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6.55 Nexo Knights II (7)         
Dánský animovaný seriál (2016)

7.20 Ferda Mravenec (16)          
Německý animovaný seriál (1984)

7.50 Ferda Mravenec (17)          
Německý animovaný seriál (1984) 

8.20 Putování s dinosaury         
Americký dobrodružný animovaný 
film (2013) 

10.05 Tetička                               čb
Dědictví po bohaté osamělé tetě je 
pádným důvodem k příbuzenské
návštěvě... Česká veselohra (1941). 

11.30 Panna a netvor         
Krásná dcera zchudlého kupce se hrou
osudu dostane do zámku děsivého 
netvora. Dokáže z něj její čistá láska 
smýt strašlivou kletbu a vysvobodit 
ho z jeho zvířecí podoby? 
Česká pohádka (1978). 

13.25 Falešná kočička                   čb
Věra Ferbasová jako dcera továrníka 
v přestrojení za chudé zanedbané děvče
získá lásku nepřístupného Oldřicha 
Nového. Český film (1937). 

15.20 Gulliverovy cesty  
V moderním pojetí klasického příběhu
je Lemuel Gulliver obyčejný chlapík, 
který třídí dopisy, došlé do redakce 
newyorských novin. Ve skutečnosti 
však sní o tom, že se stane autorem 
cestopisů. Jednoho dne se chytí 
příležitosti a vyrazí do světa. Cestou
za vysněným článkem však ztroskotá
a ocitne se na ostrově liliputánů... 
Americká dobrodružná komedie (2010)

17.00 Jak se budí princezny 
Už od narození princezny Růženky 
vědělo celé království, že jí hrozí zlá 
kletba. Přesto ji před ní neuchránili...
Česká pohádka (1977). 

18.55 Zprávy FTV Prima  
19.25 Krimi zprávy        
19.40 Divošky        
19.55 TOP STAR         
20.15 Šíleně smutná princezna  

Česká filmová pohádka (1968). 
22.05 Milenci v čase 

Podmořský archeolog Jay se zraní 
při riskantní záchraně manželky
a upadne do kómatu. Během té doby
se dostane do minulosti, do indického
města Puna, kde se setká se svou 
osudovou láskou...
Belgicko-britsko-australský romantický
film (2015). 

0.05 Souboj cti      
Americký akční film (1996). 

1.55 Putování s dinosaury         

TV PROGRAM

romantický film
Milenci v čase22.05
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7.15 Brainiac: Šílená věda III (8)         
Britský seriál (2003-2008) 

8.30 Hvězdná brána IV (3)          
Americký seriál (2000). 

9.40 Top Gear V          
Britský magazín (2004). 

10.45 Brainiac: Šílená věda IV (1)         
Britský seriál (2003-2008) 

11.50 Autosalon      
12.55 Futurama IV (3)          

Americký kultovní animovaný seriál 
13.20 Simpsonovi XXV (13,14,15,16)   

Americký kultovní animovaný seriál 
15.10 Teorie velkého třesku V (24)       

Americký sitcom (2011). 
15.35 Teorie velkého třesku VI (1)        

Americký sitcom (2012). 
16.05 Futurama IV (4)          

Americký kultovní animovaný seriál 
16.25 Hvězdná brána IV (4)          

Americký seriál (2000). 
17.25 Top Gear V          

Britský magazín (2004). 
18.30 Simpsonovi XXV (17,18,19,20)   

Americký kultovní animovaný seriál 
20.15 Žhavé výstřely 2    

Americká bláznivá komedie (1993). 
22.05 Karanténa 2: Terminál     

Americký horor (2010). 
23.45 Poslední chlap na Zemi II (17)

Americký sitcom (2015). 
0.10 Poslední chlap na Zemi II (18)

Závěr amerického sitcomu (2015).
0.40 Alias III (16)  
1.30 Poslední chlap na Zemi II (17)
1.55 Poslední chlap na Zemi II (18)
2.20 Applikace   
2.45 Alias III (16)     
3.30 Applikace

7.05 Amerika hledá topmodelku IX (12) 
Americká reality show (2007) 

8.15 Letiště (31)          
Původní český seriál televize Prima. 

9.35 Prostřeno!     
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

10.40 Prostřeno!    
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

11.50 Castle na zabití VI (15)          
Americký kriminální seriál (2013). 

12.40 Chůva k pohledání III (15)          
Americký komediální seriál (1995). 

13.20 Closer I (10) 
Americký kriminální seriál (2006). 

14.15 Julie Lescautová VIII (4)  
Francouzský kriminální seriál (2010).

16.05 Castle na zabití VI (16)  
Americký kriminální seriál (2013). 

17.00 Closer I (11)  
Americký kriminální seriál (2006). 

17.50 Rizzoli & Isles: Vraždy 
na pitevně VI (9)    
Americký kriminální seriál (2015).

18.45 Amerika hledá topmodelku IX (13)   
Americká reality show (2007) 

19.45 Chůva k pohledání III (16)          
Americký komediální seriál (1995).

20.15 Hawaii 5-0 VI (25)  
Americký kriminální seriál (2015).

21.00 Sběratelé kostí VIII (10)  
Další řada oblíbeného amerického 
kriminálního seriálu (2012).

22.00 Gigolové V (6)   
22.30 Sběratelé kostí VIII (10)          
23.25 Julie Lescautová VIII (4) 
1.15 Letiště (31)          
2.10 Jsem do tebe blázen IV (3)  
2.35 Gigolové V (6)   
3.05 Jsem do tebe blázen IV (3) 


