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SOBOTA 8.9.

 7.05 Policie - New York XII (20)    
  Závěr amerického kriminálního seriálu  
 8.00 Právem odsouzeni (3)     
  Americký kriminální seriál (2016).
 8.55 Siska V (1)  
  Německý kriminální seriál (2003). 
 10.10 Closer VII (12)         
        Santa Jack
  Americký kriminální seriál (2011). 
 11.15 Big Ben II (9)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 13.05 Anatomie lži II (18)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 14.05 Siska V (2)  
  Německý kriminální seriál (2003). 
 15.25 Právem odsouzeni (3)   
  Americký kriminální seriál (2016).
 16.15 Closer VII (13)   
  Americký kriminální seriál (2011). 
 17.10 Castle na zabití V (24)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Vraždy v Oxfordu V (1)    
  Britský kriminální seriál (2010). 
 20.15 Stíny nad Stockholmem:  
  Žena v dřevěné rakvi          
  Komisař Beck vyšetřuje případ vraždy 
  zaživa pohřbené státní zástupkyně, která 
  byla nalezena v dřevěné bedně zakopané
        uprostřed hřiště. Hlavní podezřelý je 
  zanedlouho také nalezen mrtvý. Je zřejmé, 
  že policie má co dočinění se sériovým
  vrahem... Švédský krimifi lm (2009).  
 22.05 Pád I (3)    
  Britský krimiseriál (2013). 
 23.25 Castle na zabití V (23)   
  Americký kriminální seriál (2012). 
 0.20 Sběratelé kostí IV (25)  
  Americký kriminální seriál (2009). 
 1.10 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (5)      
 2.05 Pád I (3)   
 3.25 Anatomie lži II (18)  
 4.25 Policie - New York XII (20)

 6.30 Transformers: Roboti v   
  utajení IV (16)   
  Americký animovaný seriál (2017) 
 6.55 Tlapková patrola (23)   
  Kanadský animovaný seriál (2013) 
 7.25 Powerpuff Girls (21)  
  Americký animovaný seriál (2016) 
 7.45 VELKÉ ZPRÁVY    
 9.10 Pekelná kuchyně XI (6)  
  Americká reality show (2013) 
 9.55 Vítejte doma! IV (16)    
  Americká reality show (2006) 
 10.55 Do hlubiny    
  Americký fi lm (2005). 
 13.20 Dva pitomci z Paříže   
  Francouzská krimikomedie (2010). 
 15.15 Muž, který chtěl být králem      
  Britsko-americký dobrodružný 
  fi lm (1975). 
 18.05 Všechny cesty vedou do  
  Říma  
         Maggie vezme dceru Summer na výlet 
  do Itálie, aby ji dostala co nejdál od 
  jejího problematického přítele. Maggie 
  zde potká svou dávnou lásku, Lucu. 
  Jeho matka se chce dostat do Říma
        a Summer zase zpátky do New Yorku. 
  Ukradnou proto Lucovo auto a 
  dobrodružná cesta může začít...  
  Americko-italská romantická komedie  
 20.00 Hon na ponorku    
  Nanejvýš sofi stikovaný nejnovější model 
  ruské jaderné ponorky „Rudý říjen“ 
  vyplouvá směrem k americkým břehům. 
  Existují obavy, že zaútočí. Analytik CIA 
  Jack Ryan je ale toho názoru, že kapitán 
  má s ponorkou zcela jiné záměry... 
  Americký akční fi lm (1990). 
 22.50 Probudím se zase včera    
  Americká komedie (2014). 
 0.50 Underworld: Vzpoura Lycanů            
  Americký fantasy fi lm (2009). 


