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 4.55 Mr. Wrong 
  Americký fi lm (1996). 
 6.35 O šesti labutích 
  Německý fi lm na motivy pohádky 
  bratří Grimmů (2013). 
 8.25 Nepřemožitelný 
  Americké sportovní drama (2006). 
 10.50 Tvrdé palice 
  Americko-německá komedie (2008).  
 13.35 Apollo 13 
  Americký fi lm natočený podle skutečné 
  události (1995). 
 16.10 Navždy mladý  
  Americký romantický fi lm (1992). 
 18.10 Bejvalek se nezbavíš 
  Starý mládenec Matthew McConaughey 
  je nenapravitelný sukničkář, na kterého 
  se ženy lepí skoro samy. Když se jeho
  mladší bratr chystá oženit, rozhodne se 
  jako zapřísáhlý odpůrce vážných vztahů
  sňatek překazit. Naštěstí zasáhne duch 
  jeho zemřelého strýčka Michael Douglas 
  a nepolepšitelný svůdník dostane šanci 
  svůj hříšný život změnit... 
  Americká romantická komedie (2009).  
 20.00 Boj o patent  
  Univerzitní profesor Bob Kearns žije 
  v kolébce automobilového průmyslu 
  Detroitu s manželkou a šesti dětmi. 
  Baví ho vymýšlet nové věci a na kontě 
  má i několik malých patentů. Jednoho 
  dne ho napadne, že stěrače na oknech 
  vozidel, pokud jen mrholí, by mohly 
  pracovat v přerušovaných intervalech. 
  Později vynález nabídne fi rmě Ford, 
  ale ta ho odmítne. Při uvedení nového 
  typu Mustangu, ale Kerns zjišťuje, že 
  automobilka intervalové stěrače 
  okopírovala a  jemu tak nezbývá než 
  se pustit do nejistého soudního sporu 
  s obří společností. 
  Kanadsko-americké drama (2008). 
 22.25 Spy Game Americký akční thriller  
 0.50 Zpátky do ringu Americká komedie  
 2.55 Chraň nás od zlého Americký fi lm

 5.15 NBA 18/19  
  Záznam zámořské basketbalové ligy NBA
 7.15 Walker, Texas Ranger VII  
  Americký seriál (1998). 
 8.50 Walker, Texas Ranger VII 
  Americký seriál (1998). 
 11.05 Noční směna III (7) 
  Třetí řada amerického seriálu (2016).  
 11.55 Noční směna III (8)
  Třetí řada amerického seriálu (2016).  
 13.20 Válka skladů Texas IV,V   
  Americký dokument (2012)
 14.15 Válka skladů Texas V (2,3)
  Americký dokument (2013)
 15.05 Mistři zastavárny XIX,I 
  Devatenáctá řada americké reality show  
 16.00 Mistři zastavárny (2,3) 
  Americká reality show (2009) 
 16.50 Walker, Texas Ranger VII 
  Americký seriál (1998). 
 18.35 Válka skladů Texas V (4,5)
  Americký dokument (2013)
 19.25 Mistři zastavárny (4,5) 
  Americká reality show (2009) 
 20.20 Kriminálka New York VI (8)
  Americko-kanadský krimi seriál (2010). 
 21.10 Kriminálka New York VI (9)
  Americko-kanadský krimi seriál (2010). 
 22.00 Vražedná čísla IV (4) 
  Americký kriminální seriál (2007). 
 22.50 Kriminálka New York VI (5)
 23.45 Kriminálka New York VI (6)
 0.35 Kriminálka New York VI (8)
 1.15 Kriminálka New York VI (9)
  Americko-kanadský krimi seriál (2010). 
 1.55 Vražedná čísla IV (3)
  Americký kriminální seriál (2007). 
 2.30 Vražedná čísla IV (4)
  Americký kriminální seriál (2007). 
 3.15 Ligue 1 - French football  
  Sestřih utkání 28. kola nejvyšší 
  francouzské fotbalové ligy ligue 1
 4.10 Extremní sporty 19  
  Natural Track Luge - World Cup   
  Dokument o extrémních sportech
 4.35 Noční směna III (8) 
  Třetí řada amerického seriálu (2016). 
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