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 7.10 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (15) 
  Americký akční kriminální seriál (2010)  
 8.10 Právem odsouzeni (8)    
  Americký kriminální seriál (2016). 
 9.05 Siska VI (4)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 10.15 Closer: Nové případy V (6)    
  Americký krimiseriál (2015). 
 11.20 Vraždy v Oxfordu VI (1)    
  Britský kriminální seriál (2011). 
 13.10 Anatomie lži III (11)  
  Americký kriminální seriál (2011). 
 14.05 Siska VI (5)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 15.25 Právem odsouzeni (8)    
  Americký kriminální seriál (2016). 
 16.15 Closer: Nové případy V (7)    
  Americký krimiseriál (2015). 
 17.10 Castle na zabití VI (15)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Vraždy v Oxfordu VI (2)    
  Britský kriminální seriál (2011). 
 20.15 Temný Wales: Kruh se   
  uzavírá    
  Catrin, kterou kdysi znásilnili v dětském 
  domově a následně jí odebrali dítě, 
  spáchala sebevraždu. I Iwanova smrt
        je uzavřena jako sebevražda. Tom a 
  Mared se přesto na vlastní pěst pouštějí 
  do vyšetřování. Vychází najevo, že zneužívání
        v dětském domově byl mnohem větší 
  problém, než si mysleli...
        Britský kriminální fi lm (2015). 
 22.15 Pád II (3)   
  Britský krimiseriál (2014). 
 23.30 Castle na zabití VI (14)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 0.35 Stíny nad Stockholmem:  
  Rodinná záležitost          
  Švédský krimifi lm (2009). 
 2.25 Pád II (3)    
 3.50 Anatomie lži III (11)  
 4.45 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (15)  

 6.40 Transformers: Roboti v   
  utajení IV (23)          
  Americký animovaný seriál (2017) 
 7.05 Powerpuff Girls (36)          
  Americký animovaný seriál (2016)
 7.25 VELKÉ ZPRÁVY          
 8.30 Vítejte doma! V (2)          
  Americká reality show (2007) 
 9.35 Madla z cihelny            čb          
  Česká fi lmová komedie (1933). 
 11.50 Twilight sága: Rozbřesk (1/2)          
  Americký fantastický fi lm (2012). 
 14.20 Jasné nebezpečí        
  Americký thriller (1994). 
 17.20 Věčný příběh 
  V další verzi legendární pohádky O 
  Popelce Drew Barrymoreová opět prožije 
  svůj pohádkový příběh o zlé maceše, 
  pohádkovém princi a velké lásce...  
  Americká romantická komedie (1998).  
 20.00 Policajtka  
         Policistce Sharon pomůže při 
  pronásledování podezřelého náhodný
        kolemjdoucí. Ocitl se tento muž ve 
  správný čas na správném místě
        opravdu náhodou? 
  Americký romantický fi lm (2001). 
 22.15 Muž s cejchem smrti          
        Agent z protidrogového oddílu Steven 
  Seagal zjistí, že je jeho sousedství 
  zamořeno překupníky. A tak se 
  rozzuřený policista vydává na misi 
  pomsty, která ho přivede až na 
  Jamajku. Zde se strhne nejkrvavější 
  bitva v jeho životě... 
  Americký akční thriller (1990). 
 0.15 Tahle země není pro starý          
  V roce 1980 v Texasu vzrůstá kriminalita 
  a obchod s drogami. Na jeden takový 
  nepovedený obchod narazí Llewenyl 
  Moss, který díky tomu přijde k pěknému 
  balíku peněz. O tyto peníze má však
        zájem i někdo další... 
  Americký thriller (2007). 
 2.40 Pekelná kuchyně XI (21)          
  Americká reality show (2013)


