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 6.20 Powerpuff Girls (28)          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.40 Transformers: Roboti v   
  utajení IV (19)          
  Americký animovaný seriál (2017) 
 7.05 Jetelín (57)          
        Jindra boří internety
 7.55 M*A*S*H (108)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.50 M*A*S*H (109)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.20 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 10.20 Katie Fforde: Harrietin sen          
  Když se svobodná matka Harriet dozví, 
  že rodiče bez jejího vědomí poslali syna 
  do internátní školy, začne bojovat o 
  jeho svěření do péče. K tomu se ale 
  potřebuje vymanit z jejich vlivu
  a postavit se na vlastní nohy. 
  Především si musí najít práci...
        Německý romantický fi lm (2011). 
 12.15 Polední zprávy          
 12.25 Jake a tlusťoch I (5)          
        Muž, který unikal spravedlnosti
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Poslední polda V (5)          
        Co jsem dělal?
  Německý kriminální seriál (2014).
 14.30 Komisař Rex V (6)          
        Vraždící hračky
  Německý kriminální seriál (1999). 
 15.30 Komisař Rex V (7)          
        Štvanice
  Německý kriminální seriál (1999). 
 16.35 Odpolední zprávy          
 16.50 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT          
        Vstupte do magického světa neuvěřitelných 
  talentů s novou moderátorskou dvojicí 
  Luisou Garajovou Schramekovou a  
  Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout 
  tou největší show plnou kouzel a úžasné 
  zábavy v hlavní roli s naší fantastickou 
  porotou v čele s Jarem Slávikem, 
  Martou Jandovou, Jakubem Prachařem 
  a Dianou Mórovou 
 21.45 Tísňová linka          
  Jordan je bývalá operátorka tísňové linky, 
  která shodou náhod jednoho dne přijme 
  hovor od mladé slečny, kterou někdo 
  unesl. Operátorka se rozhodne na vlastní 
  pěst zachránit dívku a postavit se tváří 
  tvář vrahovi, s nímž se v minulosti 
  bohužel již setkala... 
  Americký thriller (2013). 
 23.40 3 + 1 z Jetelína (58)          
        Útěk z hospody
 0.00 Komisař Rex V (6)        
  Německý kriminální seriál (1999). 
 1.05 Komisař Rex V (7)        
  Německý kriminální seriál (1999). 
 2.05 Poslední polda V (5)          
  Německý kriminální seriál (2014).
 3.05 Prostřeno!

21.45
Tísňová linka

thriller


