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 6.55 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (13)  
  Americký akční kriminální seriál (2010)  
 7.50 Jake a tlusťoch I (9)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 8.55 Siska VI (2)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 10.10 Closer: Nové případy V (4)    
  Americký krimiseriál (2015). 
 11.15 Big Ben III (8)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 13.05 Anatomie lži III (9)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 14.05 Siska VI (3)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 15.25 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně II (3)  
  Americký kriminální seriál (2011). 
 16.10 Closer: Nové případy V (5)    
  Americký krimiseriál (2015). 
 17.05 Castle na zabití VI (13)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.10 Big Ben III (9)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně II (4)
  Americký kriminální seriál (2011). 
 21.05 Sběratelé kostí V (9)  
  Americký kriminální seriál (2009). 
 22.00 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (15)    
  Americký krimiseriál (2015).
 22.55 Castle na zabití VI (12)  
  Americký kriminální seriál (2013). 
 23.50 Sběratelé kostí V (8)  
  Americký kriminální seriál (2009). 
 0.50 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (14)    
  Americký krimiseriál (2015). 
 1.45 Anatomie lži III (9)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 2.40 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (13)  
  Americký akční kriminální seriál (2010)  
 3.40 Policie v akci    

 7.20 My Little Pony V (15)          
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.45 Powerpuff Girls (34)          
  Americký animovaný seriál (2016)
 8.05 VELKÉ ZPRÁVY          
 9.25 Pekelná kuchyně XI (19)          
  Americká reality show (2013) 
 10.10 Vítejte doma! IV (29)          
  Americká reality show (2006) 
 11.10 Hvězdná brána III (2)          
  Americký seriál (1999). 
 12.15 Zmatky jedné matky 
  2. Kmotřička          
  Německý romantický fi lm (2015). 
 14.15 Nepřítel v mém domě          
  Americký thriller (2016).
 16.05 Správná holka          
  Americký romantický fi lm (2014). 
 17.50 Švihák ajťák          
  Je mu přes třicet, nemá partnerku, 
  nemá pořádné zaměstnání a miluje 
  počítačové hry. Je to švihák ajťák...  
  Francouzská komedie (2009). 
 20.00 Most u Remagenu          
  V březnu 1943 postoupila americká 
  vojska k Rýnu. Jediná cesta do srdce 
  Třetí říše vede přes most u Remagenu, 
  který je zároveň poslední cestou 
  k ústupu pro německou armádu... 
  Americký válečný fi lm (1969). 
 22.30 Barbar Conan  
  Neohrožený bojovník Arnold Schwarzenegger 
  zasvětil svůj život pomstě. Hledá a hodlá 
  zničit mocného muže, který mu zabil 
  matku i otce a pobil jeho lid... 
  Americký akční fi lm (1982). 
 1.20 Perem markýze de Sade          
  Aby ho umlčeli, zavřeli ho do ústavu 
  pro choromyslné. Avšak ani zde markýz 
  de Sade nepřestává psát své skandální 
  knihy plné vášní a sexu. To se samozřejmě 
  nelíbí puritánské státní správě, která 
  do ústavu vyšle fanatického psychiatra, 
  doktora Royer-Collarda... 
  Americko-německo-britský fi lm (2000). 
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