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 5.15 Nová cestománie 
 5.45 Kráska a zvíře 
  Německo - rakouský fi lm (2012)
 7.30 Blázinec 
  Americká komedie (1988)
 9.25 Jedeme k babičce   
  Americká komedie (1992) 
 11.40 Moderní Popelka 
  Kanadsko-americká komedie (2004)
 13.50 Druhá nebo první  
  Americký fi lm (1998)
 16.20 Svatba na bitevním poli  
  aneb Hodiny před slávou 
  Česká komedie (2008)
 18.15 Cesta do středu Země 
  Americký dobrodružný fi lm (2008)
 20.00 Dívka  
  Píše se rok 1962, Hitchcock je na 
  vrcholu slávy a rozhodne se obsadit 
  svůj nový fi lm Ptáci. Je hodně náročný 
  a vybíravý, ale nakonec si s pomocí 
  své ženy vybere Tippi, neznámou 
  modelku bez hereckých zkušeností... 
  Americké drama (2012)
 21.50 London   
  Poté, co Chris Evans skončil vášnivý,
  ale často velmi bouřlivý vztah s Jessicou
  Biel, stává se z něho troska, která svůj 
  žal topí v alkoholu a drogách. A když 
  se navíc dozvídá, že se dívka bude 
  stěhovat z města a přátelé pro ní proto 
  chystají rozlučkovou párty, rozhodne se 
  na večírek vetřít. Brzy pozná, že to 
  nebyl dobrý nápad... 
  Americko-britský fi lm (2006)
 23.35 Nebezpečné hry 2
  Americký fi lm (2004)
 1.25 Nevinnost  
  Český fi lm (2010)

 5.50 FIA World Rallycross - Norsko  
  Záznam závodu Mistrovství světa v  
  rallycrossu
 6.45 Kobra 11 IX (14,15) 
  Německý akční seriál (2005)
 8.30 Kobra 11 IX,X (16,1) 
  Závěr deváté řady německého akčního  
  seriálu (2005)
 10.45 Vražedná čísla II (15) 
  Americký kriminální seriál (2005)
 11.40 Vražedná čísla II (16) 
  Americký kriminální seriál (2005)
 13.00 Válka skladů Texas (13,14) 
  Americký dokument (2011)
 13.55 Válka skladů Texas (15,16) 
  Americký dokument (2011)
14.50 Mistři zastavárny XV (39,40)
  Patnáctá řada americké reality show  
 15.45 Mistři zastavárny XV (41,42)
  Patnáctá řada americké reality show  
 16.40 Kobra 11 X (2,3)  
  Německý krimi seriál (2006)
 18.35 Válka skladů Texas II (1,2)
  Americký dokument (2012)
 19.25 Mistři zastavárny XV (43) 
  Patnáctá řada americké reality show  
 19.50 Mistři zastavárny (1) 
  Americká reality show (2009) 
 20.20 Kriminálka New York VIII (17) 
  Osmá řada americko - kanadského  
  krimi seriálu (2011)
 21.15 Kriminálka New York VIII (18) 
  Osmá řada americko - kanadského  
  krimi seriálu (2011)
 22.10 Vražedná čísla II (17) 
  Americký kriminální seriál (2005)
 23.05 Kriminálka New York VIII (15) 
 0.00 Kriminálka New York VIII (16) 
 0.55 Kriminálka New York VIII (17) 
  Osmá řada americko - kanadského  
  krimi seriálu (2011)
 1.40 UFC 225: Whittaker vs.   
  Romero 2  
 3.40 GOAL (22/2018)
 4.30 Extremní sporty 2018 
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