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 7.05 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (2)  
  Americký akční kriminální seriál (2009).  
 8.00 Jake a tlusťoch V (22)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 9.00 Siska V (3) 
  Německý kriminální seriál (2003). 
 10.10 Closer VII (14)  
  Americký kriminální seriál (2011). 
 11.15 Vraždy v Oxfordu V (2)  
  Britský kriminální seriál (2010). 
 13.10 Anatomie lži II (20)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 14.05 Siska V (4)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 15.25 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně I (4)    
  Americký kriminální seriál (2010). 
 16.15 Closer VII (15)    
  Americký kriminální seriál (2011). 
 17.10 Castle na zabití VI (2)   
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Big Ben II (10)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně I (5)    
  Americký kriminální seriál (2010).
 21.05 Sběratelé kostí IV (26)         
  Americký kriminální seriál (2009). 
 22.00 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (6)   
  Americký krimiseriál (2015). 
 22.55 Castle na zabití VI (1)   
  Americký kriminální seriál (2013). 
 23.50 Temný Wales: Pytlákův objev   
  Britský kriminální fi lm (2015). 
 1.50 Anatomie lži II (20)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 2.50 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (2) 
  Americký akční kriminální seriál (2009).  
 3.45 Policie v akci   

6.15 Transformers: Roboti v 
  utajení IV (18)   
 6.40 Tlapková patrola (25)    
 7.10 Powerpuff Girls (23)   
 7.30 VELKÉ ZPRÁVY    
 8.45 Vítejte doma! IV (18)   
  Americká reality show (2006) 
 9.45 Hvězdná brána II (15)   
  Americký seriál (1998). 
 10.40 Zítra to roztočíme, sousede!   
  Německý fi lm (2014). 
 12.35 Procházka v oblacích    
  Americko-mexický romantický fi lm (1995)
 14.50 Smrtonosná past 2 
  Americký akční fi lm (1990). 
 17.35 Fontána pre Zuzanu 2          
        Krásná Zuzana v podání Evy Vejmělkové 
  se vrací z vězení a chce začít nový život. 
  Její bývalý kumpán, mafi án Rony, s ní 
  má ale jiné úmysly. Zuzana se spřátelí 
  se sympatickými kamioňáky Jurajem 
  a Vápnem a je rozhodnuta se z jeho 
  vlivu vymanit...
        Slovenský hudební fi lm (1993). 
 20.00 Addamsova rodina    
         Gomez Addams má vše, co by si jen 
  muž v jeho letech mohl přát. Spokojené 
  manželství, krásnou ženu, dvě děti a 
  obrovské, tak trochu strašidelné sídlo. 
  Je však jediná věc, která ho trápí,
        a to jeho zmizelý bratr Fester, který 
  ale po 25 letech znenadání zaklepe na 
  dveře. Gomez se obává, že jeho 
  znovuobjevení nepřinese nic dobrého... 
  Americká hororová komedie (1991).  
 22.10 Projekt minulost    
         Když brilantní student objeví spolu s 
  kamarády plány otcova stroje, který je 
  může poslat zpátky časem, pokusí se 
  ho sestavit. Přepisují historii, aby vyhráli 
  v loterii, zaváleli u zkoušek nebo pořádali 
  mejdany jako nikdy předtím. Změnou
        minulosti však ohrozí budoucnost světa. 
  Americký sci-fi  thriller (2015). 
 0.20 Francouzský polibek    
  Americká romantická komedie (1995).  
 2.35 Pekelná kuchyně XI (8)   
  Americká reality show (2013)


