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Týden
AMC
Minimax

3. květen - 9. květen

10. květen - 16. květen

17. květen - 23. květen

24. květen - 30. květen

Upovídaný Tom a přátelé S4
Vysíláme od 3. května

Poznáváme přírodu
Vysíláme každý den

LEGO Friends: Dívky s posláním S4
Vysíláme od 17. května

Piráti peciválové: Příběhy ze zeleninové země
Vysíláme od 29. května

Naše oblíbené přátele jsme viděli zakládat (a ztrácet) firmy, vytvářet revoluční vynálezy,
cestovat do vesmíru, překračovat dimenze, bojovat se zloduchy, zachránit planetu, a
víte co? Teď to bude ještě napínavější. Tato sezóna je nabitá zcela novými
překvapeními, napětím a zábavou! Talking Hank má dívku (svou úplně PRVNÍ). Talking
Angela má novou spolubydlící. A Talking Tom má... nového souseda! Můžou naši přátelé
tomuhle tajemnému chlápkovi důvěřovat, nebo se všechno vymkne kontrole?

Prožívejte dobrodružství s Chrisem a Martinem Krattovými, pravidelně sledujte, s jakými
zvířaty žijícími ve volné přírodě se setkávají a jak se dá spojit věda se zábavou! Poznejte
díky jejich cestám různá místa obývaná různými živočichy na celém světě! Každé
dobrodružství nám předvede život zvířat a okamžiky, které se málokdy vidí. Příběhy jsou
opředeny záhadami, zachraňuje se v nich a často v nich zaznívá veselý smích.

Seznam se s Andreou, Miou, Emmou, Olivií a Staphanií. Je to pětice nejlepších
kamarádek. A vydávají se na novou hrdinskou misi: zachránit Heartlake City od
vychytralých a švindlujících ...švindlířů! Od nebezpečí pro děti i zvířátka, od buldozerů a
graffiti, které hrozí nádherným budovám, a kdoví čeho ještě. Na své nové základně Domě přátelství - a s pomocí bojového Vozidla jejich plán dostává podobu: je čas do
světa přinést více srdce, umění a odvahy!

Někdy v 17. století, po útoku a obsazení jedné z lodí království Monterria, zlý pirát
Robert Strašlivý zajme prince Alexandra a pošle své muže hledat princeznu Eloise.
Eloise a její sluha Willory pirátům uniknou a pošlou stroj „Helpseeker,“ který král
vyrobil, aby našel hrdiny a zachránili Alexandra.

