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 6.55 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (7)  
  Americký akční kriminální seriál (2009)  
 7.50 Právem odsouzeni (5)    
  Americký kriminální seriál (2016). 
 8.45 Siska V (8)  
  Německý kriminální seriál (2003). 
 10.00 Closer VII (19)    
  Americký kriminální seriál (2011). 
 11.05 Big Ben III (4)  
  Německý kriminální seriál (2000). 
 13.00 Anatomie lži III (3) 
  Americký kriminální seriál (2010). 
 14.00 Siska V (9)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 15.30 Právem odsouzeni (5)    
  Americký kriminální seriál (2016). 
 16.25 Closer VII (20)    
  Americký kriminální seriál (2011). 
 17.10 Castle na zabití VI (7)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Vraždy v Oxfordu V (3)    
  Britský kriminální seriál (2010). 
 20.15 Stíny nad Stockholmem:  
  Pokoj 302          
  Vyšetřování smrti mladé ženy, která je 
  nalezena uškrcená v hotelovém pokoji, 
  zavede detektiva Martina Becka a jeho
        parťáka Gunvalda do nitra stockholmského 
  nočního života. Situaci neulehčuje, že 
  mají nového vedoucího týmu, který 
  chce rychlé výsledky. Beck si navíc 
  musí zvyknout, že jeho dcera začala
  chodit s policistou... 
  Švédský krimifi lm (2015). 
 22.05 Pád I (5)    
  Britský krimiseriál (2013). 
 23.25 Castle na zabití VI (6)   
  Americký kriminální seriál (2013).  
 1.15 Sherlock Holmes: Jak 
  prosté IV (10)    
 2.10 Pád I (5)    
 3.35 Anatomie lži III (3)  
 4.30 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (7) 

 6.05 Transformers: Roboti v   
  utajení IV (19)    
  Americký animovaný seriál (2017)
 6.30 Powerpuff Girls (28)   
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.45 VELKÉ ZPRÁVY  
 8.05 Pekelná kuchyně XI (13)    
  Americká reality show (2013) 
 8.55 Vítejte doma! IV (22)   
  Americká reality show (2006) 
 9.50 Vítejte doma! IV (23)    
  Americká reality show (2006) 
 10.50 Vítejte ve vidlákově    
  Divácky nejúspěšnější francouzská 
  komedie všech dob (2008). 
 13.00 Ostrov ztracených duší   
  Dánský fantastický fi lm (2006). 
 15.20 Tajnosti Paříže     
  Francouzský dobrodružný fi lm (1962).  
 17.40 Mořské panny    
  Nekonvenční matka se se svými dvěma 
  dcerami již poněkolikáté přestěhuje, 
  tentokrát na východní pobřeží do 
  malého městečka v Massachusetts, kde 
  chce začít nový život. Řada událostí
        zkouší, ale i upevňuje jejich rodinné 
  vztahy. Třeba když se dcera Charlota 
  zamiluje do církevního hodnostáře... 
  Americká romantická komedie (1990).  
 20.00 Vysoká hra patriotů    
  Teroristické komando IRA zaútočí na 
  člena královské rodiny. Atentát překazí 
  analytik CIA Jack Ryan. Když zastřelí 
  mladého teroristu Patricka Millera, stane 
  se hrdinou. Ale pomstychtivý bratr Sean 
  Miller zůstává nerad někomu něco dlužen. 
  Z Jacka Ryana a jeho rodiny se stane 
  další terč obávaného irského zabijáka, 
  který žije jen svou pomstou... 
  Americký thriller (1992).
 22.25 Gang v útoku    
  Americký sportovní fi lm natočený podle 
  skutečných událostí (2006). 
 1.05 Kill Bill  
  Vizuálně působivá akční krimi (2003).
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