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 6.10 Ben 10 (14)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.30 My Little Pony V (26)        
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.10 M*A*S*H (146)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.00 M*A*S*H (147)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.40 M*A*S*H (148)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.10 Ohnivý kuře (8)        
        První bitva
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). 
 10.20 Osudové léto v jižní Francii        
  Úspěšná manažerka Charlotte zdědila 
  po strýci pohřební ústav v Provensálsku. 
  Ten se nachází v idylickém malém zámku, 
  který chce co nejrychleji prodat. Plány 
  jí kazí mladý podnikatel André, který 
  vlastní druhou půlku nemovitosti a s 
  prodejem nesouhlasí. Charlotte hodlá 
  bojovat, aby dosáhla svého, a možná
        přitom najde i lásku... 
  Německý romantický fi lm (2016). 
 12.15 Polední zprávy    
 12.30 Jake a tlusťoch I (22)          
        Asi budu muset změnit plán
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Komisař Rex VII (10)        
        Všechno nejlepší k narozeninám
  Německý kriminální seriál (2002). 
 14.30 Komisař Rex VII (11)        
        Zamilovaná do vraha
  Německý kriminální seriál (2002).  
 15.30 Policie Hamburk I (14)      
        Srdce jako led
  Německý kriminální seriál (2007). 
 16.35 Odpolední zprávy    
 16.50 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Modrý kód (125)      
        Nové proudy
        Premiérový díl oblíbeného seriálu.  
  Adam se znovu snaží pozvat Libušku 
  na rande, ale je znovu odmítnut. Vali 
  stále hledá partnera, začíná být zoufalá.  
 21.35 Show Jana Krause        
        Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show!  
 22.35 Cesty k úspěchu        
        Čeští a moravští podnikatelé a jejich 
  cesty k úspěchu. Uvádí Marek Vašut 
 22.50 Tátové na tahu (5)       
        Robin se snaží Nikole dokázat, že na 
  Jakuba není spolehnutí. Luborovi se 
  nelíbí Jakubův zájem o jeho dceru Lucii 
  a rozhodne se, že jí pořídí jiného 
  nápadníka. Kamila s Tomem vyděsí zpráva
        o zdravotním stavu jejich Štěpánky. 
  Fotbalový zápas prvňáčků všem tátům 
  a jejich dětem potvrdí, že více než výkon 
  se cení opravdové přátelství. 
 23.55 Policie v akci        
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 0.50 Komisař Rex VII (10)      
 1.55 Komisař Rex VII (11)      
 2.55 Policie Hamburk I (14)   
 3.55 Prostřeno! 
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