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. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 5.55 Lví hlídka (4) 
  Americký animovaný seriál (2016).
 6.20 Looney Tunes: Úžasná Show  
  Americký animovaný seriál (2009)
 6.45 Kačeří příběhy (4)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.10 Show Toma a Jerryho (15) 
  Americký animovaný seriál (2014)
 7.30 Honzíček a Grétička 
  Německá pohádka (2012). 
 8.40 Moderní Popelka: Byla   
  jednou jedna píseň 
  Americká komedie (2011). 
 10.20 Malé lásky 
  Stejný pokoj, stejný čas, jen o rok 
  později. Bude ale stejný i samotný 
  průběh porodu? „Taky se vám na to m
  ůžu vykašlat,“ rozčiluje se maminka, 
  která by ráda porodila již v 7. měsíci, 
  aby to už měla za sebou. A jak zvládne 
  porod manželský pár, který společně 
  vychovává sedm dětí z předchozích 
  vztahů a nyní je čeká první společné?  
 11.20 Jeden den v New Yorku 
  Dvojčata Jane a Roxy jsou si k 
  nerozeznání podobná a přece každá 
  jiná. A teď je čeká nejhorší noční můra. 
  Musejí spolu strávit jeden den v New 
  Yorku! Americká komedie (2004). 
 13.05 Rytíři ze Šanghaje  
  Jackie Chan se vydává s Owenem 
  Wilsonem do Londýna, aby našel vraha 
  svého starého otce a ukradenou císařskou 
  pečeť. Stejný nápad měla i jeho sestra 
  Fann Wong a brzy společně čelí řadě 
  nebezpečných dobrodružství. Kromě toho
  musejí zabránit atentátu na královskou 
  rodinu... Americký akční fi lm (2003).  
 15.20 Já to tedy beru, šéfe...!  
  Náboráři Luděk Sobota a Petr Nárožný  
  získávají pracovní síly sice vědecky, ale  
  za jejich metody by se nemuseli stydět
  ani otrlí mafi áni a tajní agenti... 
  Česká komedie (1977). 
 17.15 Na pytlácké stezce 
  Pro Tomáše Holého je mnohem lepší 
  dopadnout pytláka, který se objevil v 
  dědově revíru, než trávit prázdniny 
  v Bulharsku. Český fi lm (1979). 
 18.50 Hospoda (44)  
  Český seriál (1995). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Dáma a Král II (2) 
  Ať žije král
  Zdánlivě vyřešená kauza se znovu 
  otevírá. Lenka s Milanem odhalují 
  neuvěřitelné rozměry případu, který 
  Prokopa málem stál život, a sami se 
  přitom ocitají v nebezpečí. 
  Původní český detektivní seriál (2018).  
 21.30 Střepiny 
 22.00 Tajemný let 
  Jodie Foster během cesty letadlem 
  z Berlína do New Yorku zjistí, že zmizela 
  její šestiletá dcera. Avšak posádka i 
  cestující postupně přestávají v existenci 
  malé dívky věřit a pochybují o ženině 
  zdravém rozumu. Matce zbývá jediné, 
  při pokusu o záchranu dcery se musí 
  spolehnout pouze na svůj vlastní 
  rozum... Americký thriller (2005). 
 23.50 Já to tedy beru, šéfe...! 
  Česká komedie (1977). 
 1.40 Kriminálka Las Vegas  IV (22) 
  Americký seriál (2003). 
 2.20 Krok za krokem II (9)  
  Americký seriál (1992). 
 2.40 Volejte Novu 
 3.20 Co na to Češi  
 3.55 Honzíček a Grétička 
  Německá pohádka (2012). 
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thriller


