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 7.05 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (14)  
  Americký akční kriminální seriál (2010)  
 8.05 Právem odsouzeni (7)    
  Americký kriminální seriál (2016). 
 9.00 Siska VI (3)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 10.10 Closer: Nové případy V (5)   
  Americký krimiseriál (2015). 
 11.15 Big Ben III (9)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 13.10 Anatomie lži III (10)  
  Americký kriminální seriál (2010).
 14.05 Siska VI (4)  
  Německý kriminální seriál (2004).  
 15.25 Právem odsouzeni (7)   
  Americký kriminální seriál (2016). 
 16.15 Closer: Nové případy V (6)    
  Americký krimiseriál (2015). 
 17.10 Castle na zabití VI (14)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Vraždy v Oxfordu VI (1)    
  Britský kriminální seriál (2011). 
 20.15 Stíny nad Stockholmem:  
  Rodinná záležitost          
  Komisař Beck vyšetřuje případ 
  mafi ánského bosse, kterého neznámý
        sniper zastřelil přímo před očima jeho  
  rodiny... Švédský krimifi lm (2009). 
 22.15 Pád II (2)    
  Britský krimiseriál (2014). 
 23.30 Castle na zabití VI (13)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 0.25 Sběratelé kostí V (9)  
  Americký kriminální seriál (2009). 
 1.20 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (15)      
  Americký krimiseriál (2015).
 2.15 Pád II (2)   
  Britský krimiseriál (2014). 
 3.30 Anatomie lži III (10)  
  Americký kriminální seriál (2010).
 4.25 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (14)  
  Americký akční kriminální seriál (2010)

 6.05 Transformers: Roboti v   
  utajení IV (22)          
  Americký animovaný seriál (2017) 
 6.30 Powerpuff Girls (35)          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.40 VELKÉ ZPRÁVY          
 8.05 Pekelná kuchyně XI (20)          
  Americká reality show (2013) 
 8.55 Vítejte doma! IV (29)          
  Americká reality show (2006) 
 9.50 Vítejte doma! V (1)          
  Americká reality show (2007) 
 10.50 Hlavně nenápadně          
  Americká akční komedie (2011).
 12.50 Švihák ajťák          
  Francouzská komedie (2009). 
 14.55 Most u Remagenu          
  Americký válečný fi lm (1969). 
 17.35 Twilight sága: Rozbřesk (1/2)          
  Bella a Edward se po svatbě vydávají 
  na líbánky. Pobyt na romantickém 
  ostrově je dokonalý jen do doby, kdy 
  Bella zjistí, že je těhotná. Dítě v ní 
  roste příliš rychle. A ohrožuje
        nejen její život, ale také mír mezi 
  upíry a vlky... 
  Americký fantastický fi lm (2012). 
 20.00 Jasné nebezpečí  
  Špičkový agent CIA Harrison Ford 
  bojuje nejen s kolumbijskou drogovou 
  mafi í, ale i se svými nadřízenými, kteří 
  se uchýlili k nelegálním vojenským 
  akcím... Americký thriller (1994). 
 22.55 Oldboy        
  Joe se jednoho dne probudí se strašlivou 
  kocovinou a na neznámém místě. Kromě 
  toho se dozví, že jeho ženu někdo zabil 
  a on je hlavním podezřelým. To ještě 
  netuší, že v pokoji, který nezná, zůstane 
  uvězněn dalších dvacet let, a až se 
  jednou dostane ven, nebude toužit po 
  ničem jiném než po pomstě...
        Americký fi lm (2013). 
 1.15 Kongo  
  Americký dobrodružný fi lm (1995). 
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