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TV PROGRAM

 6.20 Ninjago V (1)         6.20 Ninjago V (1)        
  Dánský animovaný miniseriál (2015)    Dánský animovaný miniseriál (2015)  
 6.45 Tlapková patrola (5)         6.45 Tlapková patrola (5)        
  Kanadský animovaný seriál (2013)   Kanadský animovaný seriál (2013) 
 7.15 Jen počkej, zajíci!         7.15 Jen počkej, zajíci!        
  Animovaný seriál (20 min)   Animovaný seriál (20 min) 
 7.40 M*A*S*H (108)   7.40 M*A*S*H (108)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.10 Autosalon         8.10 Autosalon        
 9.15 Prima Partička           9.15 Prima Partička          
  Sledujte show, která srší humorem,   Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty.    improvizací a neskutečnými momenty.  

10.25 Máme rádi Česko        10.25 Máme rádi Česko        
12.10 Mordparta II (8)  12.10 Mordparta II (8)  
  8. případ: smrt mafi ána  8. případ: smrt mafi ána
 13.20 Ano, šéfe!     13.20 Ano, šéfe!    
14.25 Vraždy v Midsomeru IX  14.25 Vraždy v Midsomeru IX  
  Hon na lišku  Hon na lišku
        Smrt Freddyho Butlera, hlavy významné          Smrt Freddyho Butlera, hlavy významné  
  aristokratické rodiny, odstartuje krizi    aristokratické rodiny, odstartuje krizi  
  rodinných i obchodních vztahů. Když    rodinných i obchodních vztahů. Když  
  ale následuje další úmrtí, inspektoru    ale následuje další úmrtí, inspektoru  
  Barnabymu je jasné, že tu řádí úkladný  Barnabymu je jasné, že tu řádí úkladný
   vrah... Britský kriminální seriál (2006).     vrah... Britský kriminální seriál (2006).  
 16.30 Surfařka     16.30 Surfařka    
  skutečných událostí (2011).   skutečných událostí (2011). 
18.55 Zprávy FTV Prima    18.55 Zprávy FTV Prima    
 19.25 Krimi zprávy     19.25 Krimi zprávy    
 19.40 Divošky     19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR     19.55 TOP STAR    
 20.15 Polda III (7) 20.15 Polda III (7)       
        Šikana        Šikana
 20.15 Polda III (7)
        Šikana
 20.15 Polda III (7) 20.15 Polda III (7)
        Šikana
 20.15 Polda III (7)

        Před gymnáziem našli mrtvou         Před gymnáziem našli mrtvou 
  sedmnáctiletou studentku Dianu. Zřejmě    sedmnáctiletou studentku Dianu. Zřejmě  
  ji někdo vystrčil z okna. Podezření ihned   ji někdo vystrčil z okna. Podezření ihned 
  padne na její kamarádku Romanu, jejíž    padne na její kamarádku Romanu, jejíž  
  nahé fotky někdo z Dianina telefonu  nahé fotky někdo z Dianina telefonu
        nahrál na internet. Ta ale tvrdí, že byla        nahrál na internet. Ta ale tvrdí, že byla
  v době incidentu doma. Michal se během   v době incidentu doma. Michal se během 
  případu probírá z těžké kocoviny. Snaží  případu probírá z těžké kocoviny. Snaží
        se vypátrat majitelku červené podprsenky,         se vypátrat majitelku červené podprsenky, 
  kterou u sebe našel ráno. Když prý šla    kterou u sebe našel ráno. Když prý šla  
  Táňa brzy domů, tak kdo mu zanechal    Táňa brzy domů, tak kdo mu zanechal  
  takovou zářivou stopu? A jak to, že má  takovou zářivou stopu? A jak to, že má
  jeho kolega Mráz u sebe kalhotky    jeho kolega Mráz u sebe kalhotky  
  stejné barvy?   stejné barvy? 
21.30 Práskač        
  Zoufalý otec má jen jedinou šanci jak
  zachránit syna před nespravedlivým  
  uvězněním. Infi ltrovat se do nebezpečného
        drogového kartelu... 
  Americký akční fi lm (2013). 
 23.50 Mizerové         23.50 Mizerové        
  Americká akční komedie (1995).  Americká akční komedie (1995).
 2.20 Vraždy v Midsomeru IX   2.20 Vraždy v Midsomeru IX  
  Britský kriminální seriál (2006).   Britský kriminální seriál (2006). 
 4.15 Jistá oběť         4.15 Jistá oběť        
  Britský kriminální seriál (2006). 
 4.15 Jistá oběť        
  Britský kriminální seriál (2006).   Britský kriminální seriál (2006). 
 4.15 Jistá oběť        
  Britský kriminální seriál (2006). 

  Americký krimithriller (2011).  Americký krimithriller (2011).
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