PONDĚLÍ  03.12.2007

 
12:00	Ochránci africké divočiny (1)
	(Great African Wildlife Rescue)
	Spolu se dvěma mladými veterináři, experty na chov zvířat v zajetí a následné přesídlení, sledujeme život zvířat v divočině. Dokumentární seriál USA/Velká Británie (1998)
	
12:30	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Helen Hunt - biografie hollywoodské hvězdy.
	
13:00	Terra Nostra (3)	 -ST-
	V Brazílii na konci 19. století se odehrává příběh italských emigrantů, kteří sem přišli za prací. Najde láska Giuliany a Matea naplnění, když byli hned po příjezdu do Brazílie od sebe rozděleni? Brazilská telenovela (1999). Hrají A. P. Arósio, Th. Lacerda, R. Cortez, A. Fagundes a další.
	
14:00	Roseanne (5,6)
	Roseanne pečuje nejen o dům, ale i o jeho obyvatele. A to není v případě tří dětí a manžela nic jednoduchého... Americký seriál (1988). Hrají Roseanne, M. Fishman, S. Gilbert, J. Goodman, L. Metcalf.
	
15:00	Na zdraví! (5, 6)
	(Cheers I)
	Útulný bar, ve kterém se mohou jeho hosté nejen zasmát, ale i probrat své problémy. Americký seriál (1982). Hrají T. Danson, R. Perlman, J. Ratzenberger, G. Wendt a další.
	
16:00	Gilmorova děvčata V (1)
	(Gilmore Girls V)
	Kdo by je neznal? Lorelai a Rory žijí v kouzelném městečku Stars Hollow. Mají smůlu, tam se nic neutají, natož komplikované vztahy se svými přáteli a milenci. A navíc, k jejich partnerům mají připomínky i prarodiče... Americký seriál (2004). V titulní roli Alexis Bledel a Lauren Graham. Dále hrají M. McCarthy, K. Agena, Y. Truesdale, K. Bishop, S. Patterson a další.
	
16:55	Melrose Place I 
	Lži, podvody, svádění, zrady - to vše je v Melrose Place. Pilotní díl oblíbeného amerického seriálu (1992). Hrají T. Calabro, H. Locklear, J. Bissett, M. Cross a další.
	
18:00	Cagney a Lacey: Návrat
	(Cagney & Lacey: The Return)
	Policistky Sharon Gless a Tyne Daly se po letech opět setkaly a řeší případ loupeže zbraní určených k likvidaci. Navíc objevily korupci na policejním oddělení a proto musejí postupovat velmi obezřetně... Americký krimi film (1994). Dále hrají J. Karlen, J. Naughton, D. Paymer a další. Režie J. Frawley (90 min)
	
19:35	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Reese Witherspoon - biografie hollywoodské hvězdy.
	
20:00	Alias III (1)
	Dvojitá agentka Sydney Bristow pendluje mezi zločineckou organizací SD-6 vydávající se za CIA a skutečnou CIA. K tomu všemu ještě stíhá studovat a hledat pravdu o své minulosti... Třetí řada amerického akčního krimi seriálu (2004). V titulní roli Jennifer Garner.
	
21:00	Barva peněz
	(The Color of Money)
	Paul Newman býval jedním z nejlepších hráčů kulečníku a teď si vzal do parády Toma Cruise! Vydají se napříč Amerikou s cílem vyhrát prestižní turnaj, pak se ale všechno změní a z parťáků jsou rázem soupeři... Americký film (1986). Dále hrají M. E. Mastrantonio, H. Shaver, J. Turturro a další. Režie M. Scorsese (115 min)
	
23:00	Arachnofobie
	(Arachnophobia)
	Jedovatý pavouk přicestoval z Venezuely v rakvi s mrtvým fotografem. Jeff Daniels jako první rozpoznal hrozbu pro celé město a s kolegy se pustil do boje s invazí těchto jedovatých tvorů. Americký horor (1990). Dále hrají H. J. Kozak, J. Goodman, J. Sands, S. Pankin a další. Režie F. Marshall (105 min)
	
ÚTERÝ    04.12.2007

 
12:00	Ochránci africké divočiny (2)
	(Great African Wildlife Rescue)
	Spolu se dvěma mladými veterináři, experty na chov zvířat v zajetí a následné přesídlení, sledujeme život zvířat v divočině. Dokumentární seriál USA/Velká Británie (1998)
	
12:30	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Eddie Murphy - biografie hollywoodské hvězdy.
	
13:00	Terra Nostra (4)	 -ST-
	V Brazílii na konci 19. století se odehrává příběh italských emigrantů, kteří sem přišli za prací. Najde láska Giuliany a Matea naplnění, když byli hned po příjezdu do Brazílie od sebe rozděleni? Brazilská telenovela (1999). Hrají A. P. Arósio, Th. Lacerda, R. Cortez, A. Fagundes a další.
	
14:00	Roseanne (7, 8 )
	Roseanne pečuje nejen o dům, ale i o jeho obyvatele. A to není v případě tří dětí a manžela nic jednoduchého... Americký seriál (1988). Hrají Roseanne, M. Fishman, S. Gilbert, J. Goodman, L. Metcalf.
	
15:00	Na zdraví! (7, 8)
	(Cheers I)
	Útulný bar, ve kterém se mohou jeho hosté nejen zasmát, ale i probrat své problémy. Americký seriál (1982). Hrají T. Danson, R. Perlman, J. Ratzenberger, G. Wendt a další.
	
16:00	Gilmorova děvčata V (2)
	(Gilmore Girls V)
	Kdo by je neznal? Lorelai a Rory žijí v kouzelném městečku Stars Hollow. Mají smůlu, tam se nic neutají, natož komplikované vztahy se svými přáteli a milenci. A navíc, k jejich partnerům mají připomínky i prarodiče... Americký seriál (2004). V titulní roli Alexis Bledel a Lauren Graham. Dále hrají M. McCarthy, K. Agena, Y. Truesdale, K. Bishop, S. Patterson a další.
	
17:00	Melrose Place I (1)
	Lži, podvody, svádění, zrady - to vše je v Melrose Place.
	Americký seriál (1992). Hrají T. Calabro, H. Locklear, J. Bissett, M. Cross a další.
	
18:00	Ostrov pokladů	 -ST-
	(Treasure Island)
	Patrik Bergin zná cestu k ostrovu plnému pokladů, ale jednonohý kuchař Jack Palance se ho chce zmocnit sám! Piráti se vzbouří a jako rukojmí zajmou mladého Kevina Zegerse! Kanadsko-britský dobrodružný film podle R. L. Stevensona (1999). Dále hrají J. Fry, A. Ashton,  W. Sparrow, M. Stoddard a další. Režie P. Rowe (96 min)
	
20:00	Alias III (2)
	Dvojitá agentka Sydney Bristow pendluje mezi zločineckou organizací SD-6 vydávající se za CIA a skutečnou CIA. K tomu všemu ještě stíhá studovat a hledat pravdu o své minulosti... Třetí řada amerického akčního krimi seriálu (2004). V titulní roli Jennifer Garner.
	
21:00	Somrák z Beverly Hills
	(Down and Out in Beverly Hills)
	Bezdomovec Nick Nolte nečekaně obrátil naruby život jedné bohaté, ale ne moc šťastné rodiny. Americká komedie (1986). Dále hrají R. Dreyfuss, B. Midler,  L. Richard, T. Nelson, E. Pena a další. Režie P. Mazursky (99 min)
	
23:00	Bláznivá jízda
	(The Joyriders)
	Martin Landau byl starý, osamělý a toužil po smrti. Když byl unesen partou mladíků, zjistil, že zažívá jízdu svého života! Americký film (1999). Dále hrají K. Kristofferson, S. Hatosy, H. McComb, E. Moss, D. Venora a další. Režie B. Battersby (97 min)
	
STŘEDA   05.12.2007

 
12:00	Ochránci africké divočiny (3)
	(Great African Wildlife Rescue)
	Spolu se dvěma mladými veterináři, experty na chov zvířat v zajetí a následné přesídlení, sledujeme život zvířat v divočině. Dokumentární seriál USA/Velká Británie (1998)
	
12:30	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Reese Witherspoon - biografie hollywoodské hvězdy.
	
13:00	Terra Nostra (5)	 -ST-
	V Brazílii na konci 19. století se odehrává příběh italských emigrantů, kteří sem přišli za prací. Najde láska Giuliany a Matea naplnění, když byli hned po příjezdu do Brazílie od sebe rozděleni? Brazilská telenovela (1999). Hrají A. P. Arósio, Th. Lacerda, R. Cortez, A. Fagundes a další.
	
14:00	Roseanne (9, 10)
	Roseanne pečuje nejen o dům, ale i o jeho obyvatele. A to není v případě tří dětí a manžela nic jednoduchého... Americký seriál (1988). Hrají Roseanne, M. Fishman, S. Gilbert, J. Goodman, L. Metcalf.
	
15:00	Na zdraví! (9, 10)
	(Cheers I)
	Útulný bar, ve kterém se mohou jeho hosté nejen zasmát, ale i probrat své problémy. Americký seriál (1982). Hrají T. Danson, R. Perlman, J. Ratzenberger, G. Wendt a další.
	
16:00	Gilmorova děvčata V (3)
	(Gilmore Girls V)
	Kdo by je neznal? Lorelai a Rory žijí v kouzelném městečku Stars Hollow. Mají smůlu, tam se nic neutají, natož komplikované vztahy se svými přáteli a milenci. A navíc, k jejich partnerům mají připomínky i prarodiče... Americký seriál (2004). V titulní roli Alexis Bledel a Lauren Graham. Dále hrají M. McCarthy, K. Agena, Y. Truesdale, K. Bishop, S. Patterson a další.
	
17:00	Melrose Place I (2)
	Lži, podvody, svádění, zrady - to vše je v Melrose Place.
	Americký seriál (1992). Hrají T. Calabro, H. Locklear, J. Bissett, M. Cross a další.
	
18:00	Amy hledá přítele
	(The Misadventures of Amy Everheart)
	Desetiletá Amy se rozhodne, že svému kamarádovi Ryanovi dá k jeho narozeninám neobyčejný dárek. Nechá se zavřít do velké papírové krabice a pošle se poštou. Americký film (1999). Hrají K. E.  Stumpf, J. E. Stumpf, D. Whitworth, R. Finney a další. Režie S. E. Stumpf (95 min)
	
20:00	Alias III (3)
	Dvojitá agentka Sydney Bristow pendluje mezi zločineckou organizací SD-6 vydávající se za CIA a skutečnou CIA. K tomu všemu ještě stíhá studovat a hledat pravdu o své minulosti... Třetí řada amerického akčního krimi seriálu (2004). V titulní roli Jennifer Garner.
	
21:00	Sami v poušti
	(A Far off Place)
	Dvě děti přežily řádění pašeráků slonoviny na osamělé farmě. Vydaly se do nehostinné pouště a musejí prchat před bandou, která se chce zbavit nepohodlných svědků... Americký dobrodružný film (1993). Hrají R. Witherspoon, E. Embry, S. Bok,  J. Thompson, P. Kalember a další. Režie M. Salomon (104 min)
	
23:00	Deník Ellen Rimbauerové
	(The Diary of Ellen Rimbauer)
	Ellen dostane od manžela jako svatební dar tajemné sídlo. Její muž je ropný magnát s temnou minulostí a Ellen, která ji postupně odhaluje, se ho začne bát. Zjišťuje, že lidé, kteří mu byli blízcí, zmizeli a existují nevysvětlené události, které mají souvislost právě se sídlem Rose Red... Drama USA (2003) Hrají L. Brenner, S. Brand a další. Režie C. R.Baxley (85 min)
	(Premiéra)
	
ČTVRTEK  06.12.2007

 
12:00	Ochránci africké divočiny (4)
	(Great African Wildlife Rescue)
	Spolu se dvěma mladými veterináři, experty na chov zvířat v zajetí a následné přesídlení, sledujeme život zvířat v divočině. Dokumentární seriál USA/Velká Británie (1998)
	
12:30	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Nicolas Cage - biografie hollywoodské hvězdy.
	
13:00	Terra Nostra (6)	 -ST-
	V Brazílii na konci 19. století se odehrává příběh italských emigrantů, kteří sem přišli za prací. Najde láska Giuliany a Matea naplnění, když byli hned po příjezdu do Brazílie od sebe rozděleni? Brazilská telenovela (1999). Hrají A. P. Arósio, Th. Lacerda, R. Cortez, A. Fagundes a další.
	
14:00	Roseanne (11, 12)
	Roseanne pečuje nejen o dům, ale i o jeho obyvatele. A to není v případě tří dětí a manžela nic jednoduchého... Americký seriál (1988). Hrají Roseanne, M. Fishman, S. Gilbert, J. Goodman, L. Metcalf.
	
15:00	Na zdraví! (11, 12)
	(Cheers I)
	Útulný bar, ve kterém se mohou jeho hosté nejen zasmát, ale i probrat své problémy. Americký seriál (1982). Hrají T. Danson, R. Perlman, J. Ratzenberger, G. Wendt a další.
	
16:00	Gilmorova děvčata V (4)
	(Gilmore Girls V)
	Kdo by je neznal? Lorelai a Rory žijí v kouzelném městečku Stars Hollow. Mají smůlu, tam se nic neutají, natož komplikované vztahy se svými přáteli a milenci. A navíc, k jejich partnerům mají připomínky i prarodiče... Americký seriál (2004). V titulní roli Alexis Bledel a Lauren Graham. Dále hrají M. McCarthy, K. Agena, Y. Truesdale, K. Bishop, S. Patterson a další.
	
17:00	Melrose Place I (3)
	Lži, podvody, svádění, zrady - to vše je v Melrose Place.
	Americký seriál (1992). Hrají T. Calabro, H. Locklear, J. Bissett, M. Cross a další.
	
18:00	Malí podnikatelé
	(Brainiacs.com)
	Některé děti jsou chytré jako dospělí, některé jsou ještě chytřejší! Třeba si založí vlastní společnost a koupí akcie otcova podniku! Americká komedie (2000). Hrají M. Angarano, D. DeLuise, K. Kilner, A. Paul a další. Režie B. Treu (96 min)
	
20:00	Alias III (4)
	Dvojitá agentka Sydney Bristow pendluje mezi zločineckou organizací SD-6 vydávající se za CIA a skutečnou CIA. K tomu všemu ještě stíhá studovat a hledat pravdu o své minulosti... Třetí řada amerického akčního krimi seriálu (2004). V titulní roli Jennifer Garner.
	
21:00	Není co ztratit
	(Nothing to Lose)
	Neúspěšný reklamní agent Tim Robbins ztratí smysl života, když najde manželku in flagranti se svým šéfem. Zoufalí muži dělají zoufalé věci a on se rozhodne pomstít... Americká komedie (1997). Dále hrají M. Lawrence, J. C. McGinley, G. Esposito a další. Režie  S. Oedekerk (94 min)
	
23:00	Havárie letu 323
	(NTSB: The Crash of Flight 323)
	V coloradských horách se zřítí dopravní letadlo a tým specialistů okamžitě vyráží na místo, aby zjistil příčinu katastrofy. Jedná se o technickou závadu, lidské selhání nebo o teroristický útok? Americký film (2004). Hrají M. Patinkin, T. McGinley, R. Riehle, D. Milligan a další. Režie J. Bleckner (86 min)
	
PÁTEK    07.12.2007

 
12:00	Ochránci africké divočiny (5)
	(Great African Wildlife Rescue)
	Spolu se dvěma mladými veterináři, experty na chov zvířat v zajetí a následné přesídlení, sledujeme život zvířat v divočině. Dokumentární seriál USA/Velká Británie (1998)
	
12:30	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Ben Stiller - biografie hollywoodské hvězdy.
	
13:00	Terra Nostra (7)	 -ST-
	V Brazílii na konci 19. století se odehrává příběh italských emigrantů, kteří sem přišli za prací. Najde láska Giuliany a Matea naplnění, když byli hned po příjezdu do Brazílie od sebe rozděleni? Brazilská telenovela (1999). Hrají A. P. Arósio, Th. Lacerda, R. Cortez, A. Fagundes a další.
	
14:00	Roseanne (13, 14)
	Roseanne pečuje nejen o dům, ale i o jeho obyvatele. A to není v případě tří dětí a manžela nic jednoduchého... Americký seriál (1988). Hrají Roseanne, M. Fishman, S. Gilbert, J. Goodman, L. Metcalf.
	
15:00	Na zdraví! (13, 14)
	(Cheers I)
	Útulný bar, ve kterém se mohou jeho hosté nejen zasmát, ale i probrat své problémy. Americký seriál (1982). Hrají T. Danson, R. Perlman, J. Ratzenberger, G. Wendt a další.
	
16:00	Gilmorova děvčata V (5)
	(Gilmore Girls V)
	Kdo by je neznal? Lorelai a Rory žijí v kouzelném městečku Stars Hollow. Mají smůlu, tam se nic neutají, natož komplikované vztahy se svými přáteli a milenci. A navíc, k jejich partnerům mají připomínky i prarodiče... Americký seriál (2004). V titulní roli Alexis Bledel a Lauren Graham. Dále hrají M. McCarthy, K. Agena, Y. Truesdale, K. Bishop, S. Patterson a další.
	
17:00	Melrose Place I (4)
	Lži, podvody, svádění, zrady - to vše je v Melrose Place.
	Americký seriál (1992). Hrají T. Calabro, H. Locklear, J. Bissett, M. Cross a další.
	
18:00	Obrázkové album
	(Scrapbook)
	Příběh dvou bratrů, jejichž vztah vyústil v smrt jednoho z nich. Americký film (1999). Hrají E. Balfour, K. Lefkovitz, Ch. Palmatier, J. Urich a další. Režie K. Kuenne (107 min)
	(Premiéra)
	
20:00	Alias III (5)
	Dvojitá agentka Sydney Bristow pendluje mezi zločineckou organizací SD-6 vydávající se za CIA a skutečnou CIA. K tomu všemu ještě stíhá studovat a hledat pravdu o své minulosti... Třetí řada amerického akčního krimi seriálu (2004). V titulní roli Jennifer Garner.
	
21:00	Bouře století (1, 2, 3/3)
	(Storm of the Century)
	Ďábel v lidské podobě se objeví uprostřed příšerné sněhové bouře v malém americkém městě. Zná i ta nejčernější tajemství jeho obyvatel a ujímá se vlády.... Americký horor podle románu Stephena Kinga (1999). Hrají T. Daly, D. Barentino, C. Feore, C. Siemaszko, J. De Munn a další. Režie C. R. Baxley (83 min)
	
01:20	Akta sex I (3)
	(The Sex Files I)
	Svět rozkoše
	Erotické příběhy plné záhad a tajemných jevů. Americký erotický seriál (1998). Hrají G. Buick, J.Davis Heft, J. Thomas.
	(Premiéra)
	
SOBOTA   08.12.2007

 
11:00	Liga Špačků (9 - 12)
	(D´Myna Leagues)
	Ebbet s kamarádkou Nikki a se svým týmem ptáčků a zvířátek prožívají veselá a divoká dobrodružství. Americký animovaný seriál (2000)
	
13:00	Terra Nostra (8)	 -ST-
	V Brazílii na konci 19. století se odehrává příběh italských emigrantů, kteří sem přišli za prací. Najde láska Giuliany a Matea naplnění, když byli hned po příjezdu do Brazílie od sebe rozděleni? Brazilská telenovela (1999). Hrají A. P. Arósio, Th. Lacerda, R. Cortez, A. Fagundes a další.
	
14:00	Hrnečku, vař!: Škola vaření s Delií Smith III (5, 6)
	(Delia´s How to Cook  Series III)
	Vynikající kuchařka Delia Smith nás zavede do tajů kuchařského umění a předvede nám řadu lahodných jídel od klasického anglického pudingu až po nízkokalorická jídla. Britský seriál (2002)
	
15:00	Roseanne (15, 16)
	Roseanne pečuje nejen o dům, ale i o jeho obyvatele. A to není v případě tří dětí a manžela nic jednoduchého... Americký seriál (1988). Hrají Roseanne, M. Fishman, S. Gilbert, J. Goodman, L. Metcalf.
	
16:00	Na zdraví! (15, 16)
	(Cheers I)
	Útulný bar, ve kterém se mohou jeho hosté nejen zasmát, ale i probrat své problémy. Americký seriál (1982). Hrají T. Danson, R. Perlman, J. Ratzenberger, G. Wendt a další.
	
17:00	Divoká karta (5, 6)	 -ST-
	(Wild Card)
	Joely Fisher opouští po smrti své sestry Las Vegas, aby se mohla starat o její děti. Přijala místo v pojišťovně, kde se svými kolegy vyšetřuje podezřelé pojistné události. Americký seriál (2003). Dále hrají R. D. Chong, Ch. Potter, B. Picket, L. Devine a další.
	
19:00	Agent WC40
	(Spy Hard)
	Leslie Nielsen se vrátil z pohodlného důchodu do aktivní služby. Jako nezdolný agent, který zvládne každou zapeklitou situaci, má za úkol zlikvidovat svého dávného protivníka a zachránit tím svět! Americká komedie (1996). Dále hrají N. Sheridan, Ch. Durning, M. G. Harden a další. Režie R. Friedberg (76 min)
	
20:30	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Eddie Murphy - biografie hollywoodské hvězdy.
	
21:00	JAG IX (3)	 -ST-
	Důstojník David James Elliot se účastní misí po celém světě a řeší choulostivé situace, které se odehrávají ve vojenském námořnictvu. Americký seriál (2003). Dále hrají C. Bell, P. Labyorteaux, J. M. Jackson a další.
	
22:00	Dokonalý gentleman	 -ST-
	(Distinguished Gentleman)
	Floridský kongresman zemřel a šikovný zlodějíček Eddie Murphy toho využije. Připíše se na listinu a zázračně vyhraje volby do Kongresu... Americká komedie (1992). Dále hrají L. Smith, Sh. L. Ralph, J. D. Baker, V. Rowell a další. Režie J. Lynn (108 min)
	
23:50	Akta sex I (4)
	(The Sex Files I)
	Svádění duše
	Erotické příběhy plné záhad a tajemných jevů. Americký erotický seriál (1998). Hrají G. Buick, J.Davis Heft, J. Thomas.
	(Premiéra)
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11:00	Liga Špačků I, II (13,1,2,3)
	(D´Myna Leagues)
	Ebbet s kamarádkou Nikki a se svým týmem ptáčků a zvířátek prožívají veselá a divoká dobrodružství. Americký animovaný seriál (2000 - 2001)
	
13:00	Terra Nostra (9)	 -ST-
	V Brazílii na konci 19. století se odehrává příběh italských emigrantů, kteří sem přišli za prací. Najde láska Giuliany a Matea naplnění, když byli hned po příjezdu do Brazílie od sebe rozděleni? Brazilská telenovela (1999). Hrají A. P. Arósio, Th. Lacerda, R. Cortez, A. Fagundes a další.
	
14:00	Hrnečku, vař!: Škola vaření s Delií Smith III (7, 8)
	(Delia´s How to Cook  Series III)
	Vynikající kuchařka Delia Smith nás zavede do tajů kuchařského umění a předvede nám řadu lahodných jídel od klasického anglického pudingu až po nízkokalorická jídla. Britský seriál (2002)
	
15:00	Roseanne (17, 18)
	Roseanne pečuje nejen o dům, ale i o jeho obyvatele. A to není v případě tří dětí a manžela nic jednoduchého... Americký seriál (1988). Hrají Roseanne, M. Fishman, S. Gilbert, J. Goodman, L. Metcalf.
	
16:00	Na zdraví! (17, 18)
	(Cheers I)
	Útulný bar, ve kterém se mohou jeho hosté nejen zasmát, ale i probrat své problémy. Americký seriál (1982). Hrají T. Danson, R. Perlman, J. Ratzenberger, G. Wendt a další.
	
17:00	Divoká karta (7, 8)	 -ST-
	(Wild Card)
	Joely Fisher opouští po smrti své sestry Las Vegas, aby se mohla starat o její děti. Přijala místo v pojišťovně, kde se svými kolegy vyšetřuje podezřelé pojistné události. Americký seriál (2003). Dále hrají R. D. Chong, Ch. Potter, B. Picket, L. Devine a další.
	
19:00	Country Bears
	Medvídek Beary si myslí, že členové jeho člověčí rodiny ho nemají rádi a proto se vydá hledat svou oblíbenou medvědí kapelu Country Bears. Jenže zjistí, že skupina má problémy s chamtivým bankéřem a už dávno se rozpadla. Medvídek přijde s nápadem, jak situaci zachránit a zároveň si uvědomí, kde je jeho skutečný domov...  Americká komedie (2002). Hrají Ch. Walken, S. Tobolowsky, M. Fay, E. Marienthal a další. Režie P. Hastings (85 min)
	
20:30	V záři reflektorů
	(Hollywood Spotlight)
	Helen Hunt - biografie hollywoodské hvězdy.
	
21:00	JAG IX (4)	 -ST-
	Důstojník David James Elliot se účastní misí po celém světě a řeší choulostivé situace, které se odehrávají ve vojenském námořnictvu. Americký seriál (2003). Dále hrají C. Bell, P. Labyorteaux, J. M. Jackson a další.
	
22:00	Polda Artie Lewis	 -ST-
	(One Good Cop)
	Neoblomný polda Michael Keaton se rozhodne k zoufalému činu. Potřebnou částku k výchově tří dcer, které po sobě zanechal jeho parťák, se rozhodl získat od drogového krále. Americký krimi film (1991). Dále hrají R. Russo, A. LaPaglia, K. Conway, T. Plana a další. Režie H. Gould (101 min)
	

