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SOBOTA 8.9.

 4.50 Nesmírně hlasitě a 
  neuvěřitelně blízko  
  Americké drama (2011). 
 6.45 Můj nejoblíbenější Marťan 
  Americká komedie (1999). 
 8.20 Můj přítel Monk VII (7) 
  Americký detektivní seriál (2008). 
 9.15 Můj přítel Monk VII (8)
  Americký detektivní seriál (2008). 
 10.05 Námořní vyšetřovací 
  služba VI (9) 
  Šestá řada amerického krimi seriálu  
 10.55 Námořní vyšetřovací 
  služba VI (10)  
  Šestá řada amerického krimi seriálu  
 12.10 Na Hromnice o den více 
  Americká komedie (1993). 
 14.05 Happy Feet 
  Autralsko-americký animovaný fi lm  
 16.00 Eastonská soukromá 
  Americké drama (2010). 
 17.45 Ženy v pokušení  
  Česká komedie (2010). 
 20.00 Pianista 
  Wladislaw Szpilman, osmadvacetiletý
  polský vynikající klavírista a skladatel 
  židovského původu, hraje naživo ve 
  Waršavském rozhlase. Píše se rok 1939 a 
  město je bombardováno nacistickým 
  Německem. Invaze do Polskaprávě začala. 
  Szpilman doufá v brzké vítězství spojenců, 
  jenže to nepřichází a Waršava je brzy 
  obsazena. Téměř okamžitě jsou uplatněny 
  tvrdé restrikce vůči zdejší židovské 
  komunitě a nakonec je Szpilman s bratrem, 
  sestrou, matkou a otcem donucen opustit 
  byt a přestěhovat se do židovského 
  ghetta, které Němci zbudovali uprostřed 
  města... Film v koprodukci Francie, Polska, 
  Německa, Velké Británie a USA (2002).  
 23.00 Země zombií 
  Americký komediální horor (2009).  
 0.40 Převrat   Americký thriller (2015).  
 2.25 Dál než se zdálo 
  Americká komedie (2010). 

 6.00 FIA World Rallycross - Francie  
  Záznam závodu Mistrovství světa v  
  rallycrossu
 8.00 Kobra 11 XXI (17,18) 
  Dvacátá první řada německého krimi 
  seriálu (2016). 
 9.35 Kobra 11 XXII (1,2) 
  Dvacátá druhá řada německého krimi 
  seriálu (2017). 
 11.35 Noční směna II (7) 
  Druhá řada amerického seriálu (2015).  
 12.25 Noční směna II (8) 
  Druhá řada amerického seriálu (2015).  
 13.30 Mistři aukcí III (22,23) 
  Třetí řada americké reality show (2011)
 14.20 Mistři aukcí III (24,25) 
  Třetí řada americké reality show (2011)
 15.15 Mistři zastavárny IX (18,19) 
  Devátá řada americké reality show  
 16.00 Mistři zastavárny IX (20,21)
  Devátá řada americké reality show  
 16.50 Kobra 11 XXII (3,4) 
  Dvacátá druhá řada německého krimi 
  seriálu (2017). 
 18.35 Mistři aukcí III (26,27) 
  Třetí řada americké reality show (2011)
 19.30 Mistři zastavárny X (1,2) 
  Desátá řada americké reality show  
 20.20 Kriminálka Miami VII (9) 
  Sedmá řada kanadsko - amerického 
  kriminálního seriálu (2008). 
 21.10 Kriminálka Miami VII (10) 
  Sedmá řada kanadsko - amerického 
  kriminálního seriálu (2008). 
 21.55 Zákon a pořádek: Útvar pro 
  zvláštní oběti XVII (11) 
  Sedmnáctá řada amerického 
  kriminálního seriálu (2015) 
 22.45 Kriminálka Miami VII (7,8,9,10) 
 1.45 Zákon a pořádek: Útvar pro 
  zvláštní oběti XVII (10,11) 
 3.05 SG Flensburg-Handewitt -  
  THW Kiel  
  Záznam 4. kola německé házenkářské 
  Bundesligy
 4.45 Extremní sporty 2018  
 5.15 Noční směna II (8)


