
ČT
6:00 Dobré ráno s Českou televizí
8:30 Kouzelná školka
9:00 Cestománie

Chorvatsko – Dalmácie – Hrdá kráska
Středomoří.

9:30 Potomci slavných
Jiřina Salačová. Pokračování oblíbeného
seriálu

10:00 Kořeny
Dlaskův statek u Turnova

12:00 Zprávy
12:15 Okouzlení

Rodinná sága It. (2000). Životní prohry
a vítězství hrdinů kliniky Life.

13:30 Společně ve škole
Integrace dětí s Downovým syndromem je
velmi složitá, ale náš dok. film dokazuje, že je
možná

14:30 Banánové rybičky
H. Pawlowská a její hosté V. Hradská
a J. Vodňanský o tom,

”
jak využít zralost“.

15:30 Všichni starostovi muži
Přítel v nouzi. Sitcom USA (2002). Řídit
osmimilionové velkoměsto není žádná
legrace. I když to tak mnohdy vypadá.

15:00 Chcete mě?
Pořad na pomoc zvířatům. Uvádí M. Kubišová

15:30 Kde padají hvězdy
Co mě nezabije, to mě posílí. Seriál ČR (1996)
o Sandře, Lojzovi, Kristýně a ostatních, kteří
se sešli v dětské ozdravovně.

16:50 Bludiště
Dvě družstva, nečekané překážky
a R. Pastorek v napínavé soutěži s tajenkou

17:30 AZ - kvíz
Soutěž pro každého

17:55 Předpověď počasí
18:00 Večerníky
18:25 Simpsonovi

Stařec a hoře. Pokračování oblíbeného
seriálu pro celou rodinu (2001-2002)

19:00 Večerníček
19:15 Události
19:45 Branky, body, vteřiny
20:00 Místo činu: Kalné vody

Epizoda z krimicyklu N (2001). Řeka vydá své
oběti, ale nikdy nepromluví! Komisař Ehrlicher
na stopě dvou záhadných úmrtí.

22:00 Černé ovce
Nebojte se bojovat za svá práva – pomůžeme
vám! Reportáže, testy, rady

22:30 Události, komentáře

Nova
6:00 Snídaně s novou

Váš náskok po celý den
9:15 To je vražda, napsala

Seriál USA (1990). Neúnavná spisovatelka
detektivek Jessica Fletcherová pomáhá řešit
kriminální případy.

10:35 Příběh Audrey Hepburn
Film USA (2000). Než dobyla americkou
kinematografii a stala se světoznámou
herečkou, musela překonat nejednu životní
překážku.

12:00 Zelda
Film Kanada (1993). Amerika dvacátých let,
čas swingu, burzovních spekulací, prohibice,
korupce a kultu filmových hvězd tvoří kulisu
vztahu spisovatele F. Scotta Fitzgeralda
a jeho ženy Zeldy.

13:30 Tři životy Sofie
Telenovela Mex. (1998). Sofie to nemá se
svým nevěrným manželem, rebelskou dcerou
a astmatickým synem vůbec jednoduché.

14:15 Pomsta
Telenovela Mex./USA/Venez. (2000). Dvě
sestry, které žijí odloučeně a nevědí jedna
o druhé, se setkají – a zamilují se do stejného
muže.

15:00 Souhvězdí Novy
Výběr nejlepších televizních vystoupení
Z. Bubílkové a M. Šimka

15:30 Hvězdná brána
Sci-fi seriál USA/Kan. (2002). Nebezpečí
z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1
se v rámci svého tajného poslání pouští až za
hranice mimozemských prostor.

16:30 M.A.S.H.
Komediální seriál USA (1972–1983). I když
čelí válečným útrapám, na pořádný žertík si
kapitán Hawkeye Pierce, B. J. Hunnicutt
a další staří známí najdou vždycky čas.

17:00 Riskuj!
Napínavá vědomostní soutěž o ceny. Uvádí
J. Rosák

17:30 Právě teď
18:00 Walker, Texas Ranger

Seriál USA (1994–1995). Neúnavný ochránce
zákona v Dallasu a celém Texasu neváhá
použít bojových umění!

18:55 Pálí vám to?
Z. Podhůrský uvádí soutěžní hru, ve které
nerozhodují znalosti, ale důvtip

19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí

20:00 Slunce, seno, jahody
První díl bláznivých komedií ČR (1983).
Dojivost závisí na kultuře prostředí kravína!
To tvrdí student Šimon Plánička v Hošticích,
kde je na brigádě!

22:00 24 hodin
Nejlepší krimiseriál USA všech dob (2001).
Protiteroristický agent má jen 24 hodin, aby
zachránil svou rodinu a zabránil spiknutí.

23:00 Mutant X
Akční sci-fi seriál USA (2001). Tajný vládní
projekt vytvořit genetické mutanty má za
následek jejich vypuštění mezi populaci.
Jeden z vědců zodpovědných za projekt musí
vytvořit ještě hodné mutanty, kteří by je
chránili před zneužitím.

Prima
8:00 Magnum

Detektivní seriál USA (1980–1988).
Soukromý detektiv, vyzbrojen důvtipem
a červeným ferrari, je vždy připraven vyřešit
jakýkoliv problém.

9:00 Skrytá vášeň
Telenovela Mex. (1998). V den své vytoužené
svatby šťastná Veronika netuší, že život
s Demetriem se pro ni stane peklem na zemi.
Který cit je však silnější – láska, nebo
nenávist?

10:00 Báječní a bohatí
Seriál USA (2002). Luxusní sídlo dynastie
Forresterů v Beverly Hills je každodenním
místem zápasu o rodinné bohatství, moc
i lásku.

11:30 Prima jízda
Vaše dobrá společnost

12:00 Velké lásky slavných
Alfred Hitchcock a Alma Revilleová.
Dok. seriál VB (1997).

13:30 Americká dívka
Film USA (2000). Mary je vynikající učitelka
základní školy a svědomitá matka tří dětí. Její
život se však značně zkomplikuje, když
naváže intimní vztah se svým třináctiletým
žákem.

15:00 Chůva k pohledání
Komediální seriál USA (1994). Fran Fineová
v jeden moment přišla o snoubence i o práci.
Náhodou se dostane do domu bohatého
vdovce, který shání chůvu pro své tři děti,
a všem obrátí život naruby.

16:00 Krok za krokem
Komediální seriál USA (1992). Zatímco
novomanželé Carol a Frank se mají rádi, jejich
děti z prvních manželství se upřímně nenávidí
a dělají si samé naschvály.

16:30 Melrose Place
Seriál USA (1994). Skupinu mladých lidí
spojuje nejen společné bydlení v Melrose
Place, ale i drobné radosti a starosti, které
vzájemně sdílejí.

17:30 Čarodějky
Seriál USA (1999). Na první pohled jsou tři
sestry Halliwellovy zcela obyčejné dívky. Ve
skutečnosti to ale jsou čarodějky, které svá
kouzla používají v boji se zlem.

18:30 Nikdo není dokonalý
Jiří Krampol a jeho hosté v zábavném pořadu,
ve kterém dotazováním na záludnou otázku
přímo v ulicích dokazují, že nikdo není
dokonalý.

19:30 Zpravodajský deník
19:45 Prima vařečka

Ženská pomsta a kiwi řezy. Uvádí M. Zounar
20:00 Rodinná pouta

Omyl. Seriál ČR (2004). Mýlit se je lidské, jak
v práci, tak i v soukromých rozhodnutích. Co
když se ale zmýlíme ve svých nejbližších?

21:00 Receptář prima nápadů
Vše, co chcete vědět o bydlení, zahradě
a chalupě, ale nevíte, kde se na to zeptat.
Moderuje P. Podlaha

22:00 Trní
Milujeme svoji opičku! Za děti bychom ji
nevyměnili, i když je plyšová…Večerní talk
show B. Štěpánové

23:00 Krysy
Thriller N (2001). Město Frankfurt je ohroženo
záplavou agresivních krys! Zvířata útočí na
obyvatele a roznášejí nebezpečnou infekci.

Kachna TV
7:00 Braille

Na televizi raději nesahejte, dostali byste
ránu.

8:30 Semafor
Když natočíte nejdelší osten antény tak, aby
směřoval k oknu, posuňte židli do poloviny
délky pokoje...

9:00 Morseovka
Čárka, tečka, čárka, tak začíná Klárka. Nebo
je to taky NIN.

10:30 První slabiky
Standard. Přečtěte první slabiky a ono něco
vyjde. Nebo taky ne, protože nevíte, co je
slabika.

12:00 Vlajková abeceda
Na to by to asi chtělo barevnou televizi,
nemyslíte?

13:30 Stegano
Není stegano ve skutečnosti jakákoliv šifra?
Co zkusit brát první písmenka jednotlivých
částí názvu?

15:00 ASCII znaky
Víte, co znamená STX, BEL nebo ESC?
Vsadíme boty, že ani autor pomůcek ne.

16:30 Polský kříž
Počet slov názvu určí puntík v chlívku.
A chlívek samotný? Na to určitě přijdete
sami.

18:00 Skrývačky
Slova na švu jiných slov mohou být v textu
zcela neúmyslně. A v jiných případech
záměrně.

19:30 Binárka
Íčka jsou jedničky, óčka jsou nuly. To je
zjevné.

21:00 Spočítej délku
Třeba celého názvu. Nebo jednotlivých
částí.

22:30 První tři písmena
Stačí přečíst. Název ale musí mít aspoň tři
písmena, to se ví.

Součástí zadání je proužek potištěné průhledné fólie. V tomto textu není šifra.

ai�MQpBȒiÿ :Ryf�


