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. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 5.45 Lví hlídka (3) 
  Americký animovaný seriál (2016).
 6.10 Looney Tunes: Úžasná Show  
  Americký animovaný seriál (2009)
 6.35 Kačeří příběhy (2, 3)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.25 Show Toma a Jerryho (14) 
  Americký animovaný seriál (2014)
 7.45 Tvoje tvář má známý hlas V.
  Po roce přichází zbrusu nová řada 
  velkolepé zábavné soutěže Tvoje tvář 
  má známý hlas! 
 11.00 Koření 
 11.55 Volejte Novu 
 12.35 Rady ptáka Loskutáka 
  Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro 
  zahrádkáře, kutily i chovatele. 
 13.30 Tipy ptáka Loskutáka  
 13.45 Víkend 
  Příběhy štěstí, proher a objevů
 14.50 Než si pro nás přijde  
  Bohatého Jacka Nicholsona a prostého 
  automechanika Morgana Freemana 
  zaskočí zákeřná choroba a ocitnou 
  se spolu v nemocničním pokoji. Oba 
  ví, že jim zbývá pár měsíců života, 
  proto se rozhodnou z nemocnice utéct. 
  Se seznamem věcí, které by rádi udělali 
  před svou smrtí, společně vyrážejí 
  splnit si své sny a napravit dávné 
  chyby... Americký fi lm (2007). 
 16.40 Princ z Persie: Písky času 
  V dobách dávné Persie hrozí světu záhuba, 
  jedinou šancí na záchranu lidstva je 
  ochránit starobylou mystickou dýku, 
  kterou lze ovládat tok času, a jejíž 
  tajemství zná pouze půvabná princezna 
  Tamina. Naštěstí jí osud přivane do cesty 
  nejmladšího syna perského krále, prince 
  Dastana, kterému sice nechybí síla, bystrý 
  úsudek, velké srdce ani odvaha, zato 
  mu však chybí zodpovědnost a disciplína... 
  Americký fantasy fi lm (2010). 
 18.55 Helena (42)  
  Dcery a další cizinci
  Komediální seriál TV Nova (2013). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.15 Tvoje tvář má známý hlas V. 
  Jak se naši noví soutěžící vypořádají 
  s prvním zadáním obávané Rulety hvězd? 
 22.55 Grizzly zabiják 
  Když začne v městečku řádit nelítostný 
  medvěd grizzly, policista Thomas Jane 
  se vydá do lesa hledat svou manželku 
  ekoložku. Místo ní zde však narazí na 
  svého bratra Jamese Marsdena, bývalého 
  zločince, se kterým si už dávno nemá 
  co říct. Výlet do přírody by jim mohl 
  pomoci urovnat vztahy, jejich plány však 
  přeruší obrovský, zákeřný zabiják... 
  Kanadsko-americký fi lm (2015). 
 0.40 Ve stínu pravdy 
  Julianne Moore nahlásí krádež svého 
  auta i se synem, který údajně spal na 
  zadním sedadle. Vyšetřování se ujímá 
  detektiv Samuel L. Jackson a jeho zběsilá 
  touha objevit zmizelého chlapce vyvolá 
  ve městě vlnu nedůvěry, rasismu a 
  vzájemného obviňování. Brzy je jasné, 
  že žena něco tají a netrvá dlouho a v 
  případu dojde k šokujícímu odhalení... 
  Americký kriminální fi lm (2006). 
 2.35 Krok za krokem II (8)  
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2
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