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 6.50 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (8)
  Americký akční kriminální seriál (2009)  
 7.45 Právem odsouzeni (6)   
  Americký kriminální seriál (2016). 
 8.40 Siska V (9)  
  Německý kriminální seriál (2004). 
 10.05 Closer VII (20)   
  Americký kriminální seriál (2011). 
 11.05 Vraždy v Oxfordu V (3)     
  Britský kriminální seriál (2010). 
 13.00 Anatomie lži III (4)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 13.55 Siska V (10)  
  Německý kriminální seriál (2004).
 15.15 Právem odsouzeni (6)   
  Americký kriminální seriál (2016). 
 16.05 Closer VII (21)    
  Závěr amerického kriminálního seriálu  
 17.10 Castle na zabití VI (8)     
  Americký kriminální seriál (2013). 
 18.15 Vraždy v Oxfordu V (4)   
  Britský kriminální seriál (2010).
 20.15 Temný Wales: Bez milosti          
  Střelba na čerpací stanici zavede vrchního 
  inspektora Mathiase a jeho tým až ke 
  schizofrennímu muži, který se uchýlí k 
  únosu vlastního syna... 
  Britský kriminální fi lm (2015). 
 22.20 Pád II (1)    
  Britský krimiseriál (2014). 
 23.35 Castle na zabití VI (7)    
  Americký kriminální seriál (2013). 
 0.40 Stíny nad Stockholmem:  
  Pokoj 302          
  Švédský krimifi lm (2015). 
 2.30 Pád II (1)    
  Britský krimiseriál (2014). 
 3.50 Anatomie lži III (4)  
  Americký kriminální seriál (2010). 
 4.50 Námořní vyšetřovací 
  služba L. A. I (8)    
  Americký akční kriminální seriál (2009) 

 6.20 Transformers: Roboti v   
  utajení IV (20)    
  Americký animovaný seriál (2017) 
 6.45 Powerpuff Girls (29)  
  Americký animovaný seriál (2016) 
 7.05 VELKÉ ZPRÁVY   
 8.25 Pekelná kuchyně XI (14)   
  Americká reality show (2013) 
 9.20 Vítejte doma! IV (23)  
  Americká reality show (2006)
 10.10 Vítejte doma! IV (24)   
  Americká reality show (2006) 
 11.15 Hudba z Marsu    
  Česká fi lmová komedie (1955). 
 13.40 Mořské panny  
  Americká romantická komedie (1990).  
 16.05 Fantastická 4 a Silver Surfer  
  Americko-kanadsko-britsko-německý 
  fantastický fi lm (2007). 
 18.05 Princ a já: Královské líbánky   
  Šest měsíců po svatbě mohou nově 
  korunovaný dánský král Edvard a jeho 
  manželka Paige konečně odjet na své 
  dlouho plánované líbánky. Když už se 
  ale konečně dostanou na vysněné 
  místo, nic nejde podle plánu... 
  Americký romantický fi lm (2008). 
 20.00 Ďábel nosí Pradu  
        Šéfredaktorka vlivného módního časopisu 
  Meryl Streepová ovládá okolí totální 
  hrůzovládou, spočívající zejména ve 
  věčném přikazování a v pohrdavém 
  shazování všeho a všech. Její další
        obětí se má stát nová asistentka Anne 
  Hathawayová. Dokáže se jí vzepřít? 
  Americký fi lm (2006). 
 22.20 Kriminál smrti   
  Policista Jack Stone byl zatčen za vraždu 
  svého kolegy a přichází do kriminálu, 
  kam poslal mnoho zločinců. Celé vězení
        ovládá ruský mafi án Balam, který má 
  prsty ve vraždě Jackovy manželky a 
  dcery. Jackovou jedinou touhou je dostat 
  se k Balamovi a pomstít se... 
  Americký akční fi lm (2015). 
 0.15 Vraždy v přímém přenosu    
  Americký thriller (2014).
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