nad konkurencí... 
  Americká komedie (1986). 
 15.00 Hogo fogo Homolka  
  Homolkovi si pořídili auto! Teď jsou 
  teprve hogo fogo rodina! Na první výlet 
  se vypraví do jihočeské vesničky rozloučit 
  se s umírajícím pradědečkem... 
  Pokračování komediální trilogie (1970).  
 16.40 Jak básníkům chutná život 
   Čerstvý doktor Pavel Kříž nastupuje 
  v nemocnici ve svém rodném městě. 
  Jenže se svými názory brzy „narazí“ a 
  tak je odeslán na venkovské zdravotní 
  středisko, aby ochutnal skutečný život... 
  Třetí pokračování české komedie (1987).  
 18.50 Hospoda (50)  
  Český seriál (1995). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.15 Dáma a Král II (8)  
  Lék na vraždu
  Původní český detektivní seriál (2018).  
 21.20 Střepiny 
  Nazýváme věci pravými jmény
 21.55 Vítejte v džungli  
  The Rock, tvrdý chlapík a vymahač dluhů, 
  už má riskantního života dost a chce 
  si otevřít restauraci. K tomu ale potřebuje 
  poslední opravdu velkou zakázku. Aby 
  mafi ánský úkol splnil, je ochoten použít 
  jakékoliv prostředky... 
  Americký akční fi lm (2003). 
 23.50 Hogo fogo Homolka  
  Pokračování komediální trilogie (1970).  
 1.20 Na hraně zítřka 
  Kanadsko-americký fi lm (2014). 
 3.00 Volejte Novu 
 3.30 Krok za krokem III (14)  
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