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TV PROGRAM

 6.20 Powerpuff Girls (35)       
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.40 Transformers: Roboti v   
  utajení IV (22)       
  Americký animovaný seriál (2017) 
 7.05 Jetelín (62)       
  Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií
 7.55 M*A*S*H (116)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.50 M*A*S*H (117)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.20 Policie v akci       
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.22 Katie Fforde: Tanec na   
  Broadwayi       
  Skye je úspěšná tanečnice. V poslední 
  době ji však přestali zvát na konkurzy. 
  Je rozhodnuta, že ještě nepatří do 
  starého železa, a o velkou roli v 
  chystaném představení je ochotná 
  zabojovat...
        Německý romantický fi lm (2016). 
 12.10 Polední zprávy    
 12.25 Jake a tlusťoch I (10)          
        Miluj mě, nebo mě opusť
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Komisař Rex VI (1)   
        Vraždy za úplňku
  Německý kriminální seriál (2000).  
 14.30 Komisař Rex VI (2)    
        Mrtvý se vrací
  Německý kriminální seriál (2000). 
 15.35 Policie Hamburk I (2)      
        Hra o život
  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       
  Nechejte se zasáhnout tou největší show 
  plnou kouzel a úžasné zábavy
 21.45 Slzy slunce       
  V Nigérii vypukl převrat. Prezidentská 
  rodina byla vyvražděna a povstalci 
  drancují obyčejné lidi. Speciální vojenská 
  jednotka, v čele s poručíkem Watersem, 
  má za úkol dostat do bezpečí lékařku 
  Lenu, která pracuje ve vesnici, k níž se 
  blíží povstalecká armáda... 
  Americký akční fi lm (2003). 
 0.15 3 + 1 z Jetelína (63)       
  Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií
 0.30 Komisař Rex VI (1)  
  Německý kriminální seriál (2000).  
 1.35 Komisař Rex VI (2)  
  Německý kriminální seriál (2000). 
 2.35 Policie Hamburk I (2)    
  Německý kriminální seriál (2007).
 3.35 Prostřeno!

21.45
Slzy slunce

akční fi lm


