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 7.00 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (3)  
  Americký akční kriminální seriál (2009).  
 7.55 Jake a tlusťoch I (1)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 8.55 Siska V (4)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 10.10 Closer VII (15)  
  Americký kriminální seriál (2011). 
 11.15 Big Ben II (10) 
  Německý kriminální seriál (1999). 
 13.05 Anatomie lži II (21)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 14.05 Siska V (5)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 15.25 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně I (5)    
  Americký kriminální seriál (2010).
 16.15 Closer VII (16)   
  Americký kriminální seriál (2011).
 17.10 Castle na zabití VI (3)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Big Ben III (1)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně I (6)
  Americký kriminální seriál (2010). 
 21.05 Sběratelé kostí V (1)  
  Americký kriminální seriál (2009). 
 22.00 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (7)   
  Americký krimiseriál (2015). 
 22.55 Castle na zabití VI (2)   
  Americký kriminální seriál (2013). 
 23.55 Sběratelé kostí IV (26)          
  Americký kriminální seriál (2009). 
 0.50 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (6)      
  Americký krimiseriál (2015). 
 1.45 Anatomie lži II (21) 
  Americký kriminální seriál (2010). 
 2.45 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (3)
  Americký akční kriminálnseriál (2009).  
 3.40 Policie v akci  

 6.05 My Little Pony V (8)   
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 6.35 Tlapková patrola (26)   
  Závěr kanadského animovaného seriálu
 7.05 Powerpuff Girls (24)    
  Americký animovaný seriál (2016) 
 7.25 VELKÉ ZPRÁVY   
 8.35 Pekelná kuchyně XI (9)   
  Americká reality show (2013) 
 9.25 Vítejte doma! IV (19)   
  Americká reality show (2006) 
 10.20 Hvězdná brána II (16)     
  Americký seriál (1998). 
 11.20 Breakheartský průsmyk    
  Americký dobrodružný fi lm (1975).  
 13.20 Fontána pre Zuzanu 2   
  Slovenský hudební fi lm (1993). 
 15.50 Addamsova rodina   
  Americká hororová komedie (1991).  
 18.05 Můj šálek lásky    
         Zoe se vydala na detektivní výpravu do 
  Kolumbie najít nejlepší kávová zrna, a 
  nakonec našla lásku... 
  Americký romantický fi lm (2016). 
 20.00 Rambo   
         Vietnamský veterán Sylvester Stallone se 
  vrací po letech z války domů. Namísto 
  uznání se však setkává jen s nepochopením
        a zakrátko bude opět muset bojovat o 
  život... Americký akční thriller (1982).  
 22.05 Vycházející slunce  
         Během honosného večírku japonské fi rmy 
  dojde k vraždě mladé ženy. Případ 
  vyšetřují poručík Wesley Snipes a kapitán 
  Sean Connery, který je zároveň znalcem 
  japonské kultury... 
  Americký kriminální thriller (1993).  
 0.45 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. Dokážou ještě zastavit apokalypsu, 
  nebo je příliš pozdě...? 
  Americký sci-fi  thriller (2015). 


