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 6.00 Co naše babičky uměly a  
  na co my jsme zapomněli
  Pálenka
 6.25 Polopatě
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky.  
 7.20 Výlet do Prahy
  Povídka z cyklu Bakaláři 1982. 
 7.40 O chytré princezně čb
  Jak chtěl čert odnést krále Honzu do  
  pekla (1966). 
 8.10 Gejzír
  Geniální nápady, odvážné experimenty a 
  vyprávění obdivuhodných lidí s Ivetou 
  Toušlovou a Jiřím Rejmanem  
 8.40 Durrellovi (6/6)
  Premiérová řada britského seriálu  
  na motivy románové trilogie Geralda  
  Durrella (2016). 
 9.25 Columbo
  Za úsvitu
  Peter Falk v hlavní roli amerického  
  seriálu (1974). 
 11.05 Všechnopárty
  Zábavná talk show Karla Šípa. 
 12.00 Z metropole
 12.25 Hobby naší doby
  Jiřina Bohdalová v půlhodince inspirací 
  a zajímavostí pro volný čas
 12.50 Postřehy odjinud
  Řecké ostrovy očima Marthy Elefteriadu
 13.00 Zprávy 
 13.05 Princezna za tři koruny
  Komediální pohádka o svobodném princi
  Jindrovi, který si s panováním neví  
  rady (1997). 
 14.00 Zlatá fl étna
  Pohádka o dvou muzikantech, krásné  
  princezně a zlém kouzelníkovi (1988).  
 14.45 Vlčí jáma               čb
  Paní domu vládne slabošskému manželovi 
  i mladičké schovance až příliš pevnou  
  rukou. Mistrovské milostné drama s 
  M. Doležalem v hlavní roli, od jehož  
  narození zítra uplyne 100 let (1957).  
 16.20 Hercule Poirot XIII
  Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota
  I geniální detektiv se může jednou  
  zmýlit, podruhé však ne. 
  Britský fi lm (2013). 
 17.55 Kočka není pes
  Útočný Max a neposlušní Denny a Dendy
  Premiéra třetí řady cyklu České televize, 
  ve kterém R. Desenský a K. Nevečeřalová 
  radí majitelům s výchovou domácích  
  mazlíčků.  
 18.25 Kluci v akci
  Vzpomínky na gastronomii a chutná  
  jídla dob minulých. 
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí
 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny  
 20.00 Tajemství těla
  Představte si, že pokud se těhotné ženě
  poškodí nějaký orgán, plod jí začne 
  posílat kmenové buňky, aby ho pomohl  
  opravit. A my vám pošleme další 
  fascinující informace v show Martina  
  Dejdara a Petra Vacka. 
 21.15 Vražda v hotelu Excelsior
  Složitý případ vraždy půvabné ženy 
  objasňuje rada Vacátko se svými 
  spolupracovníky. Český fi lm (1971). 
 22.44 Výsledky losování 
  Šťastných 10 a Euromiliony 
 22.45 Kdo nastaví kůži
  Francouzský thriller (1981). 
 0.30 Banánové rybičky
 1.00 Na forbíně TM
 1.40 Diskodrom 2006
 2.20 Sama doma
 3.55 V kondici
 4.15 Zkus mít vkus
 4.35 V korunách stromů
 5.00 Jako med
 5.30 Z metropole

20.00
Tajemství těla

zábavná show
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