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  5.50 Lví hlídka (24) 
  Závěr amerického animovaného seriálu  
 6.15 Looney Tunes: Úžasná 
  Show II (18)   
  Americký animovaný seriál (2012)
 6.40 Kačeří příběhy (39, 40)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.40 Show Toma a Jerryho II (9)  
  Druhá řada amerického animovaného  
  seriálu (2015)
 8.00 Ďábel se třemi zlatými vlasy 
  Aby si chudý mládenec Hans mohl vzít 
  za ženu královskou dceru, jak mu to 
  předurčil osud, musí splnit přetěžký 
  úkol, přinést tři zlaté vlasy z hlavy 
  ďábla. Ten už po dlouhou dobu sužuje  
  zemi... Německá pohádka (2009). 
 9.35 Bílý tesák 
  Americký dobrodružný fi lm (1991).  
 11.45 Můj přítel delfín 2   
  Americký rodinný fi lm (2014). 
 13.50 Policejní akademie 7: 
  Moskevská mise  
  Absolventi americké policejní akademie 
  kromě družby s ruskými milicionáři 
  tentokrát musejí zachránit ruskou 
  metropoli před počítačovou mafi í. 
  Americká komedie (1994). 
 15.30 Holky z porcelánu  
  Dagmar Veškrnová nesměle miluje Jana 
  Hartla a rozbíjí talíře ve velkoskladu! 
  Česká komedie (1974). 
 17.35 Sněženky a machři   
  Studenty gymnázia na lyžařském kurzu 
  příliš netěší, že vedoucím zájezdu je 
  přísný profesor Radek Brzobohatý, ale 
  jsou rozhodnuti nedat si zkazit příjemný 
  pobyt na horách. Když profesor na den 
  a noc odjede, koná se tajný mejdan, 
  který neskončí zcela nevinně... 
  Český fi lm (1982). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.15 Profesor T. (4)  
  Dvojí život
  Profesor kriminologie Jáchym Tauber 
  si blíže k tělu dokázal pustit jediného 
  člověka, profesionální společnici Tamaru. 
  Ta je teď ovšem ve svém bytě nalezena 
  oběšená. Jakmile se Profesor T. vzpamatuje 
  z otřesu, vrhne se do vyšetřování s o 
  to větší vervou. 
 21.25 Střepiny 
  Nazýváme věci pravými jmény
 21.55 Demolition Man  
  Sylvester Stallone a Wesley Snipes se 
  ocitli v nové, dokonalé společnosti, bez 
  násilí a sexu. Přesto, že jsou zbraně už 
  jen v muzeu, je nutné je proti zločinu 
  opět použít. Americký fi lm (1993). 
 0.15 Holky z porcelánu  
  Česká komedie (1974). 
 2.05 Dr. House IV (3)  
  Čtvrtá řada amerického seriálu (2007).  
 2.50 Dr. House IV (4)  
  Čtvrtá řada amerického seriálu (2007).  
 3.30 Krok za krokem IV (11)  
  Čtvrtá řada amerického seriálu (1994).  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Napětí, romantika a humor v oblíbeném 
  seriálu TV Nova (2012).
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