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6.55 Nexo Knights II (8)         
Dánský animovaný seriál (2016)

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

7.50 Ferda Mravenec (18)          
Německý animovaný seriál (1984)

8.20 Hotel Modrá hvězda            čb
Nataša Gollová zdědí malý hotel a 
Oldřich Nový je jejím prvním hostem...
Česká filmová komedie (1941). 

9.55 Strašidélko Plísňák (2/2)  
Britská pohádková komedie (2004).

11.40 Můj hříšný muž 
Hořká komedie o vědeckém manželství
s nevědeckými problémy...
Český film (1986).

13.40 Dunston: Sám v hotelu         
Elegantní zloděj Rutledge používá ke
krádeži v hotelu cvičeného orangutana
Dunstona. Jednoho dne však opičák 
brutálnímu pánovi uteče a obrátí 
všechno vzhůru nohama... 
Americká rodinná komedie (1996).

15.30 Nebe a dudy                       čb   
Bohatý továrník Jaroslav Marvan je 
postrachem svého okolí. Teprve setkání
s chudým, ale dobráckým Jindřichem
Plachtou změní jeho pohled na svět...
Česká filmová komedie (1941). 

17.10 O princezně Jasněnce a létajícím
ševci  
Do věže zavřeli krásnou princeznu, 
aby k ní nemohl věštbou určený ženich.
Takhle vysoko se skutečně nikdo 
nedostane - leda by měl křídla... 
Česká filmová pohádka (1987).

18.55 Zprávy FTV Prima   
19.25 Krimi zprávy        
19.40 Divošky          
19.55 TOP STAR      
20.15 Jánošík - Pravdivá historie  

Byl legendární Jánošík ve skutečnosti
opravdu zbojníkem, který bohatým 
bral a chudým dával? 
Česko-slovensko-polský film (2009).

23.10 Noci s nepřítelem
Julia Robertsová předstírá smrt 
utopením, aby mohla uniknout před 
svým despotickým manželem, který 
ji fyzicky a psychicky terorizuje. Pokusí
se začít nový život, ale její klid 
nevydrží dlouho... 
Americký thriller (1991). 

1.05 Tři vejce do skla                  čb
Podceňovaný detektiv Babočka překazí
zločinecké plány mezinárodní bandy 
lupičů! Vlasta Burian tentokrát v trojroli!
Česká komedie (1937).

2.30 Milenci v čase 
Belgicko-britsko-australský romantický
film (2015). 

4.10 Strašidélko Plísňák (2/2) 
Britská pohádková komedie (2004).
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8.10 Autosalon    
9.10 Firefly (8)    

Kultovní americký sci-fi seriál (2002).
10.05 13. okrsek (4)     

Americký seriál (2016). 
10.55 Top Gear V          

Britský magazín (2004). 
12.05 RE-PLAY     

Herní magazín o novinkách na 
počítačové scéně.

12.40 Pevnost Boyard (5)          
Nové díly kultovní francouzské 
gameshow (2013) 

14.50 Simpsonovi XXV (17,18,19,20)   
Americký kultovní animovaný seriál 

16.35 Žhavé výstřely 2   
Americká bláznivá komedie (1993). 

18.10 Simpsonovi XXV (21,22)          
19.05 Simpsonovi XXVI (1,2)      

Americký kultovní animovaný seriál 
20.00 Ragnarök - Tajemství Vikingů      

Archeolog Sigurd je přesvědčený, že 
našel odpověď na původ příběhu o 
zkáze lidstva. Když jeho teorii nikdo 
nebere vážně, rozhodne se vyrazit 
podle vikingské mapy na sever Norska
na vlastní pěst... 
Norský dobrodružný film (2013). 

22.10 Rudý orel (2/2)        
Kate je milenkou zkušeného agenta 
CIA Jacka. Když je její manžel povolán
do Ázerbajdžánu, aby zde spolupracoval
s tajnou službou, rozhoduje se mezi 
oběma muži. Nakonec také odjíždí. 
Osudy všech se však ještě protnou... 
Druhá část lucembursko-britského
thrilleru (1994).

0.05 RE-PLAY   
0.35 Applikace     
1.05 Těžká dřina     
1.35 Pevnost Boyard (5)          
3.35 13. okrsek (4)    
4.20 Firefly (8)  

7.30 Gordon Ramsay: Vaří celá 
rodina II (4)    
Britská kuchařská show (2016) 

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

8.40 Letiště (32)          
Původní český seriál televize Prima. 

9.40 Jste to, co jíte          
Unikátní recept na zdravý životní styl
s doktorkou Kateřinou 

10.30 Receptář prima nápadů          
Král kutilů Přemek Podlaha stále na 
obrazovce TV Prima!

11.35 Nikdo není dokonalý          
12.40 Jak se staví sen    

Za 5 dní vytvoříme nové místo, kde 
se nejen lépe bydlí, ale i lépe žije! 

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

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

15.10 Kráska a zvíře IV (1)     
Americký fantastický krimiseriál (2016).

16.05 Julie Lescautová VIII (5) 
Francouzský kriminální seriál (2011).

17.50 Closer I (12)   
Americký kriminální seriál (2006). 

18.45 Amerika hledá topmodelku X (1)   
Americká reality show (2008) 

19.45 Chůva k pohledání III (17)          
Americký komediální seriál (1995).

20.15 Posedlá zlem   
Americký thriller (2010). 

22.00 Vysněná meta (2)    
Americký seriál ze sportovního 
prostředí (2016).

22.55 Kráska a zvíře IV (1)      
23.45 Julie Lescautová VIII (5)          
1.35 Letiště (32)          
2.40 Vysněná meta (2)        
3.20 Jak se staví sen              
4.15 Nikdo není dokonalý


