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6.05 Aladin
Americký animovaný film (1992)

7.30 O zatoulané princezně
Česká komedie (1988). 

9.15 Má láska s Jakubem
Začínající učitelka se na svém prvním
působišti setkává jedině s pokrytectvím.
Na maloměstě, kde se ocitla, naráží 
na nedůvěru při prosazování svých 
nejen pedagogických ideálů. Lidé, s 
nimiž přichází do kontaktu, zpohodlněli
a jediné, co si hlídají, je bezproblémová
kariéra... Český film (1982). 

10.55 Bílý tesák
Ethan Hawke se svým věrným 
společníkem chce najít zlato v 
nebezpečném údolí Yukonu a splnit 
tak poslední přání umírajícího otce. 
Na své obtížné a dobrodružné cestě 
se setkává s přítelem, který navždy 
změní jeho život. Ochočení divokého 
zvířete, vítězství nad nástrahami 
divočiny a překonání vlastního strachu
promění chlapce v muže... 
Americký dobrodružný film (1991).

12.50 Ledové království
Nebojácná Anna se svým věrným 
sobem hledá svoji sestru Elsu, kterou 
uvěznila její kouzla do věčné zimy. 
Spolu s drsným horalem Kristoffem a
sněhulákem Olafem se pokouší zachránit
království, než bude zcela zničeno. 
Animovaná muzikálová komedie na 
motivy H. Ch. Andersena (2013). 

14.35 O statečném kováři
Český film podle pohádky B. 
Němcové (1983).

15.55 Už jsme doma?
Americko-kanadská komedie (2007).

17.30 Tři mušketýři
Nebyli tři, ale čtyři, uměli to s kordem
a chránili svou čest a francouzskou 
královnu před intrikami kardinála 
Richelieu. Americko-rakousko-britský
dobrodružný film (1993). 

19.30 Televizní noviny
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Harry Potter a Fénixův řád
Pán Zla nemíní tentokrát nic ponechat
náhodě a před přípravou spletitého 
plánu na ovládnutí světa musí získat 
jeden artefakt, který mu mnohé osvětlí.
Jenže v jeho cestě k definitivní moci 
stojí mnoho překážek. Jednou z nich 
je právě Harry - chlapec, který ho již
jednou porazil a ze souboje si odnesl 
jen jizvu ve tvaru blesku... 
Americko-britský dobrodružný film 

22.50 Tammy
Americká komedie (2014). 

0.20 Vražda za vraždu
Kanadský thriller (2013).

2.00 Tři mušketýři
Americko-rakousko-britský 
dobrodružný film (1993).

3.45 Má láska s Jakubem
Český film (1982). 
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5.10 Jedeme k babičce
Americká komedie (1992). 

6.35 Bláznivá komedie 2
Italská komedie (1992) 

8.10 Gremlins 2: Nová generace
Americká fantasy komedie (1990). 

9.50 Čarodějky z předměstí
Česká pohádková komedie (1990). 

11.20 Námořní vyšetřovací služba VIII 
Osmá řada amerického krimi seriálu

12.05 Námořní vyšetřovací služba VIII
Osmá řada amerického krimi seriálu 

13.15 Osudný svah v Aspenu
Americký film (1993). 

15.15 Zatímco jsi spal
Americká romantická komedie (1995). 

17.05 Legenda o sovích strážcích
Australsko-americký animovaný film 

18.35 Robin Hood
Americký animovaný film (1973)

20.00 Zimní příběh
Někteří lidé věří, že hvězdy na nebi 
jsou zářící křídla duší, jež se proměnily
v anděly, že jsou všichni součástí 
jednoho velkolepého plánu, a že 
zázraky se dějí všude kolem nás. 
Mladý newyorský zlodějíček Colin 
Farrell zatím netuší, jaký příběh si 
pro něj osud připravil... 
Americký film (2014). 

22.00 Black Mass: Špinavá hra
Americko-britské drama (2015). 

0.10 Soudce
Americký film (2014). 

2.25 Bouřlivé srdce
Americký thriller (1992). 

6.20 Ripleyho věřte nevěřte IV
Čtvrtá řada amerického dokumentu

7.05 MotoGP - FIM Awards 
Ceremony 2017   
Záznam vyhlášení nejlepších závodníků
MS silničních motocyklů sezóny 2017

8.05 Walker Texas Ranger III, IV (25,1) 
9.45 Walker Texas Ranger IV (2,3)

Čtvrtá řada amerického seriálu 
11.30 Ripleyho věřte nevěřte IV

Čtvrtá řada amerického dokumentu
12.15 Ripleyho věřte nevěřte IV

Čtvrtá řada amerického dokumentu
13.25 Válka skladů Kanada II (13,14)

Druhá řada Kanadské reality show 
14.20 Válka skladů Kanada II (15,16)

Druhá řada Kanadské reality show 
15.30 Mistři zastavárny II (12,13)

Druhá řada americké reality show
16.15 Mistři zastavárny II, III (14,1)

Druhá řada americké reality show 
17.00 Walker Texas Ranger IV (4,5)

Čtvrtá řada amerického seriálu Třetí 
18.40 Válka skladů Kanada II (17,18)

Druhá řada Kanadské reality show 
19.30 Mistři zastavárny III (2,3)

Třetí řada americké reality show
20.20 Kriminálka Las Vegas  IV (14)

Americký seriál (2003). 
21.05 Kriminálka Las Vegas  IV (15)

Americký seriál (2003). 
21.50 Agenti S.H.I.E.L.D. II (17)

Druhá řada Sci-Fi seriálu (USA) 
22.40 Kriminálka Las Vegas  IV (11)
23.20 Kriminálka Las Vegas  IV (13)
0.10 Kriminálka Las Vegas  IV (14)
0.50 Kriminálka Las Vegas  IV (15)
1.30 Gotham III (19)
2.15 Gotham III (20)
2.55 Gotham III (21)
3.35 Gotham III (22)  
4.20 K.O. Night Show 2017  
5.10 GOAL 2017 


