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STŘEDA 12.9.

 6.55 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (4)    
  Americký akční kriminální seriál (2009)  
 7.50 Jake a tlusťoch I (2)          
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 8.55 Siska V (5)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 10.10 Closer VII (16)    
  Americký kriminální seriál (2011).
 11.15 Big Ben III (1)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 13.05 Anatomie lži II (22)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 14.05 Siska V (6)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 15.25 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně I (6)
  Americký kriminální seriál (2010). 
 16.15 Closer VII (17)   
  Americký kriminální seriál (2011). 
 17.10 Castle na zabití VI (4)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Big Ben III (2)  
  Německý kriminální seriál (1999). 
 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy 
  na pitevně I (7)    
  Americký kriminální seriál (2010).
 21.05 Sběratelé kostí V (2)  
  Americký kriminální seriál (2009). 
 22.00 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (8)      
  Americký krimiseriál (2015). 
 22.55 Castle na zabití VI (3)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 23.50 Sběratelé kostí V (1)  
  Americký kriminální seriál (2009). 
 0.50 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (7)      
  Americký krimiseriál (2015). 
 1.45 Anatomie lži II (22)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 2.40 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (4) 
  Americký akční kriminální seriál (2009) 
 3.40 Policie v akci    

 7.45 My Little Pony V (9)   
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 8.10 Powerpuff Girls (25)    
  Americký animovaný seriál (2016) 
 8.30 VELKÉ ZPRÁVY    
 9.50 Pekelná kuchyně XI (10)    
  Americká reality show (2013) 
 10.45 Vítejte doma! IV (19)   
  Americká reality show (2006) 
 11.35 Vítejte doma! IV (20)    
  Americká reality show (2006)
 12.35 Hvězdná brána II (17)   
  Americký seriál (1998). 
 13.40 Můj šálek lásky    
  Americký romantický fi lm (2016). 
 15.35 Svatební tajemství    
  Německá romantická komedie (2015).  
 17.35 Tajný agent v sukni             
  George žije skoro dokonalý život. Pak 
  je ale obviněn ze zpronevěření peněz a 
  musí do ochrany svědků, aby mohl svědčit
        proti mafi i, která ho zradila. Nejde ale 
  o jen tak obyčejnou ochranu svědků...  
  Americká komedie (2012). 
 20.00 Rivalové navždy - bitva o  
  tenisky (2/2)    
  Bratři Adi a Rudi Dasslerovi pocházeli 
  ze ševcovské rodiny a snili o tom, že 
  vytvoří perfektní sportovní obuv. Svému 
  snu byli ochotni obětovat vše. Včetně 
  svého přátelství, když vybudovali dvě 
  konkurenční fi rmy Adidas a Puma... 
  Druhá část německého životopisného 
  fi lmu (2015). 
 22.05 Komando postradatelných    
  Parta boháčů, kteří už ve svém životě 
  všeho dosáhli, se rozhodne pro zvláštní 
  adrenalinovou zábavu. Jelikož mají rádi 
  vzrušení, zaplatí obrovské množství peněz 
  za to, že budou dopraveni do nefalšované 
  bojové akce. Očekávají od toho plno 
  legrace a dobrodružství, jenže si 
  neuvědomují, že tentokrát přestřelili... 
  Americký akční fi lm (2012). 
 0.05 Vycházející slunce 
  Americký kriminální thriller (1993). 


