WAU
TELEVÍZNY PROGRAMOVÝ PLÁN
26. týždeň / 2019
(24. jún 2019 - 30. jún 2019)

PONDELOK 24. 06. 2019
05:35

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Dobrá ponuka
Fábry ponúka Paťovi 10.000 eur. Tvrdí, že ich má od Romaninho otca, ktorý si želá, aby sa
rozišiel s jeho dcérou. Prijme Paťo neodolateľnú ponuku? Michal prichádza za Ivanou, žiada ju o
pomoc. Potrebuje, aby sa porozprávala so psychológom, ktorý bude vyšetrovať Mareka a
nasmerovala ho tým správnym smerom. Judit upozorňuje Masláka, že vyšetrovanie lízingového
podvodu sa nevyvíja podľa jeho predstáv.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)

06:25

Profesionáli III. (18)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Povodne
Krčmár Miňo potrebuje niekam odpratať piesok z Ruženkinho pozemku, ktorý jej sám predal ako
úrodnú záhradku, a tak si vymyslí, že mestečku hrozí povodeň. Policajti sa pripravujú na
katastrofu a plnia vrecia s pieskom, aby sa ochránili pred prívalovou vlnou. Nadporučíčka
Skarlet Balážiková dočasne zošalie pre stratu miesta hovorkyne krajského riaditeľstva
policajného zboru. Jej mamička požiada Hurku, aby Skarlet pomohol...
Náčelník Maroš Nagy so svojimi mužmi hrdo bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010).
Hrajú P. Batthyány, J. Kroner, Ľ. Kostelný, H. Krajčiová, L. Latinák, C. Kassai, M. Hudák. Hosť:
J. Oľhová.
Réžia: M. Vajdička
(od 12 rokov)

07:05

Hoď svišťom (14)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Syn alebo vnuk
V horskom penzióne „Me&You“ sa objaví malý chlapec Hugo Bojo. Oskar sa tak nečakane musí
zhostiť úlohy otca, aj keď si na jeho matku vôbec nevie spomenúť. Veľkopodnikateľ Bojo je
pobúrený, že sa jeho syn správa tak nezodpovedne, no napokon sa vynára otázka, či náhodou
malý Hugo nie je jeho synom...? Dieťa v penzióne všetkým komplikuje život a spúšťa sled
nedorozumení a bláznivých situácií.
Rodinný tatranský penzión magicky priťahuje tie najhumornejšie situácie a peripetie. Vedú ho
dvaja súrodenci Oskar a Sandra, ktorým ho kúpil ich bohatý otecko, aby aspoň niečo v živote
začali robiť.
Slovenský komediálny seriál (2011).
Hrajú: P. Polnišová, T. Maštalír, M. Hilmerová, J. Vajda, A. Bárta.
Réžia: M. Vajdička
(od 12 rokov)

08:15

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Na koberčeku
Judit odmieta naďalej spolupracovať s Maslákom. Romana hľadá tehotenskú knižku, namiesto
nej nájde 10.000 eur. Žiada od Paťa vysvetlenie. Hoffa ide na umelé oplodnenie, predtým sa
však Michalovi prizná, že v noci mala nechránený sex a má plodné dni... Fábry prichádza k
Egonovi a oznamuje mu, že v mene vplyvného podnikateľa má záujem o kúpu jeho firmy. Albert
zisťuje, že poisťovák pri lízingových podvodoch býva v paneláku na Geologickej 1.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)

09:40

Policajt z L.A. (16)
(Martial Law)
Sammo prenasleduje majiteľa dielne na výrobu šiat, v ktorej pracujú prisťahovalkyne z
východnej Európy ako otrokyne. Ešte nenarodené deti svojich tehotných zamestnankýň predáva
na čiernom trhu a po narodení ich odníma nešťastným matkám...
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha svojim americkým kolegom
bojovať proti zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, L. Mandylor, T. Wright, K. Huová, A. Hall, T. Laurenová a ďalší.
Réžia M. Lange.
(od 12 rokov)

10:55

MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. (21)
(MacGyver II. - Wind + Water)
Priateľ v núdzi
MacGyver a jeho tím odcestovali do Puerto Rica, aby pomohli Macovmu starému priateľovi
Carlosovi pri obnove jeho domu, ktorý padol za obeť hurikánu Maria. Ale spustošený dom už
čoskoro prestáva byť Carlosovým jediným problémom - bankoví lupiči prepadnú banku, kde
pracuje, a vezmú ho ako rukojemníka. Tím sa horúčkovito snaží nájsť spôsob, ako Carlosovi
pomôcť, ale tlačí ich čas, lebo zločinci sú extrémne bezohľadní. A zároveň sú poriadne chamtiví

- chcú ukradnúť dva milióny dolárov...
Remake legendárneho seriálu z 80. a 90. rokov (1985-1992) prináša nové príbehy slávneho
špecialistu pre extrémne náročné úlohy, Angusa MacGyvera. Pôvodného predstaviteľa Richarda
Deana Andersona vystriedal mladý Lucas Till.
Angus "Mac" MacGyver využíva svoje neobyčajné schopnosti pri plnení úloh pre americkú vládu
a zachraňuje životy ľudí, ktorí sa ocitnú v nebezpečných situáciách. Ako špecialista pre
extrémne náročné úlohy marí zločinné plány zloduchov, zachraňuje životy, zabraňuje globálnym
pohromám či ekologickým katastrofám. Ako to dokáže? Stačia mu na to fenomenálne znalosti
zákonov fyziky a chémie, ktoré dokáže jednoducho, efektívne a prakticky využiť v reálnom
živote. Spolu so svojim tímom - bývalým agentom CIA Jackom Daltonom, detektívkou Patriciou
Thortonovou a počítačovou špecialistkou, hackerkou Riley Davisovou, pracuje pre agentúru
Phoenix Foundation a plní riskantné misie po celom svete.
Americký akčný dobrodružný seriál (2018).
Hrajú: Lucas Till, George Eads, Sandrine Holtová, Tristin Maysová, Justin Hires, Vinnie Jones,
Aina Dumlaová, Amy Ackerová a ďalší.
Réžia: Mark Manos
(od 12 rokov)
12:00

Slobodní so záväzkami (2, 3)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(od 12 rokov)

13:00

MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. (22)
(MacGyver II. - UFO + Area 51)
Oblasť 51
Na príkaz vlády MacGyver a Riley odchádzajú do nevadskej púšte, aby preskúmali pozoruhodný
lietajúci objekt, ktorý náhle spadol z oblohy. Vedec Dr. Isaac Herman, ktorý im má pomáhať,
spočiatku nie je veľmi ochotný s nimi spolupracovať. Potom sa však na obrazovke zjavia
hrôzostrašné postavy a nášmu triu nezostane nič iné, len aby ťahali za jeden povraz. Riley získa
nové informácie o MacGyverovom otcovi, ale váha, či ich má Macovi posunúť.
Remake legendárneho seriálu z 80. a 90. rokov (1985-1992) prináša nové príbehy slávneho

špecialistu pre extrémne náročné úlohy, Angusa MacGyvera. Pôvodného predstaviteľa Richarda
Deana Andersona vystriedal mladý Lucas Till.
Angus "Mac" MacGyver využíva svoje neobyčajné schopnosti pri plnení úloh pre americkú vládu
a zachraňuje životy ľudí, ktorí sa ocitnú v nebezpečných situáciách. Ako špecialista pre
extrémne náročné úlohy marí zločinné plány zloduchov, zachraňuje životy, zabraňuje globálnym
pohromám či ekologickým katastrofám. Ako to dokáže? Stačia mu na to fenomenálne znalosti
zákonov fyziky a chémie, ktoré dokáže jednoducho, efektívne a prakticky využiť v reálnom
živote. Spolu so svojim tímom - bývalým agentom CIA Jackom Daltonom, detektívkou Patriciou
Thortonovou a počítačovou špecialistkou, hackerkou Riley Davisovou, pracuje pre agentúru
Phoenix Foundation a plní riskantné misie po celom svete.
Americký akčný dobrodružný seriál (2018).
Hrajú: Lucas Till, George Eads, Sandrine Holtová, Tristin Maysová, Justin Hires, Vinnie Jones,
Aina Dumlaová, Amy Ackerová a ďalší.
Réžia: Ericson Core
(od 12 rokov)
14:00

Tajomstvá a lži I. (1/10)
(Secrets and Lies I.)
Ben Crawford, bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom behu telo
5-ročného chlapca od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z ohavnej vraždy
dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, než na vlastnú päsť začať hľadať skutočného vraha. Musí ho
odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa - jeho manželstvo,
deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozpletania nitiek zločinu sa však na povrch začnú
vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Tesne pred Vianocami pri rannom behu nájde Ben Crawford mŕtve telo päťročného chlapca
Toma od susedov, odeté len v pyžame. Snaží sa mu pomôcť, ale už je neskoro. Ben si však na
nič z predchádzajúceho večera nepamätá, pretože sa posilňoval alkoholom. Vyšetrovateľka
prípadu Andrea Cornellová mu neverí a začne ho podozrievať z vraždy. Benov život sa zmení
na peklo - nielenže je v hľadáčiku polície, ale neustále ho obťažujú médiá a susedia ho majú za
vraha. Pod tlakom je celá rodina a Ben vďaka svojej povesti príde o pracovné zákazky a
finančný príjem. Počas posledného výsluchu však vyjde najavo obrovské tajomstvo...
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan
Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Charles McDougall, Timothy Bushfield
(od 12 rokov)

15:00

Policajt z L.A. (17)
(Martial Law)
V kufri ukradnutého auta nájdu mŕtve telo policajta, ktorý v utajení pátral po podvodníkoch
falšujúcich výsledky konských dostihov. Onedlho nájdu aj mŕtvolu majiteľa pretekárskeho koňa,
ktorý často víťazil. Podozrivými sú majiteľka pretekárskej dráhy a jej manažér. Detektív Sammo
sa vydáva za tchajwanského obchodníka a chce si vsadiť na sfetovaného koňa...
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha americkým kolegom bojovať proti
zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, T. Laurenová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia G. Beeman.
(od 12 rokov)

16:00

Vtierka Castle III. (24/24) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle III. HD)
Beckettová znovu otvorí prípad vraždy svojej matky, keď sa hlavnému podozrivému podarí ujsť
z väzenia. A práve ona je jeho najbližším cieľom...

Kate Beckettová pri svojej pravidelnej návšteve Hala Lockwooda zistí, že ho preložili na iné
väzenské oddelenie, kde zabil Garryho McCallistera, posledného muža spojeného s vraždou jej
matky. McCallister a Raglan boli policajti, ktorí unášali mafiánov. A najskôr ich vinou zomrela aj
Beckettovej matka. Lockwoodovi sa podarí ujsť počas súdneho jednania. Beckettová ho sleduje
spolu s Castleom. Ešte predtým jej Lockwood stačil povedať, že sa pred jeho šéfom nikam
neskryje. Je jasné, že Kate je jeho ďalším cieľom... O Kate sa bojí aj jej otec, ktorý ju chce
presvedčiť, nech prestane s pátraním. Ryan a Esposito zistia, že Lockwoodovi pomáhal dozorca
Chuck Ryker, ktorého nájdu doma mŕtveho. Castle zistí, že spisy sú falšované. Ryan s
Espositom tak pátrajú po policajtovi, ktorý bol v čase sfalšovania zodpovedný za archív...
Úspešný spisovateľ Rick Castle sa tvári, že má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez
peniaze a, samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou
rieši záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S. Dever, R. SantiagoHudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia R. Bowman
(od 12 rokov)
17:00

Amerika má talent XII.
(T) - titulky v obraze
(America's Got Talent XII.)
Amerika má talent je hudobná súťaž, ktorej cieľom je nájsť nové spevácke talenty. Zároveň je
najväčšou a najúspešnejšou televíznou hudobnou šou v USA, mimoriadne obľúbenou nielen
medzi mladými ľuďmi, ktorí bojujú o účasť na početných kastingoch, ale aj medzi televíznymi
divákmi každého veku.
V 12. ročníku americkej talentovej súťaže, ktorú televízia NBC vysiela od 30. mája 2017,
zasadla porota v zložení Simon Cowell, Melanie Brown, Heidi Klum a Howie Mandel.
Živé vystúpenia súťažiacich, ktoré sa konajú od 15. augusta 2017 v lasvegaskom Dolby Theatre,
moderuje supermodelka Tyra Banks. Vystriedala Nicka Cannona, ktorý sprevádzal divákov
osem predchádzajúcich sezón.
Americká hudobno-súťažná talentová šou (2017).
Porota: Simon Cowell, Melanie Brown, Heidi Klum, Howie Mandel.
Moderuje: Tyra Banks
(od 12 rokov)

19:00

Slobodní so záväzkami - PREMIÉRA (4, 5)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho

výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(premiéra)
(od 12 rokov)
20:10

Vtierka Castle IV. (1/23) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
Beckettová sa spamätáva z postrelenia a vracia sa do práce. S pomocou Castlea, ktorý sa vrátil
na okrsok, je rozhodnutá pokračovať aj v pátraní po vrahovi svojej matky...
Na pohrebe kapitána Roya postrelili Kate Beckettovú. Strelec zmizol, zostala po ňom iba zbraň,
ktorá patrila pred siedmimi rokmi zabitému členovi SEALS. Beckettová sa v nemocnici preberie.
Castle zistí, že si nepamätá, ako jej povedal, že ju miluje. Po troch mesiacoch ju kolegovia vítajú
späť v práci. Stále nevedia nič o strelcovi, ale majú správu o tom, že Royova nástupkyňa,
kapitánka Gatesová, vyhodila Castlea a jej prípad uzavrela. Becketová zistí, že Castle vypátral
banku, cez ktorú došlo k prevodu peňazí za zabitie jej matky. Gatesová oznámi Kate, že musí
ísť na rekvalifikáciu. Je jasné, že s ňou reč nebude a Beckettová sa vyberie za Castleom. Ten
má práve autogramiádu novej knihy a jej príchod ho zaskočí. Povie jej, že spisy z banky zhoreli,
údajne pre poruchu elektrických káblov. Chcú spoločne všetko znovu vyšetriť a zájdu za
Gatesovou, aby dovolila Castleovi vrátiť sa, aby znova pomáhal polícii...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, P. Johnsonová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S.
Dever, R. Santiago-Hudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia R. Bowman
(od 12 rokov)

21:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (11, 12) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
Na chodbe lasvegaského hotela nájdu zavraždenú krásnu plavovlásku. Obeť spolupracovala s
inou mladou ženou na podvodoch. Nič netušiacich mužov zvádzali v hoteloch na hlavnej triede,
potom im ukradli kreditné karty a vybielili bankové účty. Jeden z podvodov sa však prevalil...
Pri prenasledovaní nelicencovaného lekára prezývaného Dr. Jekyll, ktorý robí šokujúce okrasy
na vnútornostiach obetí, Dr. Langston dôjde k prekvapujúcim záverom...
Laurence Fishburne ako dr. Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky Las
Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009).
Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W.
Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší.
Réžia: Louis Shaw Milito
(od 12 rokov)

22:55

ŽREBOVANIE

23:05

Tajomstvá a lži I. (1/10)
(Secrets and Lies I.)
Ben Crawford, bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom behu telo
5-ročného chlapca od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z ohavnej vraždy
dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, než na vlastnú päsť začať hľadať skutočného vraha. Musí ho
odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa - jeho manželstvo,

deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozplietania nitiek zločinu sa však na povrch začnú
vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Tesne pred Vianocami pri rannom behu nájde Ben Crawford mŕtve telo päťročného chlapca
Toma od susedov, odeté len v pyžame. Snaží sa mu pomôcť, ale už je neskoro. Ben si však na
nič z predchádzajúceho večera nepamätá, pretože sa posilňoval alkoholom. Vyšetrovateľka
prípadu Andrea Cornellová mu neverí a začne ho podozrievať z vraždy. Benov život sa zmení
na peklo - nielenže je v hľadáčiku polície, ale neustále ho obťažujú médiá a susedia ho majú za
vraha. Pod tlakom je celá rodina a Ben vďaka svojej povesti príde o pracovné zákazky a
finančný príjem. Počas posledného výsluchu však vyjde najavo obrovské tajomstvo...
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan
Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Charles McDougall, Timothy Bushfield
(od 12 rokov)
00:00

Paranormálne záhady III. (12)
(Paranormal Witness III.)
Rekonštrukčné práce v odľahlom dome pri jazere prebudia duchov zosnulých pacientov, ktorí sa
tu pred storočím liečili na tuberkulózu.
Developer renovuje staré rodinné sídlo pri jazere a mení ho na moderný apartmánový hotel.
Netuší, že v tejto odľahlej lokalite bola kedysi liečebňa pre pacientov nakazených tuberkulózou,
ktorí tu v 20. rokoch minulého storočia v bolestiach a veľkom trápení bojovali o svoje životy. V
súčasnosti však stavebné práce prebudili duchov zosnulých, ktorí v dome začali strašiť a
každému pripomínajú svoju smutnú minulosť.
Americký hraný dokumentárny mysteriózny seriál nám prináša mrazivé svedectvá ľudí, ktorí na
vlastnej koži zažili nadprirodzené úkazy a paranormálne javy, teda tajomné a podivné udalosti,
ktoré nemožno racionálne vysvetliť. Zároveň budeme svedkami dramatických rekonštrukcií ich
šokujúcich a hrôzostrašných zážitkov. Vdova, ktorá sa nevedomky nasťahovala do domu po
uctievačoch diabla, musí bojovať o dušu vlastnej dcéry. Mladý párik prichádza strašiť prízrak
dieťaťa, ktoré sa nikdy nenarodilo. Profesionálni zdravotníci z rôznych kútov Ameriky prvýkrát
otvorene hovoria o tom, že videli Anjela smrti. Majitelia reštaurácie v El Paso v Texase
rozprávajú svoj hrôzostrašný príbeh, v ktorom pri renovácii podniku nevedomky otvorili bránu do
sveta duchov. A tí sa v ich reštaurácii celkom dobre zabývali. Silne veriaca baptistická rodina v
Indiane bojuje s diabolskými silami.
Americký mysteriózny hraný dokumentárny seriál (2013).
Réžia: Julian Hart
(od 15 rokov)

01:00

POLICAJTI V AKCII
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Seriál malých príbehov inšpirovaných skutočnými policajnými zásahmi na základe reálnych
výjazdov.
Seriál TV JOJ sa inšpiroval policajnými správami o skutočných policajných zásahoch. Policajti
riešia od ukradnutých bicyklov či suseda, ktorého pohrýzol pes, až po podozrenia z trestných
činov lúpeže peňazí na benzínovej čerpacej stanici či podvody na senioroch, bitky a útoky na
manželov alebo rodičov. Veľa prípadov slúži ako výstraha, ako sa nedať podviesť či oklamať
zlodejmi a takzvanými profesionálnymi klamármi, ktorí denne pripravujú Slovákov o majetok a
úspory. Sú príbehy, ktoré vyvolajú úsmev, lebo sa končia relatívne dobre a zmierlivo, pretože
vinník si prizná chybu, ospravedlní sa, prosí kamaráta, suseda, brata o odpustenie a dostane len
blokovú pokutu.
V seriáli uvidíme veľa známych hereckých tvárí, ktoré sa objavia v úlohách policajtov alebo
okradnutých, zbitých či inak poškodených občanov.
Slovenský seriál (2016).
Hrajú: Gabriela Csinová, Juraj Predmerský, Sláva Daubnerová, Michal Domonkoš, Tomáš
Horváth, Andrej Šoltés, Jozef Antálek, Miroslav Málek, Alexandra Palatinusová a ďalší

Réžia: Kristína Herczegová, Lukáš Kodoň, Tomáš Roháč
(od 12 rokov)
02:05

SÚDNA SIEŇ
(ST) - skryté titulky
Chce žiť s inou
On uznávaný lekár – gynekológ, ktorý sa neplánovane zamiloval napriek tomu, že bol, ako sám
hovorí, šťastne ženatý. Teda aspoň si myslel, že šťastne. Ona – sklamaná manželka, ktorá sa
cíti byť podvedená a ponížená zároveň, o svojho muža sa rozhodla napriek tomu bojovať. Tvrdí,
že najmä kvôli sedemročnému synovi, ktorý potrebuje oboch rodičov. Naozaj bojuje kvôli
synovi?
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2010).
(od 12 rokov)

02:50

Rodinné záležitosti
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Tehotná v šestnástich, Jeden muž nestačí
Petra Zimanová vo veku 16 rokov otehotnie. To, že otehotnela v takom mladom veku, je na
dedine od začiatku obrovskou hanbou hlavne pre jej otca Petra, ktorý je organistom v miestnom
kostole. A tak Petrini rodičia začínajú vyšetrovať, kto je hlavným adeptom na otcovstvo ich
vnuka.
Milena má 38 rokov a žije s druhom Otom. Jej vzťah s dospievajúcou dcérou Lindou komplikuje
jeden závažný fakt. Je nymfomanka a jeden muž jej nestačí. Milena si postupne prizná, že je
závislá na sexe a vie, že s tým niečo musí urobiť.
Seriál TV JOJ prináša reálne príbehy obyčajných ľudí zo slovenských miest a dedín. Sú to
príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej situácii.
Kým sa konflikt medzi ľuďmi dostane až pred súd, to najpikantnejšie sa odohráva priamo u nich
doma alebo u susedov. Nepríjemné životné zážitky a príbehy, akými sú napríklad nedoriešený
rozvod, boj proti neprispôsobivým susedom či problémy s agresívnymi susedmi, už mnohí diváci
istotne dobre poznajú, lebo ich sami prežili na vlastnej koži.
Petra Zimanová vo veku 16 rokov otehotnie. To, že otehotnela v takom mladom veku je na
dedine od začiatku obrovskou hanbou hlavne pre jej otca Petra, ktorý je miestnym kostolným
organistom. Petrini rodičia začínajú vyšetrovať, kto je hlavným adeptom na otcovstvo ich vnuka.
Milena má 38 rokov a žije s druhom Otom. Jej vzťah s dospievajúcou dcérou Lindou komplikuje
jeden závažný fakt. Je nymfomanka. Milena si postupne prizná, že je závislá na sexe a vie, že s
tým niečo musí urobiť.
Réžia: Samo Jaško, Scenár: Diana Kizek Kiššová, Lea Vajdová
Slovenský seriál (2013).
(od 12 rokov)

03:45

Paranormálne záhady III. (12)
(Paranormal Witness III.)
Rekonštrukčné práce v odľahlom dome pri jazere prebudia duchov zosnulých pacientov, ktorí sa
tu pred storočím liečili na tuberkulózu.
Developer renovuje staré rodinné sídlo pri jazere a mení ho na moderný apartmánový hotel.
Netuší, že v tejto odľahlej lokalite bola kedysi liečebňa pre pacientov nakazených tuberkulózou,
ktorí tu v 20. rokoch minulého storočia v bolestiach a veľkom trápení bojovali o svoje životy. V
súčasnosti však stavebné práce prebudili duchov zosnulých, ktorí v dome začali strašiť a
každému pripomínajú svoju smutnú minulosť.
Americký hraný dokumentárny mysteriózny seriál nám prináša mrazivé svedectvá ľudí, ktorí na
vlastnej koži zažili nadprirodzené úkazy a paranormálne javy, teda tajomné a podivné udalosti,
ktoré nemožno racionálne vysvetliť. Zároveň budeme svedkami dramatických rekonštrukcií ich
šokujúcich a hrôzostrašných zážitkov. Vdova, ktorá sa nevedomky nasťahovala do domu po
uctievačoch diabla, musí bojovať o dušu vlastnej dcéry. Mladý párik prichádza strašiť prízrak
dieťaťa, ktoré sa nikdy nenarodilo. Profesionálni zdravotníci z rôznych kútov Ameriky prvýkrát
otvorene hovoria o tom, že videli Anjela smrti. Majitelia reštaurácie v El Paso v Texase
rozprávajú svoj hrôzostrašný príbeh, v ktorom pri renovácii podniku nevedomky otvorili bránu do
sveta duchov. A tí sa v ich reštaurácii celkom dobre zabývali. Silne veriaca baptistická rodina v

Indiane bojuje s diabolskými silami.
Americký mysteriózny hraný dokumentárny seriál (2013).
Réžia: Julian Hart
(od 15 rokov)
04:30

Cestovanie v čase (9/9)
(Making History)
Traja priatelia z dvoch rôznych storočí prežívajú vzrušujúce dobrodružstvá, ktoré im ponúka
cestovanie časom, zároveň však vedú pomerne nudné životy v svojej súčasnosti.
Traja priatelia z dvoch rôznych storočí dokážu cestovať v čase a balansujú na pomedzí dvoch
svetov - na jednej strane prežívajú vzrušujúce historické dobrodružstvá, ktoré im ponúka
cestovanie časom, a na strane druhej vedú nudné životy v svojej súčasnosti.
Dan je obyčajný chlapík, ktorý sa stará o prevádzku malej školy v Massachusetts. Z času na čas
si vďaka vynálezu časostroja odskočí do 18. storočia, aby sa mohol dvoriť dáme, do ktorej sa
zamiloval. Vo svojom súčasnom svete sa Dan cíti nepochopený, podlieha úzkostiam a cíti, že
životom len tak bezcieľne pláva. Na výlete do minulosti je však nezastaviteľný – je vtipný a
nielen získa ženu svojho života, ale aj množstvo nových priateľov. Prítomnosť je vždy
ovplyvnená minulosťou a Dan na to časom doplatí. Jeho milovaná Deborah je totiž dcérou
významného vojaka Paula Revera, ktorý sa v dôsledku Danovej prítomnosti oneskorí s
odchodom na svoju preslávenú cestu, čo by mohlo kompletne zmeniť históriu Americkej
revolúcie. Dan sa spojí s Chrisom, profesorom histórie, ktorý mu pomôže vymyslieť plán, ako
historickú situáciu zachrániť.
Americký komediálny dobrodružný historický sci-fi seriál (2017).
Hrajú: Adam Pally, Leighton Meesterová, Yassir Lester, John Gemberling, Neil Casey a ďalší.
Réžia: Jared Hess
(od 12 rokov)

04:50

Súdna sieň
(ST) - skryté titulky
Som pre teba drahý
Ak sa vás chce zamestnávateľ zbaviť, zámienku pre výpoveď si dokáže ľahko nájsť. Stačí, keď
vám začne kontrolovať príchody, odchody, telefonáty, maily... Ak sa prosto objavíte na jeho
čiernej listine, tak je isté, že sa do niekoľkých dní vaše miesto zruší a vy ste na dlažbe. No nájdu
sa aj odvážni Slováci. ktorí sa neboja bojovať na súde. Aj dnešný navrhovateľ ide do súdneho
sporu nebojácne, otázkou však je, či vyhrá, lebo paragraf je "zahnutý" z každej strany rovnako.
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2013).
Účinkujú: J. Buršáková a ďalší.
Réžia: B. Mišík
(od 12 rokov)

UTOROK 25. 06. 2019
05:35

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Na koberčeku
Judit odmieta naďalej spolupracovať s Maslákom. Romana hľadá tehotenskú knižku, namiesto
nej nájde 10.000 eur. Žiada od Paťa vysvetlenie. Hoffa ide na umelé oplodnenie, predtým sa
však Michalovi prizná, že v noci mala nechránený sex a má plodné dni... Fábry prichádza k
Egonovi a oznamuje mu, že v mene vplyvného podnikateľa má záujem o kúpu jeho firmy. Albert
zisťuje, že poisťovák pri lízingových podvodoch býva v paneláku na Geologickej 1.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.

Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)
06:25

Profesionáli III. (20)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Bobor v cudzineckej légii
Krajské riaditeľstvo pridelilo policajtom byt - všetci oň súťažia okrem Bobra, ktorého Miňo
„trénuje“ pre boj v cudzineckej légii, ale v skutočnosti tým kryje kšefty s Ruženkou...
Náčelník Maroš Nagy so svojimi mužmi hrdo bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010).
Hrajú: P. Batthyány, J. Kroner, Ľ. Kostelný, H. Krajčiová, L. Latinák, C. Kassai, M. Hudák.
Réžia: Michal Vajdička
(od 12 rokov)

07:05

Hoď svišťom (15)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Lavína
Ďuro ide Sandru učiť lyžovať. Sandra ale pri svojej nešikovnosti na svahu nechtiac strhne lavínu,
ktorá penzión „Me&You“ zavalí a úplne odstrihne od sveta. Veľkopodnikateľ Bojo má kvôli
svojmu zdravotnému stavu prikázaný pokoj, čo sa dá pri jeho Miuške naozaj len ťažko dodržať.
Oskarovi sa konečne podarilo zbaliť Ďurovu neter Kiku – tá sa ale na druhý deň kvôli lavíne
nemá ako dostať domov a Ďuro sa nesmie dozvedieť, že bola s Oskarom...
Rodinný tatranský penzión magicky priťahuje tie najhumornejšie situácie a peripetie. Vedú ho
dvaja súrodenci Oskar a Sandra, ktorým ho kúpil ich bohatý otecko, aby aspoň niečo v živote
začali robiť.
Slovenský komediálny seriál (2011).
Hrajú: P. Polnišová, T. Maštalír, M. Hilmerová, J. Vajda, A. Bárta. Hosť: Kristína Svarinská.
Réžia: M. Vajdička
(od 12 rokov)

08:15

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Super biznis
Baška prespí u Masláka. Odolá známemu zvodcovi žien? Jula emotívne opisuje Zdeňkovi
priebeh súdneho pojednávania s Féderom. Neskôr prichádza Féder, ktorý tvrdí, že na súde sa
iba bránil. Finančná ponuka za predaj firmy je závratná. Problém je v tom, že Egon musí najprv
od Ivany odkúpiť Terezkin podiel. Vážne uvažuje nad predajom. Za peniaze od Orgována by
mohol do konca života ležať na pláži na krásnom ostrove. Noro zistí, že poisťovákom pri
lízingových podvodoch bol Marcelov sused.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)

09:40

Policajt z L.A. (17)
(Martial Law)
V kufri ukradnutého auta nájdu mŕtve telo policajta, ktorý v utajení pátral po podvodníkoch
falšujúcich výsledky konských dostihov. Onedlho nájdu aj mŕtvolu majiteľa pretekárskeho koňa,

ktorý často víťazil. Podozrivými sú majiteľka pretekárskej dráhy a jej manažér. Detektív Sammo
sa vydáva za tchajwanského obchodníka a chce si vsadiť na sfetovaného koňa...
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha americkým kolegom bojovať proti
zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, T. Laurenová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia G. Beeman.
(od 12 rokov)
10:55

MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. (22)
(MacGyver II. - UFO + Area 51)
Oblasť 51
Na príkaz vlády MacGyver a Riley odchádzajú do nevadskej púšte, aby preskúmali pozoruhodný
lietajúci objekt, ktorý náhle spadol z oblohy. Vedec Dr. Isaac Herman, ktorý im má pomáhať,
spočiatku nie je veľmi ochotný s nimi spolupracovať. Potom sa však na obrazovke zjavia
hrôzostrašné postavy a nášmu triu nezostane nič iné, len aby ťahali za jeden povraz. Riley získa
nové informácie o MacGyverovom otcovi, ale váha, či ich má Macovi posunúť.
Remake legendárneho seriálu z 80. a 90. rokov (1985-1992) prináša nové príbehy slávneho
špecialistu pre extrémne náročné úlohy, Angusa MacGyvera. Pôvodného predstaviteľa Richarda
Deana Andersona vystriedal mladý Lucas Till.
Angus "Mac" MacGyver využíva svoje neobyčajné schopnosti pri plnení úloh pre americkú vládu
a zachraňuje životy ľudí, ktorí sa ocitnú v nebezpečných situáciách. Ako špecialista pre
extrémne náročné úlohy marí zločinné plány zloduchov, zachraňuje životy, zabraňuje globálnym
pohromám či ekologickým katastrofám. Ako to dokáže? Stačia mu na to fenomenálne znalosti
zákonov fyziky a chémie, ktoré dokáže jednoducho, efektívne a prakticky využiť v reálnom
živote. Spolu so svojim tímom - bývalým agentom CIA Jackom Daltonom, detektívkou Patriciou
Thortonovou a počítačovou špecialistkou, hackerkou Riley Davisovou, pracuje pre agentúru
Phoenix Foundation a plní riskantné misie po celom svete.
Americký akčný dobrodružný seriál (2018).
Hrajú: Lucas Till, George Eads, Sandrine Holtová, Tristin Maysová, Justin Hires, Vinnie Jones,
Aina Dumlaová, Amy Ackerová a ďalší.
Réžia: Ericson Core
(od 12 rokov)

12:00

Slobodní so záväzkami (4, 5)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho

výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(od 12 rokov)
13:00

MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. (23/23)
(MacGyver II. - MacGyver + MacGyver)
MacGyver a MacGyver
Angus MacGyver sa rozhodne odísť zo služieb vládnej agentúry Phonix, keď ho zaskočí
šokujúce prekvapenie - stretne svojho vlastného otca, po ktorom tak dlho pátral. Tajomstvo
okolo MacGyverovho otca je konečne odhalené. Ale namiesto zmierovania čaká na oboch
MacGyverov nová misia. Jonahovi Walshovi, bývalému partnerovi MacGyvera seniora, sa
dostane do rúk droga stimulujúca výkon, čo neveští nič dobré. Tím otec-syn stojí na pevných
základoch, ale musí prekonať nejednu prekážku. Nakoniec dôjde ku konfrontácii, ktorá všetko
zmení...
Remake legendárneho seriálu z 80. a 90. rokov (1985-1992) prináša nové príbehy slávneho
špecialistu pre extrémne náročné úlohy, Angusa MacGyvera. Pôvodného predstaviteľa Richarda
Deana Andersona vystriedal mladý Lucas Till.
Angus "Mac" MacGyver využíva svoje neobyčajné schopnosti pri plnení úloh pre americkú vládu
a zachraňuje životy ľudí, ktorí sa ocitnú v nebezpečných situáciách. Ako špecialista pre
extrémne náročné úlohy marí zločinné plány zloduchov, zachraňuje životy, zabraňuje globálnym
pohromám či ekologickým katastrofám. Ako to dokáže? Stačia mu na to fenomenálne znalosti
zákonov fyziky a chémie, ktoré dokáže jednoducho, efektívne a prakticky využiť v reálnom
živote. Spolu so svojim tímom - bývalým agentom CIA Jackom Daltonom, detektívkou Patriciou
Thortonovou a počítačovou špecialistkou, hackerkou Riley Davisovou, pracuje pre agentúru
Phoenix Foundation a plní riskantné misie po celom svete. Vo svojom rodnom meste je však
Mac iba obyčajným chalanom, ktorý sa priatelí so svojím ambicióznym spolubývajúcim, Wiltom
Bozerom.
Americký akčný dobrodružný seriál (2018).
Hrajú: Lucas Till, George Eads, Sandrine Holtová, Tristin Maysová, Justin Hires, Vinnie Jones,
Aina Dumlaová, Amy Ackerová a ďalší.
Réžia: Stephen Herek
(od 12 rokov)

14:00

Tajomstvá a lži I. (2)
(Secrets and Lies I.)
Ben Crawford, bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom behu telo
5-ročného chlapca od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z ohavnej vraždy
dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, než na vlastnú päsť začať hľadať skutočného vraha. Musí ho
odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa - jeho manželstvo,
deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozplietania nitiek zločinu sa však na povrch začnú
vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Tomova matka Jess je presvedčená, že vie, kto jej malého synčeka zabil a so svojím
podozrením sa zdôverí Benovi. Jess podozrieva svojho bývalého manžela Scotta. Onedlho Ben
nachytá svoju staršiu dcéru v hovore so Scottom. Natalie je presvedčená, že je to láskavý muž,
a keď Ben jej zakáže sa s ním stýkať, urobí mu scénu. Detektívka Cornellová na Bena tlačí, aby
sa priznal. Ben je v koncoch a rozhodne sa ísť na polygraf. Pred Tomovým pohrebom však z
policajného oddelenia záhadne uniknú závažné informácie. V ten večer sa celá krajina
prostredníctvom médií dozvie, kto je skutočný otec zavraždeného chlapca. Scott kvôli otcovstvu
napadne Jess aj Bena, ktorý sa ju snaží brániť. Lenže tento incident sa odohral ešte pred
odvysielaním správ. Kto teda Scottovi povedal, že Tomov otec je Ben?
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,

Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan
Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Charles McDougall, Timothy Bushfield
(od 12 rokov)
15:00

Policajt z L.A. (18)
(Martial Law)
Sammo s Terrellom bojujú proti chicagskému gangu, ktorý chce ovládnuť biznis prepravných
firiem v Los Angeles, rozvážajúcich tovar nákladnými kamiónmi do supermarketov...
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha americkým kolegom bojovať proti
zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, T. Laurenová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia: J. Clemens
(od 12 rokov)

16:00

Vtierka Castle IV. (1/23) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
Beckettová sa spamätáva z postrelenia a vracia sa do práce. S pomocou Castlea, ktorý sa vrátil
na okrsok, je rozhodnutá pokračovať aj v pátraní po vrahovi svojej matky...
Na pohrebe kapitána Roya postrelili Kate Beckettovú. Strelec zmizol, zostala po ňom iba zbraň,
ktorá patrila pred siedmimi rokmi zabitému členovi SEALS. Beckettová sa v nemocnici preberie.
Castle zistí, že si nepamätá, ako jej povedal, že ju miluje. Po troch mesiacoch ju kolegovia vítajú
späť v práci. Stále nevedia nič o strelcovi, ale majú správu o tom, že Royova nástupkyňa,
kapitánka Gatesová, vyhodila Castlea a jej prípad uzavrela. Becketová zistí, že Castle vypátral
banku, cez ktorú došlo k prevodu peňazí za zabitie jej matky. Gatesová oznámi Kate, že musí
ísť na rekvalifikáciu. Je jasné, že s ňou reč nebude a Beckettová sa vyberie za Castleom. Ten
má práve autogramiádu novej knihy a jej príchod ho zaskočí. Povie jej, že spisy z banky zhoreli,
údajne pre poruchu elektrických káblov. Chcú spoločne všetko znovu vyšetriť a zájdu za
Gatesovou, aby dovolila Castleovi vrátiť sa, aby znova pomáhal polícii...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, P. Johnsonová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S.
Dever, R. Santiago-Hudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia R. Bowman
(od 12 rokov)

17:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (11, 12) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
Na chodbe lasvegaského hotela nájdu zavraždenú krásnu plavovlásku. Obeť spolupracovala s
inou mladou ženou na podvodoch. Nič netušiacich mužov zvádzali v hoteloch na hlavnej triede,
potom im ukradli kreditné karty a vybielili bankové účty. Jeden z podvodov sa však prevalil...
Pri prenasledovaní nelicencovaného lekára prezývaného Dr. Jekyll, ktorý robí šokujúce okrasy
na vnútornostiach obetí, Dr. Langston dôjde k prekvapujúcim záverom...
Laurence Fishburne ako dr. Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky Las
Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009). Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads,
P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W. Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší.
Réžia: Louis Shaw Milito
(od 12 rokov)

19:00

Slobodní so záväzkami - PREMIÉRA (6, 7)
(Single Parents I.)

Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(premiéra)
(od 12 rokov)
20:10

Vtierka Castle IV. (2) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
V New Yorku vyčíňa vrah v maske superhrdinu, ktorý likviduje zločincov. Za všetkým však je
niečo iné než láska ku komiksom...
Muž, ktorý chcel znásilniť ženu, sa sám stane obeťou. Neznámy človek s mečom mu najskôr
odtne ruku a potom ho rozsekne napoly. Castle a Beckettová prídu na miesto činu, kde sa
dozvedia prvé informácie – v tele zostala špička z meča. Ďalšie poznatky im poskytne
prepadnutá Marie Marcadová, ktorá však muža v tme nevidela. Zavraždený bol kriminálnik, už
raz odsúdený násilník, má teda veľa nepriateľov – a ako hovorí jeho matka, násilná smrť sa
uňho dala očakávať. Policajti nájdu záznam o nedávnej roztržke s Tonym Valtinim, prezývaním
Mäsiar. Zavraždený bol jeho vyhodený zamestnanec. Tony pri výsluchu hovorí o mužovi s
mečom, ktorý ho napadol a chcel ho zabiť za zločinné správanie. Po vyhrážke smrti, ak neodíde
z mesta, ho sekol do zadku. Tony má aj videozáznam zo skladu, kde ho napadli. Na zázname je
ktosi v obleku superhrdinu...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, P. Johnsonová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S.
Dever, R. Santiago-Hudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia Jeff Bleckner
(od 12 rokov)

21:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (13, 14) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
Prípad dvoch študentov, jedného mŕtveho a jedného nezvestného, zavedie tím CSI do sveta
nelegálnych pretekov áut. Tím CSI vyšetruje v prostredí automobilových pretekov, v ktorých
mladí šoféri napodobňujú Jamesa Deana. Vyšetrujú totiž smrť študenta, ktorý zomrel v škole na

poškodenie mozgu. Zároveň pátrajú po jeho priateľke, ktorá je nezvestná. Stopy ich privedú k
otcovi dievčaťa, ktorý je učiteľom v autoškole...
Elitná jednotka súdnych vedcov rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta
činu a analýzy nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Laurence Fishburne ako dr. Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky Las
Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2010).
Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W.
Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší.
Réžia: Brad Tanenbaum
(od 12 rokov)
22:55

ŽREBOVANIE

23:00

TIPOS INFO

23:05

Tajomstvá a lži I. (2)
(Secrets and Lies I.)
Ben Crawford, bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom behu telo
5-ročného chlapca od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z ohavnej vraždy
dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, než na vlastnú päsť začať hľadať skutočného vraha. Musí ho
odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa - jeho manželstvo,
deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozplietania nitiek zločinu sa však na povrch začnú
vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Tomova matka Jess je presvedčená, že vie, kto jej malého synčeka zabil a so svojím
podozrením sa zdôverí Benovi. Jess podozrieva svojho bývalého manžela Scotta. Onedlho Ben
nachytá svoju staršiu dcéru v hovore so Scottom. Natalie je presvedčená, že je to láskavý muž,
a keď Ben jej zakáže sa s ním stýkať, urobí mu scénu. Detektívka Cornellová na Bena tlačí, aby
sa priznal. Ben je v koncoch a rozhodne sa ísť na polygraf. Pred Tomovým pohrebom však z
policajného oddelenia záhadne uniknú závažné informácie. V ten večer sa celá krajina
prostredníctvom médií dozvie, kto je skutočný otec zavraždeného chlapca. Scott kvôli otcovstvu
napadne Jess aj Bena, ktorý sa ju snaží brániť. Lenže tento incident sa odohral ešte pred
odvysielaním správ. Kto teda Scottovi povedal, že Tomov otec je Ben?
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan
Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Charles McDougall, Timothy Bushfield
(od 12 rokov)

00:00

Spackané plastické operácie: Po zákroku II. (3, 4)
(Botched: Post Op II.)
Známi plastickí chirurgovia Dr. Dubrow a Dr. Nassif cestujú po Amerike, aby sa stretli s
pacientmi, ktorí sa narodili s fyzickou deformáciou alebo zažili prežili veľkú fyzickú či psychickú
traumu po úraze alebo ťažkej chorobe. V každej časti seriálu sa zoznámia s novými pacientmi a
spoznajú ich príbehy, trápenia, bolesti, hendikepy. Vyhodnotia ich životnú situáciu pred tým, než
ich pozvú do Los Angeles, aby sa im pokúsili pomôcť a navrátiť ich späť do normálneho života.
V tejto emotívnej reality-šou spoznáme, ako užitočná a nápomocná môže byť plastická chirurgia
pre tých pacientov, ktorí prekonali rakovinu, boli zasiahnutí bleskom, prišli o časti končatín či
zažili inú životnú traumu, ktorá ich tragicky poznačila na tele aj na duši.
Americká reality-šou (2016).
Účinkujú: Terry J. Dubrow, Paul Nastiff a ďalší.

(od 15 rokov)
01:00

POLICAJTI V AKCII
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Seriál malých príbehov inšpirovaných skutočnými policajnými zásahmi na základe reálnych
výjazdov.
Seriál TV JOJ sa inšpiroval policajnými správami o skutočných policajných zásahoch. Policajti
riešia od ukradnutých bicyklov či suseda, ktorého pohrýzol pes, až po podozrenia z trestných
činov lúpeže peňazí na benzínovej čerpacej stanici či podvody na senioroch, bitky a útoky na
manželov alebo rodičov. Veľa prípadov slúži ako výstraha, ako sa nedať podviesť či oklamať
zlodejmi a takzvanými profesionálnymi klamármi, ktorí denne pripravujú Slovákov o majetok a
úspory. Sú príbehy, ktoré vyvolajú úsmev, lebo sa končia relatívne dobre a zmierlivo, pretože
vinník si prizná chybu, ospravedlní sa, prosí kamaráta, suseda, brata o odpustenie a dostane len
blokovú pokutu.
V seriáli uvidíme veľa známych hereckých tvárí, ktoré sa objavia v úlohách policajtov alebo
okradnutých, zbitých či inak poškodených občanov.
Slovenský seriál (2016).
Hrajú: Gabriela Csinová, Juraj Predmerský, Sláva Daubnerová, Michal Domonkoš, Tomáš
Horváth, Andrej Šoltés, Jozef Antálek, Miroslav Málek, Alexandra Palatinusová a ďalší
Réžia: Kristína Herczegová, Lukáš Kodoň, Tomáš Roháč
(od 12 rokov)

02:05

SÚDNA SIEŇ
(ST) - skryté titulky
Aj tak sa s ním ťaháš
Šírenie nepravdivých informácii o kolegyni Marte, sa Deziderovi naozaj nevyplatilo. Dnes stoja
kolegovia proti sebe na súde. Marta žaluje Deža za ohováranie, ktoré nepriaznivo poznačilo jej
pracovný i osobný rodinný život. Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované
skutočnosťou (2010).
(od 12 rokov)

02:50

Rodinné záležitosti
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Láska za peniaze, Rozvedení manželia
Rudo skončil na vozíčku pri nehode, ktorú spôsobila jeho manželka Milka. A jeho mama Božena
to svojej neveste nevie odpustiť. Milka sa musí obracať, ako vie, len aby zabezpečila fungovanie
domácnosti. Preto aj zobrala prácu dievčaťa na erotickej linke. Jedného dňa príde od klienta
ponuka na osobné stretnutie. Milka je pohoršená, ale jej invalidný muž vie, že je to dobrá
príležitosť na zarobenie peňazí. Núti svoju manželku, aby sa s neznámym klientom vyspala.
Rozvedení manželia
Manželia Ščerbákovci sa po rozvode rozhodli, že kvôli deťom budú aj naďalej bývať vedľa seba,
v susedných domoch. Rado chce upútať pozornosť svojej bývalej manželky Ivety, a tak jej robí
všemožné naprieky. Ivety sa však neprestáva zastávať jej nový priateľ z mesta Igor.
Rukojemníkmi tejto drámy rozvedených manželov sú ich dospievajúce deti Jarka a Janko.
Všetky rodinné záležitosti by mali zostať v rodine. Nie vždy sa to však podarí.
Reálne príbehy obyčajných ľudí zo slovenských miest a dedín, ktorí sa ocitli v krízovej situácii.
Kým sa ich konflikt dostane až do súdnej siene, to najpikantnejšie sa odohráva priamo u nich
doma alebo u susedov.
Kým sa konflikt medzi ľuďmi dostane až pred súd, to najpikantnejšie sa odohráva priamo u nich
doma alebo u susedov. Nepríjemné životné zážitky a príbehy, akými sú napríklad nedoriešený
rozvod, boj proti neprispôsobivým susedom či problémy s agresívnymi susedmi, už mnohí diváci
istotne dobre poznajú, lebo ich sami prežili na vlastnej koži.
Slovenský seriál (2013).
Réžia: Samo Jaško, Stano Guštafík.
(od 12 rokov)

03:45

Spackané plastické operácie: Po zákroku II. (3, 4)
(Botched: Post Op II.)
Známi plastickí chirurgovia Dr. Dubrow a Dr. Nassif cestujú po Amerike, aby sa stretli s

pacientmi, ktorí sa narodili s fyzickou deformáciou alebo zažili prežili veľkú fyzickú či psychickú
traumu po úraze alebo ťažkej chorobe. V každej časti seriálu sa zoznámia s novými pacientmi a
spoznajú ich príbehy, trápenia, bolesti, hendikepy. Vyhodnotia ich životnú situáciu pred tým, než
ich pozvú do Los Angeles, aby sa im pokúsili pomôcť a navrátiť ich späť do normálneho života.
V tejto emotívnej reality-šou spoznáme, ako užitočná a nápomocná môže byť plastická chirurgia
pre tých pacientov, ktorí prekonali rakovinu, boli zasiahnutí bleskom, prišli o časti končatín či
zažili inú životnú traumu, ktorá ich tragicky poznačila na tele aj na duši.
Americká reality-šou (2016).
Účinkujú: Terry J. Dubrow, Paul Nastiff a ďalší.
(od 15 rokov)
04:30

Prvé oddelenie II.
(ST) - skryté titulky
Štvorica detektívov každý deň rieši závažný prípad. Vypočúvanie svedkov a podozrivých,
obhliadky miesta činu a dedukcia dvoch zohratých párov kriminalistov vždy vedie k odhaleniu
páchateľa. Krátka scéna na začiatku každej epizódy ukáže obeť priamo na mieste činu, najskôr
bez súvislostí. Tie odhalia až kriminalisti pomocou svojich vyšetrovacích metód a na základe
získaných dôkazov...
Slovenský kriminálny seriál (2010).
Hrajú: Peter Rúfus, Veronika Paulovičová, Ján Dobrík, Ondřej Daniš a ďalší.
Réžia: Roman Fábian
(od 12 rokov)

04:45

Súdna sieň
(ST) - skryté titulky
Všetko chcem späť
Matka na súde žiada svoju dcéru Andreu, aby jej vrátila dar. Jedná sa o byt a auto veterán, ktoré
zdedila po svojom nebohom manželovi alkoholikovi. Dcéra sa bráni, dar nechce vrátiť a tvrdí, že
matku pobláznil istý muž, pán Boris. Údajne ju miluje, ale jej byt chce využiť pre svojho syna a
predať mu ho na splátky. Akí prídu svedkovia a aké svedectvo si vypočujeme? Kto má pravdu?
Matka, ktorá tvrdí, že dcéra na ňu kašle a nestará sa o ňu, alebo dcéra, ktorá tvrdí, že otec pil a
zomrel kvôli mame, lebo ho neustále podvádzala a vždy mala nejakých chlapov?
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2013).
Účinkujú: Jaroslav Penc a ďalší.
Réžia: Braňo Mišík
(od 12 rokov)

STREDA 26. 06. 2019
05:30

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Super biznis
Baška prespí u Masláka. Odolá známemu zvodcovi žien? Jula emotívne opisuje Zdeňkovi
priebeh súdneho pojednávania s Féderom. Neskôr prichádza Féder, ktorý tvrdí, že na súde sa
iba bránil. Finančná ponuka za predaj firmy je závratná. Problém je v tom, že Egon musí najprv
od Ivany odkúpiť Terezkin podiel. Vážne uvažuje nad predajom. Za peniaze od Orgována by
mohol do konca života ležať na pláži na krásnom ostrove. Noro zistí, že poisťovákom pri
lízingových podvodoch bol Marcelov sused.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.

Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)
06:20

TIPOS INFO

06:25

Profesionáli III. (22)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Divadlo
Do mestečka prichádza Šaňov strýko Rabín, lebo v reštitúcii získal pozemok, na ktorom stojí
nové SND a ktoré chce zrušiť. Policajti riešia ochranu schôdzky ministrov a zároveň sa hádajú o
tom, či zrušiť alebo nezrušiť Slovenské národné divadlo v Bratislave.
Náčelník Maroš Nagy so svojimi mužmi hrdo bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010).
Hrajú P. Batthyány, J. Kroner, Ľ. Kostelný, H. Krajčiová, L. Latinák, C. Kassai, M. Hudák.
Réžia: Michal Vajdička
(od 12 rokov)

07:05

Hoď svišťom (16/16)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Vianoce
V penzióne „Me&You“ sa pripravujú na Vianoce. Ďuromama si berie na starosť výzdobu a snaží
sa trafiť do Sandrinho vkusu. Oskar a Sandra sa vracajú do svojich detských čias a celkom
pritom zabudnú na to hlavné. Mestská slečinka Mia zažíva svoje prvé ozajstné Vianoce a láme
si hlavu, čo dať svojmu Praskovi pod stromček. Najväčším prekvapením ale napokon ostáva
vianočný darček od veľkopodnikateľa Boja...
Rodinný tatranský penzión magicky priťahuje tie najhumornejšie situácie a peripetie. Vedú ho
dvaja súrodenci Oskar a Sandra, ktorým ho kúpil ich bohatý otecko, aby aspoň niečo v živote
začali robiť.
Slovenský komediálny seriál (2011).
Hrajú: P. Polnišová, T. Maštalír, M. Hilmerová, J. Vajda, A. Bárta.
Réžia: M. Vajdička
(od 12 rokov)

08:15

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Prvé rande
Michal sa v prítomnosti Niny dozvie, že Baška od neho definitívne odchádza. Ivana vie, že ak
predá Egonovi Terezkin podiel z firmy, zbaví sa konečne Fábryho aj Orgována. Maslák navštívi
Zdeňka, ktorému povie, že vie o jeho poisťovacích podvodoch s autami. Pani Janka dovolí
Imremu prespať v jej byte jednu noc. Dozvedá sa, že Imreho manželka si našla mladého
milenca. Alica je presvedčená, že Egon plánuje pre nich dvoch zabezpečiť spoločný
bezstarostný život. Renátka a doktor Mráček majú prvé spoločné rande.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)

09:40

Policajt z L.A. (18)
(Martial Law)
Sammo s Terrellom bojujú proti chicagskému gangu, ktorý chce ovládnuť biznis prepravných

firiem v Los Angeles, rozvážajúcich tovar nákladnými kamiónmi do supermarketov...
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha americkým kolegom bojovať proti
zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, T. Laurenová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia: J. Clemens
(od 12 rokov)
10:55

MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. (23/23)
(MacGyver II. - MacGyver + MacGyver)
MacGyver a MacGyver
Angus MacGyver sa rozhodne odísť zo služieb vládnej agentúry Phonix, keď ho zaskočí
šokujúce prekvapenie - stretne svojho vlastného otca, po ktorom tak dlho pátral. Tajomstvo
okolo MacGyverovho otca je konečne odhalené. Ale namiesto zmierovania čaká na oboch
MacGyverov nová misia. Jonahovi Walshovi, bývalému partnerovi MacGyvera seniora, sa
dostane do rúk droga stimulujúca výkon, čo neveští nič dobré. Tím otec-syn stojí na pevných
základoch, ale musí prekonať nejednu prekážku. Nakoniec dôjde ku konfrontácii, ktorá všetko
zmení...
Remake legendárneho seriálu z 80. a 90. rokov (1985-1992) prináša nové príbehy slávneho
špecialistu pre extrémne náročné úlohy, Angusa MacGyvera. Pôvodného predstaviteľa Richarda
Deana Andersona vystriedal mladý Lucas Till.
Angus "Mac" MacGyver využíva svoje neobyčajné schopnosti pri plnení úloh pre americkú vládu
a zachraňuje životy ľudí, ktorí sa ocitnú v nebezpečných situáciách. Ako špecialista pre
extrémne náročné úlohy marí zločinné plány zloduchov, zachraňuje životy, zabraňuje globálnym
pohromám či ekologickým katastrofám. Ako to dokáže? Stačia mu na to fenomenálne znalosti
zákonov fyziky a chémie, ktoré dokáže jednoducho, efektívne a prakticky využiť v reálnom
živote. Spolu so svojim tímom - bývalým agentom CIA Jackom Daltonom, detektívkou Patriciou
Thortonovou a počítačovou špecialistkou, hackerkou Riley Davisovou, pracuje pre agentúru
Phoenix Foundation a plní riskantné misie po celom svete. Vo svojom rodnom meste je však
Mac iba obyčajným chalanom, ktorý sa priatelí so svojím ambicióznym spolubývajúcim, Wiltom
Bozerom.
Americký akčný dobrodružný seriál (2018).
Hrajú: Lucas Till, George Eads, Sandrine Holtová, Tristin Maysová, Justin Hires, Vinnie Jones,
Aina Dumlaová, Amy Ackerová a ďalší.
Réžia: Stephen Herek
(od 12 rokov)

12:00

Slobodní so záväzkami (6, 7)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.

Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(od 12 rokov)
13:00

JAG IV. (1/24)
Počas pátrania po otcovi sa Harm dozvedá, že s najväčšou pravdepodobnosťou ho previezli do
sibírskeho tábora Belojka. Nie je nič jednoduchšie, než si bez dovolenia ruskej armády požičať
MIG-21 a bez povolenia na štart vyraziť na Sibír. Nad hlbokou tajgou ich dostihne niekoľko
stíhačiek a zovrie ich do pevných klieští. Pred útokom rakety sa v poslednej chvíli Harm aj Mac
zachránia katapultom. Keď do Washingtonu dorazí správa, že obaja tragicky zahynuli, generál
Chegwidden sa rozhodne odletieť do Moskvy a osobne sa informovať o prípade. Medzitým
obaja americkí stroskotanci prezlečení za Cigánov pokračujú v strastiplnej ceste ruskou tajgou
do Belojky. V pätách sú im major Sokol a plukovník Parlovsky.
Prípady úradu vojenskej prokuratúry JAG - Judge Advocate General.
Bývalý vojenský pilot, major Harmon Rabb, a jeho kolegovia z úradu vojenskej prokuratúry
vyšetrujú prípady na palubách vojenských lodí, ponoriek a lietadiel. Žalujú a obhajujú tých, ktorí
sú v armáde obvinení zo zločinov, vrážd, vlastizrady alebo terorizmu. Pri svojej práci sa elitní
právnici stretávajú s rozmanitými priestupkami, zločinmi či porušením zákona, ktorých sa
dopúšťajú vojaci, dôstojníci alebo zamestnanci vojenských námorných síl. Riešia nielen prípady
z vojny v Perzskom zálive, operácie Púštna búrka, Bosny aj Kosova, ale aj závažné témy
diskriminácie žien, odlišnej sexuálnej orientácie či sexuálneho obťažovania v armáde.
Americký akčný kriminálny seriál (1998).
Hrajú: David James Elliot, Catherine Bellová, Patrick Labyorteaux, John M. Jackson, Karri
Turnerová, Chuck Carrington, Steven Culp a ďalší.
Réžia: Tony Wharmby
(od 12 rokov)

14:00

Tajomstvá a lži I. (3)
(Secrets and Lies I.)
Blížia sa Vianoce a Ben sa zúfalo snaží udržať svoju rodinu pohromade. Keď sa prevalilo, že je
biologickým otcom zavraždeného dieťaťa od susedov, sú jeho snahy odsúdené na neúspech.
Celé okolie ho sleduje a ohovára. Ben nájde vraždnú zbraň - baterku zamazanú Tomovou krvou.
Niekto mu ju dal do kufra auta. S dôkazom, ktorý by ho mohol očistiť, naloží najhoršie, ako len
môže. Schová si ho...
Keď sa Ben dozvie, kto povedal Scottovi, že nie je Tomov otec, udalosti naberú rýchly spád. Po
odhalení, že Scott a Jessina sestra majú ľúbostný pomer, políca odvádza Scotta do väzby. V ten
večer nájde Ben v kufri svojho auta stratenú baterku. Je zamazaná hnedou mazľavou hmotou,
pravdepodobne Tomovou krvou. Ben urobí tú najhoršiu možnú vec a baterku si schová. Jeho
život sa komplikuje, začína mať psychické problémy a robí neuvážené kroky, ktoré ho stavajú do
zlého svetla.
Ben Crawford, doteraz bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom
behu telo 5-ročného chlapca Toma od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z
ohavnej vraždy dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, len na vlastnú päsť začať hľadať skutočného
vraha. Musí ho odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa jeho manželstvo, deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozplietania nitiek zločinu sa však na
povrch začnú vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan

Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Paul McCrane, Kate Dennisová
(od 12 rokov)
15:00

Policajt z L.A. (19)
(Martial Law)
Bankový lupič odetý v čiernom nepriestrelnom obleku s helmou a vyzbrojený automatickou
policajnou zbraňou AK-47 so špeciálnymi nábojmi prepadne pobočku banky a unesie Melanie
ako rukojemníčku.
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha kolegom bojovať proti zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia G. Beeman
(od 12 rokov)

16:00

Vtierka Castle IV. (2) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
V New Yorku vyčíňa vrah v maske superhrdinu, ktorý likviduje zločincov. Za všetkým však je
niečo iné než láska ku komiksom...
Muž, ktorý chcel znásilniť ženu, sa sám stane obeťou. Neznámy človek s mečom mu najskôr
odtne ruku a potom ho rozsekne napoly. Castle a Beckettová prídu na miesto činu, kde sa
dozvedia prvé informácie – v tele zostala špička z meča. Ďalšie poznatky im poskytne
prepadnutá Marie Marcadová, ktorá však muža v tme nevidela. Zavraždený bol kriminálnik, už
raz odsúdený násilník, má teda veľa nepriateľov – a ako hovorí jeho matka, násilná smrť sa
uňho dala očakávať. Policajti nájdu záznam o nedávnej roztržke s Tonym Valtinim, prezývaním
Mäsiar. Zavraždený bol jeho vyhodený zamestnanec. Tony pri výsluchu hovorí o mužovi s
mečom, ktorý ho napadol a chcel ho zabiť za zločinné správanie. Po vyhrážke smrti, ak neodíde
z mesta, ho sekol do zadku. Tony má aj videozáznam zo skladu, kde ho napadli. Na zázname je
ktosi v obleku superhrdinu...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, P. Johnsonová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S.
Dever, R. Santiago-Hudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia Jeff Bleckner
(od 12 rokov)

17:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (13, 14) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
Prípad dvoch študentov, jedného mŕtveho a jedného nezvestného, zavedie tím CSI do sveta
nelegálnych pretekov áut. Tím CSI vyšetruje v prostredí automobilových pretekov, v ktorých
mladí šoféri napodobňujú Jamesa Deana. Vyšetrujú totiž smrť študenta, ktorý zomrel v škole na
poškodenie mozgu. Zároveň pátrajú po jeho priateľke, ktorá je nezvestná. Stopy ich privedú k
otcovi dievčaťa, ktorý je učiteľom v autoškole...
Elitná jednotka súdnych vedcov rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta
činu a analýzy nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Laurence Fishburne ako dr. Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky Las
Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2010).
Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W.
Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší.
Réžia: Brad Tanenbaum
(od 12 rokov)

19:00

Slobodní so záväzkami - PREMIÉRA (8, 9)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(premiéra)
(od 12 rokov)

20:10

Vtierka Castle IV. (3) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
V spoločnosti, ktorá sa zaoberá hibernáciou ľudí, sa objaví telo zavraždeného. K rozlúšteniu
záhady prispeje až pitva hlavy, ktorá ukrýva nemilé tajomstvo...
V jednej z uličiek je taká veľká mláka krvi, že zraná obeť nemohla prežiť. Telo však chýba a
jedinou indíciou je stopa od pneumatiky. Beckettová s Castleom vypátrajú telo zavraždeného vo
firme, ktorá sa zaoberá hibernáciou ľudí. Ide o kryogenickú firmu, ktorá zmrazuje po smrti ľudí,
ktorí veria, že v budúcnosti ich oživia. Zariadenie im ohlási zastavenie srdca, potom čo
najrýchlejšie vyrazia, telo prevezmú a zmrazia. Tentoraz však odviezli obeť vraždy - Lestera
Hamiltona. Mŕtvemu ukradli kufrík, ktorý je zrejme aj dôvodom vraždy. V kufríku nosil svoj
výskum – projekt Ambrosie, ktorý sa zaoberal spomalením procesu starnutia. Vraj má cenu
miliárd a najviac by z neho získal Beau Randolph, ktorý výskum sponzoroval. Lester sa s ním
pred troma dňami pohádal – chcel výskum zverejniť a znemožniť tak patentovanie technológie.
Randolph je preto hlavným podozrivým...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S. Dever, R. SantiagoHudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia: Holly Daleová
(od 12 rokov)

21:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (15, 16) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
V sklade dôkazov C.S.I. nájdu mŕtveho 14-ročného chlapca, ktorý sa tam vlámal s dvoma

kamarátmi. Bol jeho pád z vrchnej police v sklade nehodou, alebo mu niekto pomohol?
Stopy vedú k vysokopostavenému právnikovi, ktorý pracoval na oslobodení muža odsúdeného
za vraždu manželky. Vyzera to tak, že chlapci sa vlámali do skladu dôkazov C.S.I. za účelom
ilegálne zmeniť dôkaz tohto starého prípadu. Prečo to však chceli urobiť?
Laurence Fishburne ako dr. Ray Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky
Las Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2010). Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads,
P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W. Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší.
Réžia: Alec Smight
(od 12 rokov)
22:55

ŽREBOVANIE

23:05

Tajomstvá a lži I. (3)
(Secrets and Lies I.)
Blížia sa Vianoce a Ben sa zúfalo snaží udržať svoju rodinu pohromade. Keď sa prevalilo, že je
biologickým otcom zavraždeného dieťaťa od susedov, sú jeho snahy odsúdené na neúspech.
Celé okolie ho sleduje a ohovára. Ben nájde vraždnú zbraň - baterku zamazanú Tomovou krvou.
Niekto mu ju dal do kufra auta. S dôkazom, ktorý by ho mohol očistiť, naloží najhoršie, ako len
môže. Schová si ho...
Keď sa Ben dozvie, kto povedal Scottovi, že nie je Tomov otec, udalosti naberú rýchly spád. Po
odhalení, že Scott a Jessina sestra majú ľúbostný pomer, políca odvádza Scotta do väzby. V ten
večer nájde Ben v kufri svojho auta stratenú baterku. Je zamazaná hnedou mazľavou hmotou,
pravdepodobne Tomovou krvou. Ben urobí tú najhoršiu možnú vec a baterku si schová. Jeho
život sa komplikuje, začína mať psychické problémy a robí neuvážené kroky, ktoré ho stavajú do
zlého svetla.
Ben Crawford, doteraz bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom
behu telo 5-ročného chlapca Toma od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z
ohavnej vraždy dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, len na vlastnú päsť začať hľadať skutočného
vraha. Musí ho odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa jeho manželstvo, deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozplietania nitiek zločinu sa však na
povrch začnú vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan
Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Paul McCrane, Kate Dennisová
(od 12 rokov)

00:00

Paranormálne záhady III. (13)
(Paranormal Witness III.)
Profesor Mark Spencer a jeho manželka Rebecca si kúpili jedinečný historický dom Allen House
v Arkansase. Radosť a hrdosť z nového príbytku im však hneď po nasťahovaní pokazia
znepokojujúce a nevysvetliteľné udalosti. Privolaní odborníci po dôkladnom prieskume vyhlásia,
že v dome zrejme straší duch ženy menom LaDell, ktorá záhadne zomrela v spálni. Manželia
Mark a Rebecca v duchov neveria, ale to sa zmení, keď sa Rebecca tvárou v tvár stretne s
duchom bez tváre. Mark žiada vyšetrovateľov, aby zistili, či im chce duch ublížiť. Odborníci
odhalia temnú a znepokojivú pravdu - nešťastná LaDell spáchala samovraždu a jej duch
nemôže z domu odísť.
Americký hraný dokumentárny mysteriózny seriál nám prináša mrazivé svedectvá ľudí, ktorí na
vlastnej koži zažili nadprirodzené úkazy a paranormálne javy, teda tajomné a podivné udalosti,
ktoré nemožno racionálne vysvetliť. Zároveň budeme svedkami dramatických rekonštrukcií ich
šokujúcich a hrôzostrašných zážitkov.

Americký mysteriózny hraný dokumentárny seriál (2013).
Réžia: James Bryce
(od 15 rokov)
01:00

POLICAJTI V AKCII
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Seriál malých príbehov inšpirovaných skutočnými policajnými zásahmi na základe reálnych
výjazdov.
Seriál TV JOJ sa inšpiroval policajnými správami o skutočných policajných zásahoch. Policajti
riešia od ukradnutých bicyklov či suseda, ktorého pohrýzol pes, až po podozrenia z trestných
činov lúpeže peňazí na benzínovej čerpacej stanici či podvody na senioroch, bitky a útoky na
manželov alebo rodičov. Veľa prípadov slúži ako výstraha, ako sa nedať podviesť či oklamať
zlodejmi a takzvanými profesionálnymi klamármi, ktorí denne pripravujú Slovákov o majetok a
úspory. Sú príbehy, ktoré vyvolajú úsmev, lebo sa končia relatívne dobre a zmierlivo, pretože
vinník si prizná chybu, ospravedlní sa, prosí kamaráta, suseda, brata o odpustenie a dostane len
blokovú pokutu.
V seriáli uvidíme veľa známych hereckých tvárí, ktoré sa objavia v úlohách policajtov alebo
okradnutých, zbitých či inak poškodených občanov.
Slovenský seriál (2016).
Hrajú: Gabriela Csinová, Juraj Predmerský, Sláva Daubnerová, Michal Domonkoš, Tomáš
Horváth, Andrej Šoltés, Jozef Antálek, Miroslav Málek, Alexandra Palatinusová a ďalší
Réžia: Kristína Herczegová, Lukáš Kodoň, Tomáš Roháč
(od 12 rokov)

02:05

SÚDNA SIEŇ
(ST) - skryté titulky
7 rokov nudy
Sedem rokov v šťastnom manželstve ubehne ako voda. Ak však jeden z manželov nie je
spokojný s tým druhým, sedem rokov môže byť pre neho celá večnosť. Dôvodov, prečo si
Denisa našla mladšieho milenca, môže byť hneď niekoľko. Jeden z tých hlavných je nuda.
Paradoxom na tomto prípade je, že nie Denisa, ale jej manžel Roman sa rozhodol rozviesť.
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2010).
(od 12 rokov)

02:50

Rodinné záležitosti
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Bezdomovec, Sliepkojedi
Gabo Rakús skončil na ulici. Z jeho beznádeje ho vytrhne stretnutie so vzdialenou príbuznou,
dôchodkyňou Fankou Gregorovou. Tá svojho pra-synovca zoberie k sebe, len aby sa oňho
trochu postarala. To sa však rozhodne nepáči jej mužovi Edovi. Najhoršie je ale to, že Gabo
dobrotu svojej ochrankyne začne čoskoro zneužívať.
Danka Križanová sa vracia do dedinského domova po čase strávenom v Anglicku, kde
pracovala ako au-pairka. Privedie si však so sebou svojrázneho priateľa Ozzyho. Ozzy je
extravagantný hudobník a susedia rodiny Lásikovcov ho okamžite považujú za satanistu. Všetko
sa skomplikuje, keď v okolitých domoch začnú miznúť sliepky.
Reálne príbehy obyčajných ľudí zo slovenských miest a dedín, ktorí sa ocitli v krízovej situácii.
Kým sa ich konflikt dostane až do súdnej siene, to najpikantnejšie sa odohráva priamo u nich
doma alebo u susedov.
Kým sa konflikt medzi ľuďmi dostane až pred súd, to najpikantnejšie sa odohráva priamo u nich
doma alebo u susedov. Nepríjemné životné zážitky a príbehy, akými sú napríklad nedoriešený
rozvod, boj proti neprispôsobivým susedom či problémy s agresívnymi susedmi, už mnohí diváci
istotne dobre poznajú, lebo ich sami prežili na vlastnej koži.
Slovenský seriál (2013). Scenár: S. Guštafík, N. Uličná.
Réžia: S. Jaško, I. Predmerský
(od 12 rokov)

03:45

Paranormálne záhady III. (13)
(Paranormal Witness III.)
Profesor Mark Spencer a jeho manželka Rebecca si kúpili jedinečný historický dom Allen House

v Arkansase. Radosť a hrdosť z nového príbytku im však hneď po nasťahovaní pokazia
znepokojujúce a nevysvetliteľné udalosti. Privolaní odborníci po dôkladnom prieskume vyhlásia,
že v dome zrejme straší duch ženy menom LaDell, ktorá záhadne zomrela v spálni. Manželia
Mark a Rebecca v duchov neveria, ale to sa zmení, keď sa Rebecca tvárou v tvár stretne s
duchom bez tváre. Mark žiada vyšetrovateľov, aby zistili, či im chce duch ublížiť. Odborníci
odhalia temnú a znepokojivú pravdu - nešťastná LaDell spáchala samovraždu a jej duch
nemôže z domu odísť.
Americký hraný dokumentárny mysteriózny seriál nám prináša mrazivé svedectvá ľudí, ktorí na
vlastnej koži zažili nadprirodzené úkazy a paranormálne javy, teda tajomné a podivné udalosti,
ktoré nemožno racionálne vysvetliť. Zároveň budeme svedkami dramatických rekonštrukcií ich
šokujúcich a hrôzostrašných zážitkov.
Americký mysteriózny hraný dokumentárny seriál (2013).
Réžia: James Bryce
(od 15 rokov)
04:30

Prvé oddelenie
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Realita
Na moste prudko zabrzdí auto. Vystúpi z neho človek, vyberá z kufra mŕtvolu, dovlečie ju k
zábradliu a hádže dole z mosta. Keď na miesto činu prídu vyšetrovatelia, hneď zistia, že telo
ležiace pod mostom je obeťou vraždy. Dúfajú, že k páchateľovi ich privedú stopy pneumatík,
ktoré sa našli na moste.
Štvorica detektívov každý deň rieši závažný prípad. Vypočúvanie svedkov a podozrivých,
obhliadky miesta činu a dedukcia dvoch zohratých párov kriminalistov vždy vedie k odhaleniu
páchateľa. Krátka scéna na začiatku každej epizódy ukáže obeť priamo na mieste činu, najskôr
bez súvislostí. Tie odhalia až kriminalisti pomocou svojich vyšetrovacích metód a na základe
získaných dôkazov...
Slovenský kriminálny seriál (2009). Hrajú: Peter Rúfus, Veronika Paulovičová, Ján Dobrík,
Ondřej Daniš a ďalší. Réžia: Albert Vlk
(od 12 rokov)

04:50

Súdna sieň
(ST) - skryté titulky
Kúpeľ v kyseline
Deväťdesiate roky priniesli do našich končín prvky tvrdého kapitalizmu, a mnohí nariekali, že
takto zle ešte nebolo. To však ešte netušili, že príde svetová hospodárska kríza, ktorej dopady
pociťujeme práve v týchto rokoch. Vysoká nezamestnanosť, strach o živobytie, pokrivené
vzťahy, strata ľudskej dôstojnosti. Málokto sa odváži proti tomuto vzoprieť, čo však nie je prípad
hrdinu dnešného príbehu – Kamila Zambora. Ale aj ten sa ozval až potom, ako utrpel takmer
smrteľný pracovný úraz, s trvalými následkami.
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2013).
Účinkujú: J. Buršáková.
Réžia: B. Mišík
(od 12 rokov)

ŠTVRTOK 27. 06. 2019
05:35

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Prvé rande
Michal sa v prítomnosti Niny dozvie, že Baška od neho definitívne odchádza. Ivana vie, že ak
predá Egonovi Terezkin podiel z firmy, zbaví sa konečne Fábryho aj Orgována. Maslák navštívi
Zdeňka, ktorému povie, že vie o jeho poisťovacích podvodoch s autami. Pani Janka dovolí
Imremu prespať v jej byte jednu noc. Dozvedá sa, že Imreho manželka si našla mladého
milenca. Alica je presvedčená, že Egon plánuje pre nich dvoch zabezpečiť spoločný
bezstarostný život. Renátka a doktor Mráček majú prvé spoločné rande.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.

Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)
06:25

Profesionáli III. (24)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Chránený svedok
Na stanicu príde chránený svedok zločinu, aby sa oňho postarali - je to Skarletina mama, pani
Balážiková. Fero a Miki iniciatívne začnú vyšetrovať zločin, ktorého údajne bola svedkom.
Problém je v tom, že sa ten zločin nápadne podobá na príbeh z knihy autora kriminálok
Dominika Dána...
Náčelník Maroš Nagy so svojimi mužmi hrdo bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010).
Hrajú: P. Batthyány, J. Kroner, Ľ. Kostelný, H. Krajčiová, L. Latinák, C. Kassai, M. Hudák. Hosť:
Jana Oľhová.
Réžia: Michal Vajdička
(od 12 rokov)

07:05

Hoď svišťom II. (1/10)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Ďurova žena
Sandra a Ďuro konečne strácajú zábrany a ich vzťah sa začína vyvíjať veľmi nádejne! Situáciu
ale zásadne skomplikuje príchod Ďurovej manželky Broni, ktorá by chcela svojho „ešte stále
muža“ prilákať naspäť k sebe. Ďuro prosí veľkopodnikateľa Boja a jeho Miu, aby pred Sandrou
neprezradili, že je ženatý. Najviac sa z Broninej prítomnosti v penzióne teší Oskar, ale aj jeho to
pod vplyvom rýchleho sledu nečakaných udalostí čoskoro prejde...
Rodinný tatranský penzión magicky priťahuje tie najhumornejšie situácie a peripetie. Vedú ho
dvaja súrodenci Oskar a Sandra, ktorým ho kúpil ich bohatý otecko, aby aspoň niečo v živote
začali robiť.
Slovenský komediálny seriál (2012).
Hrajú: P. Polnišová, T. Maštalír, M. Hilmerová, J. Vajda, A. Bárta. Hosť: G. Dzuríková.
Réžia: M. Vajdička
(od 12 rokov)

08:15

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Otec umrel
Michal prežíva pekelné muky. Miška mu vyčíta, že najprv to pokašľal s Ivanou a teraz Bašku
vyhadzuje z domu. Hoffa oznamuje Ivane, že sa dala oplodniť Jakubovými zmrazenými
spermiami. Ivana nie je nadšená... Frederikov otec nečakane umrel na infarkt, svojmu synovi
zanechal slušný majetok. Julka má pocit, že jej Zdeněk niečo tají. Paťo konečne povie Fábrymu,
čo si o jeho ponuke myslí.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.

Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)
09:40

Policajt z L.A. (19)
(Martial Law)
Bankový lupič odetý v čiernom nepriestrelnom obleku s helmou a vyzbrojený automatickou
policajnou zbraňou AK-47 so špeciálnymi nábojmi prepadne pobočku banky a unesie Melanie
ako rukojemníčku.
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha kolegom bojovať proti zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia G. Beeman
(od 12 rokov)

10:55

JAG IV. (1/24)
Počas pátrania po otcovi sa Harm dozvedá, že s najväčšou pravdepodobnosťou ho previezli do
sibírskeho tábora Belojka. Nie je nič jednoduchšie, než si bez dovolenia ruskej armády požičať
MIG-21 a bez povolenia na štart vyraziť na Sibír. Nad hlbokou tajgou ich dostihne niekoľko
stíhačiek a zovrie ich do pevných klieští. Pred útokom rakety sa v poslednej chvíli Harm aj Mac
zachránia katapultom. Keď do Washingtonu dorazí správa, že obaja tragicky zahynuli, generál
Chegwidden sa rozhodne odletieť do Moskvy a osobne sa informovať o prípade. Medzitým
obaja americkí stroskotanci prezlečení za Cigánov pokračujú v strastiplnej ceste ruskou tajgou
do Belojky. V pätách sú im major Sokol a plukovník Parlovsky.
Prípady úradu vojenskej prokuratúry JAG - Judge Advocate General.
Bývalý vojenský pilot, major Harmon Rabb, a jeho kolegovia z úradu vojenskej prokuratúry
vyšetrujú prípady na palubách vojenských lodí, ponoriek a lietadiel. Žalujú a obhajujú tých, ktorí
sú v armáde obvinení zo zločinov, vrážd, vlastizrady alebo terorizmu. Pri svojej práci sa elitní
právnici stretávajú s rozmanitými priestupkami, zločinmi či porušením zákona, ktorých sa
dopúšťajú vojaci, dôstojníci alebo zamestnanci vojenských námorných síl. Riešia nielen prípady
z vojny v Perzskom zálive, operácie Púštna búrka, Bosny aj Kosova, ale aj závažné témy
diskriminácie žien, odlišnej sexuálnej orientácie či sexuálneho obťažovania v armáde.
Americký akčný kriminálny seriál (1998).
Hrajú: David James Elliot, Catherine Bellová, Patrick Labyorteaux, John M. Jackson, Karri
Turnerová, Chuck Carrington, Steven Culp a ďalší.
Réžia: Tony Wharmby
(od 12 rokov)

12:00

Slobodní so záväzkami (8, 9)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.

Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(od 12 rokov)
13:00

JAG IV. (2)
Mocenský boj o ovládnutie Sudánu sa odohráva aj na sudánskej ambasáde vo Washingtone.
Veľvyslanec Moshak chce získať moc za každú cenu a zinscenuje únos rukojemníkov priamo v
priestoroch ambasády. Harm a Mac sa ocitnú uprostred chaotickej a životu nebezpečnej
situácie, ale spoločne s profesorom Dubotu sa im podarí zahnať Moshaka do úzkych. Ten
vzápätí pochopí bezvýchodiskovosť svojej situácie a uchýli sa k zúfalému pokusu všetko zvrátiť
- ako ochranný štít pred sebou drží skúmavku so smrtiacim vírusom ebola.
Prípady úradu vojenskej prokuratúry JAG - Judge Advocate General.
Bývalý vojenský pilot, major Harmon Rabb, a jeho kolegovia z úradu vojenskej prokuratúry
vyšetrujú prípady na palubách vojenských lodí, ponoriek a lietadiel. Žalujú a obhajujú tých, ktorí
sú v armáde obvinení zo zločinov, vrážd, vlastizrady alebo terorizmu. Pri svojej práci sa elitní
právnici stretávajú s rozmanitými priestupkami, zločinmi či porušením zákona, ktorých sa
dopúšťajú vojaci, dôstojníci alebo zamestnanci vojenských námorných síl. Riešia nielen prípady
z vojny v Perzskom zálive, operácie Púštna búrka, Bosny aj Kosova, ale aj závažné témy
diskriminácie žien, odlišnej sexuálnej orientácie či sexuálneho obťažovania v armáde.
Americký akčný kriminálny seriál (1998).
Hrajú: David James Elliot, Catherine Bellová, Patrick Labyorteaux, John M. Jackson, Karri
Turnerová, Chuck Carrington, Steven Culp a ďalší.ň
Réžia: Alan J. Levi, Tony Wharmby
(od 12 rokov)

14:00

Tajomstvá a lži I. (4)
(Secrets and Lies I.)
Posledná návšteva vyšetrovateľky Cornellovej odhalí, že Natalie v poslednú noc nestrážila
Toma tak, ako sľúbila. Keď zaspal, prenechala ho susedke Vanesse a išla na koncert s Daveom.
Ben navštívi Vanessu, aby jej dohovoril, pričom objaví súdny nález vo veci týraného dieťaťa.
Vyhľadá jej manžela, detského lekára Richardsona. Zistí, že po afére s týraným dieťaťom v
Manchestri si obaja zmenili mená. Ben sa snaží zistiť viac a pátra na vlastnú päsť. Mohol mať
doktor Richardson prsty v Tomovej vražde?
Ben Crawford, doteraz bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom
behu telo 5-ročného chlapca Toma od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z
ohavnej vraždy dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, len na vlastnú päsť začať hľadať skutočného
vraha. Musí ho odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa jeho manželstvo, deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozplietania nitiek zločinu sa však na
povrch začnú vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan
Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Paul McCrane, Kate Dennisová
(od 12 rokov)

15:00

Policajt z L.A. (20)
(Martial Law)
Sammo so svojím tímom musí zastaviť nebezpečných nemeckých teroristov zo skupiny Červená

búrka, ktorí si v Amerike dopĺňajú zásoby zbraní a protitankových striel navádzaných laserom.
Aké útoky nimi plánujú spáchať v Európe?
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha americkým kolegom bojovať proti
zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, T. Laurenová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia: G. Yaitenes
(od 12 rokov)
16:00

Vtierka Castle IV. (3) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
V spoločnosti, ktorá sa zaoberá hibernáciou ľudí, sa objaví telo zavraždeného. K rozlúšteniu
záhady prispeje až pitva hlavy, ktorá ukrýva nemilé tajomstvo...
V jednej z uličiek je taká veľká mláka krvi, že zraná obeť nemohla prežiť. Telo však chýba a
jedinou indíciou je stopa od pneumatiky. Beckettová s Castleom vypátrajú telo zavraždeného vo
firme, ktorá sa zaoberá hibernáciou ľudí. Ide o kryogenickú firmu, ktorá zmrazuje po smrti ľudí,
ktorí veria, že v budúcnosti ich oživia. Zariadenie im ohlási zastavenie srdca, potom čo
najrýchlejšie vyrazia, telo prevezmú a zmrazia. Tentoraz však odviezli obeť vraždy - Lestera
Hamiltona. Mŕtvemu ukradli kufrík, ktorý je zrejme aj dôvodom vraždy. V kufríku nosil svoj
výskum – projekt Ambrosie, ktorý sa zaoberal spomalením procesu starnutia. Vraj má cenu
miliárd a najviac by z neho získal Beau Randolph, ktorý výskum sponzoroval. Lester sa s ním
pred troma dňami pohádal – chcel výskum zverejniť a znemožniť tak patentovanie technológie.
Randolph je preto hlavným podozrivým...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S. Dever, R. SantiagoHudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia: Holly Daleová
(od 12 rokov)

17:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (15, 16) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
V sklade dôkazov C.S.I. nájdu mŕtveho 14-ročného chlapca, ktorý sa tam vlámal s dvoma
kamarátmi. Bol jeho pád z vrchnej police v sklade nehodou, alebo mu niekto pomohol?
Stopy vedú k vysokopostavenému právnikovi, ktorý pracoval na oslobodení muža odsúdeného
za vraždu manželky. Vyzera to tak, že chlapci sa vlámali do skladu dôkazov C.S.I. za účelom
ilegálne zmeniť dôkaz tohto starého prípadu. Prečo to však chceli urobiť?
Laurence Fishburne ako dr. Ray Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky
Las Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2010).
Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W.
Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší. Réžia: Alec Smight
(od 12 rokov)

19:00

Slobodní so záväzkami - PREMIÉRA (10, 11)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti

ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(premiéra)
(od 12 rokov)
20:10

Vtierka Castle IV. (4) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
Keď nájdu mŕtvu mladú vysokoškoláčku, stopy privedú vyšetrovateľov až k čínskej mafii. Do
zamotaného prípadu je však zapojený aj tajný policajt z protidrogového a expriateľ dievčaťa,
ktorý vie viac, ako sa zdá...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S. Dever, R. SantiagoHudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia R. Bowman
(od 12 rokov)

21:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (17, 18) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
Muž, ktorý v šialenom amoku zabil svoju matku a vyvraždil všetkých susedov, je úplne
nepríčetný a vyžaruje silnú rádioaktivitu. Stopy vedú k susednému domu, kde nájdu dielňu
špecializovanú na výrobu lekárskych nástrojov. Zdá sa, že je tu pracuje tajomný „Dr. Jekyll“,
sériový vrah, ktorý rád žartuje s vnútornými orgánmi svojich obetí. Šialený muž mu pomáhal s
výrobou nástrojov a Dr. Jekyll sa ho zbavil ako jediného svedka. Je Dr. Langston budúcou
obeťou Dr. Jekylla?
Laurence Fishburne ako dr. Ray Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky
Las Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2010).
Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W.
Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší.
Réžia: Michael Nankin
(od 12 rokov)

22:55

ŽREBOVANIE

23:00

TIPOS INFO

23:05

Tajomstvá a lži I. (4)
(Secrets and Lies I.)
Posledná návšteva vyšetrovateľky Cornellovej odhalí, že Natalie v poslednú noc nestrážila
Toma tak, ako sľúbila. Keď zaspal, prenechala ho susedke Vanesse a išla na koncert s Daveom.
Ben navštívi Vanessu, aby jej dohovoril, pričom objaví súdny nález vo veci týraného dieťaťa.
Vyhľadá jej manžela, detského lekára Richardsona. Zistí, že po afére s týraným dieťaťom v
Manchestri si obaja zmenili mená. Ben sa snaží zistiť viac a pátra na vlastnú päsť. Mohol mať
doktor Richardson prsty v Tomovej vražde?
Ben Crawford, doteraz bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom
behu telo 5-ročného chlapca Toma od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z
ohavnej vraždy dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, len na vlastnú päsť začať hľadať skutočného
vraha. Musí ho odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa jeho manželstvo, deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozplietania nitiek zločinu sa však na
povrch začnú vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Kate Ashfieldová, Steven Brand, Eric Lange, Meaghan
Rathová, Tad Cooley, Denise Dowseová a ďalší.
Réžia: Paul McCrane, Kate Dennisová
(od 12 rokov)

00:00

Spackané plastické operácie: Po zákroku II. (5, 6)
(BOTCHED: POST OP II.)
Plastickí chirurgovia dr. Terry J. Dubrow a dr. Paul Nastiff podrobne analyzujú prípady
pacientov, ktorí podstúpili plastické operácie fyzických hendikepov, s ktorými sa buď narodili,
alebo sú dôsledkom úrazu či choroby. Zároveň navštevujú svojich pacientov, aby zhodnotili, ako
sa vyvíja ich zdravotný stav po poslednom lekárskom zásahu, ktorý absolvovali v sérii Plastické
operácie: Znetvorení prírodou. Hostiteľkou je Heather Dubrowová, manželka Terryho Dubrowa a
televízna hviezda známa z reality šou Skutočné paničky z Orange County.
Známi plastickí chirurgovia Dr. Dubrow a Dr. Nassif cestujú po Amerike, aby sa stretli s
pacientmi, ktorí sa narodili s fyzickou deformáciou alebo zažili prežili veľkú fyzickú či psychickú
traumu po úraze alebo ťažkej chorobe. V každej časti seriálu sa zoznámia s novými pacientmi a
spoznajú ich príbehy, trápenia, bolesti, hendikepy. Vyhodnotia ich životnú situáciu pred tým, než
ich pozvú do Los Angeles, aby sa im pokúsili pomôcť a navrátiť ich späť do normálneho života.
V tejto emotívnej reality-šou spoznáme, ako užitočná a nápomocná môže byť plastická chirurgia
pre tých pacientov, ktorí prekonali rakovinu, boli zasiahnutí bleskom, prišli o časti končatín či
zažili inú životnú traumu, ktorá ich tragicky poznačila na tele aj na duši.
Americká reality-šou (2016).
Účinkujú: Heather Dubrowová, Terry J. Dubrow, Paul Nastiff a ďalší.
(od 15 rokov)

01:00

POLICAJTI V AKCII
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Seriál malých príbehov inšpirovaných skutočnými policajnými zásahmi na základe reálnych
výjazdov.
Seriál TV JOJ sa inšpiroval policajnými správami o skutočných policajných zásahoch. Policajti
riešia od ukradnutých bicyklov či suseda, ktorého pohrýzol pes, až po podozrenia z trestných
činov lúpeže peňazí na benzínovej čerpacej stanici či podvody na senioroch, bitky a útoky na
manželov alebo rodičov. Veľa prípadov slúži ako výstraha, ako sa nedať podviesť či oklamať
zlodejmi a takzvanými profesionálnymi klamármi, ktorí denne pripravujú Slovákov o majetok a
úspory. Sú príbehy, ktoré vyvolajú úsmev, lebo sa končia relatívne dobre a zmierlivo, pretože
vinník si prizná chybu, ospravedlní sa, prosí kamaráta, suseda, brata o odpustenie a dostane len
blokovú pokutu.
V seriáli uvidíme veľa známych hereckých tvárí, ktoré sa objavia v úlohách policajtov alebo

okradnutých, zbitých či inak poškodených občanov.
Slovenský seriál (2016).
Hrajú: Gabriela Csinová, Juraj Predmerský, Sláva Daubnerová, Michal Domonkoš, Tomáš
Horváth, Andrej Šoltés, Jozef Antálek, Miroslav Málek, Alexandra Palatinusová a ďalší
Réžia: Kristína Herczegová, Lukáš Kodoň, Tomáš Roháč
(od 12 rokov)
02:05

SÚDNA SIEŇ
(ST) - skryté titulky
Život s kriminálnikom
Dnes do súdnej siene prichádzajú manželia, ktorí sa už raz rozviedli, a potom opäť zobrali,
pretože žena sa rozhodla kvôli malému synovi odpustiť svojmu mužovi a opäť si ho vzala. Po
čase však zistila, že manžel si kúpil nový byt, v ktorom ubytoval svoju kolegyňu. To je dôvod
dnešného pojednávania o druhom rozvode ľudí, ktorí sú ťažko skúšaní osudom a minulosťou,
nakoľko muž absolvoval dokonca aj pobyt vo väzení...
Nový sudca, nové prípady!
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2011).
Účinkujú: J. Buršáková-Brestovská, R. Názlerová, I. Gontko, B. Kopecká, B. Palovič, A.
Hrebeňová, A. Bočková, M. Štefek a ďalší.
Réžia: Ivan Predmerský
(od 12 rokov)

02:50

Rodinné záležitosti
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Lovestory s profesorom, Garážový spor
Profesor histórie Ján Galbavý sa na staré kolená rozviedol. Zo zúfalstva ho vytrhne až mladá
adeptka na štúdium histórie Martina Lišková. Profesor ju k sebe nasťahuje, aby jej pomohol s
prípravou na prijímacie skúšky, ona však má iné plány. Jána Galbavého zvedie a postupne sa z
nich stane pár. To sa však nepáči bývalej manželke Dagmar a dcére Lucii.
Dano Hovorka a Stano Gučík sú mladí muzikanti z Ružindola. Chystajú sa na festival, kde
konečne chcú preraziť. Do susediacej garáže sa však nasťahuje rodina gamblera Karola
Bohunického, ktorej sa nepáčia hlučné skúšky hudobnej skupiny.
Všetky rodinné záležitosti by mali zostať v rodine. Nie vždy sa to však podarí. Reálne príbehy
obyčajných ľudí zo slovenských miest a dedín, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Kým sa konflikt
medzi ľuďmi dostane až pred súd, to najpikantnejšie sa odohráva priamo u nich doma alebo u
susedov. Nepríjemné životné zážitky a príbehy, akými sú napríklad nedoriešený rozvod, boj proti
neprispôsobivým susedom či problémy s agresívnymi susedmi, už mnohí diváci istotne dobre
poznajú, lebo ich sami prežili na vlastnej koži.
Slovenský seriál (2013). Scenár: D. Kizek Kiššová, N. Uličná.
Réžia: I. Predmerský
(od 12 rokov)

03:45

Spackané plastické operácie: Po zákroku II. (5, 6)
(Botched: Post Op II.)
Plastickí chirurgovia dr. Terry J. Dubrow a dr. Paul Nastiff podrobne analyzujú prípady
pacientov, ktorí podstúpili plastické operácie fyzických hendikepov, s ktorými sa buď narodili,
alebo sú dôsledkom úrazu či choroby. Zároveň navštevujú svojich pacientov, aby zhodnotili, ako
sa vyvíja ich zdravotný stav po poslednom lekárskom zásahu, ktorý absolvovali v sérii Plastické
operácie: Znetvorení prírodou. Hostiteľkou je Heather Dubrowová, manželka Terryho Dubrowa a
televízna hviezda známa z reality šou Skutočné paničky z Orange County.
Známi plastickí chirurgovia Dr. Dubrow a Dr. Nassif cestujú po Amerike, aby sa stretli s
pacientmi, ktorí sa narodili s fyzickou deformáciou alebo zažili prežili veľkú fyzickú či psychickú
traumu po úraze alebo ťažkej chorobe. V každej časti seriálu sa zoznámia s novými pacientmi a
spoznajú ich príbehy, trápenia, bolesti, hendikepy. Vyhodnotia ich životnú situáciu pred tým, než
ich pozvú do Los Angeles, aby sa im pokúsili pomôcť a navrátiť ich späť do normálneho života.
V tejto emotívnej reality-šou spoznáme, ako užitočná a nápomocná môže byť plastická chirurgia
pre tých pacientov, ktorí prekonali rakovinu, boli zasiahnutí bleskom, prišli o časti končatín či
zažili inú životnú traumu, ktorá ich tragicky poznačila na tele aj na duši.

Americká reality-šou (2016).
Účinkujú: Heather Dubrowová, Terry J. Dubrow, Paul Nastiff a ďalší.
(od 15 rokov)
04:30

Prvé oddelenie
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Rodinná záležitosť
Keď pani Žárová vstúpi do svojho bytu, vidí niečo hrozné. Jej manžel leží mŕtvy na zemi a nad
jeho telom sa skláňa jej švagor, brat zavraždeného. Keď sa do prípadu pustia vyšetrovatelia z
Prvého oddelenia, o hlavnom podozrivom nemajú najmenšiu pochybnosť... Štvorica detektívov
každý deň rieši závažný prípad. Vypočúvanie svedkov a podozrivých, obhliadky miesta činu a
dedukcia dvoch zohratých párov kriminalistov vždy vedie k odhaleniu páchateľa. Krátka scéna
na začiatku každej epizódy ukáže obeť priamo na mieste činu, najskôr bez súvislostí. Tie
odhalia až kriminalisti pomocou svojich vyšetrovacích metód a na základe získaných dôkazov...
Slovenský kriminálny seriál (2009).
Hrajú: Peter Rúfus, Veronika Paulovičová, Ján Dobrík, Ondřej Daniš a ďalší.
Réžia: Albert Vlk, Roman Fábian
(od 12 rokov)

04:45

Súdna sieň
(ST) - skryté titulky
Zaspal dobu
Dnes spoznáme ďalší zaujímavý prípad rozvodu. Manžel je zručný mäsiar, zanietený metalista a
vášnivý naturalista. Muž plný extrémov a rozporov. Ako môže fanatický milovník prírody
pracovať ako mäsiar a zároveň zbožňovať metalovú muziku? Nevieme, či väčšmi miluje svoju
robotu, kde seká, reže, píli a dokazuje sám sebe, aký je silný mačo, alebo viac preferuje
metalovú hudbu, koncerty a festivaly pod holým nebom v lone prírody. Manželka sa sťažuje, že
muž je jej síce verný a nepije alkohol, ale spáva v krvavých mäsiarskych gumákoch a ráno
vstáva s metalovou hudbou pustenou na najvyššie decibely v celom dome. Najhoršie však je, že
s manželkou už nechce ani spávať a sex sa u nich nekoná.
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2013).
Účinkujú: J. Buršáková.
Réžia: B. Mišík
(od 12 rokov)

PIATOK 28. 06. 2019
05:35

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Otec umrel
Michal prežíva pekelné muky. Miška mu vyčíta, že najprv to pokašľal s Ivanou a teraz Bašku
vyhadzuje z domu. Hoffa oznamuje Ivane, že sa dala oplodniť Jakubovými zmrazenými
spermiami. Ivana nie je nadšená... Frederikov otec nečakane umrel na infarkt, svojmu synovi
zanechal slušný majetok. Julka má pocit, že jej Zdeněk niečo tají. Paťo konečne povie Fábrymu,
čo si o jeho ponuke myslí.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)

06:20

TIPOS INFO

06:25

Profesionáli III. (25,26)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Sklad techniky, Komunálne voľby
Miňo s Mikim vykradnú sklad armádnej špeciálnej techniky, ktorý je v mestečku. Policajti začnú
prípad vyšetrovať a Miňo im pre vylepšenie kvality vyšetrovania ukradnutej špeciálnej techniky
ponúka na predaj práve tú istú ukradnutú špeciálnu techniku. A policajti ju kupujú aj za vlastné
peniaze, len aby si šplhli pred kolegami a prípad úspešne vyšetrili!
Náčelník Maroš Nagy so svojimi mužmi hrdo bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010). Hrajú P. Batthyány, J. Kroner, Ľ. Kostelný, H.
Krajčiová, L. Latinák, C. Kassai, M. Hudák. Réžia: Michal Vajdička
(od 12 rokov)

07:05

Hoď svišťom II. (2)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Salón krásy
Mia si v penzióne otvára Salón krásy. Jej prvými zákazníkmi sú – samozrejme čiastočne pod
nátlakom – veľkopodnikateľ Bojo a Oskar. Následky Miinej kozmetickej zručnosti oboch
pacientov viac než prekvapia... Sandra drží kvôli Ďurovi protestnú hladovku – nevie mu odpustiť,
ako jej mohol zatajiť, že je stále ženatý. Ďuro sa snaží vyhodiť Broňu z penziónu, ale pod
vplyvom nečakaných zvratov napokon všetko dopadne úplne inak.
Rodinný tatranský horský penzión magicky priťahuje tie najhumornejšie situácie a peripetie.
Vedú ho dvaja súrodenci Oskar a Sandra, ktorým ho kúpil ich bohatý otecko, aby aspoň niečo v
živote začali robiť.
Slovenský komediálny seriál (2011).
Hrajú: P. Polnišová, T. Maštalír, M. Hilmerová, J. Vajda, A. Bárta. Hosť: G. Dzuríková.
Réžia: M. Vajdička
(od 12 rokov)

08:15

PANELÁK
(ST) - skryté titulky
Priznanie
Ivana oznamuje Egonovi, že Terezkin podiel vo firme mu po vybavení úradných záležitostí
predá. Hoffa sa rozhodla, že sa od Alberta odsťahuje a vo vzťahu budú pokračovať netradične.
Albert ju musí začať baliť! Mareka prepúšťajú z nemocnice, Michal s Ninou sa s ním chcú
stretnúť a zabrániť tomu, aby ho opäť zavreli do väzenia. Podarí sa im to? Alica opäť žobre u
Egona, aby ju na ostrov zobral so sebou. Ten pod tlakom súhlasí, po Alicinom odchode však
povie, že na ostrov ujde samozrejme bez Alice. Alica sa pochváli Imremu, že Egon predáva
firmu a odchádzajú za hranice. Imre je nešťastný, dúfal, že začne nový život s ňou.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný seriál (2015). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová, M. Miezga, J. Koleník, K.
Farkašová, J. Vajda, M. Igonda, M. Trnavský, B. Turzonovová, J. Slezáček, M. Partlová, A.
Karnasová, M. Landl, Z. Vačková, Z. Mauréry, R. Luknár, S. Spišák, D. Duditšová, Š. Skrúcaný,
G. Marcinková, A. Stanková, K. Turjanová, P. Topoľský, Z. Tlučková, Z. Šebová, Z.
Porubjaková, M. Kubovčík, S. Malachovský, R. Štúr, S. Grláková, M. Javorčeková, I. Romančík,
P. Sklár, L. Barilíková, M. Potokárová, S. Abrahám, J. Kovalčíková, P. Žiaran, N. Gergieva, H.
Geregová, I. Filanová, M. Havranová, K. Ivanková, M. Labuda ml., S. Machac, B. Andrešičová, I.
Kasala, M. Halcinová, T. Pokorný, M. Ondrík, M. Halcinová, D. Richterová, I. Vojtek, D. Žulčák,
J. Bača, M. Majerníková, E. Podzámska, M. Madej a ďalší.
Námet a scenár: A. Kraus. Réžia: A. Kraus, V. Csudai, R. Fábian, L. Hanulák, A. Horečná
(od 12 rokov)

09:40

Policajt z L.A. (20)
(Martial Law)
Sammo so svojím tímom musí zastaviť nebezpečných nemeckých teroristov zo skupiny Červená
búrka, ktorí si v Amerike dopĺňajú zásoby zbraní a protitankových striel navádzaných laserom.
Aké útoky nimi plánujú spáchať v Európe?

Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha americkým kolegom bojovať proti
zločinu.
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, T. Laurenová, L. Mandylor, T. Wright a ďalší. Réžia: G. Yaitenes
(od 12 rokov)
10:55

JAG IV. (2)
Mocenský boj o ovládnutie Sudánu sa odohráva aj na sudánskej ambasáde vo Washingtone.
Veľvyslanec Moshak chce získať moc za každú cenu a zinscenuje únos rukojemníkov priamo v
priestoroch ambasády. Harm a Mac sa ocitnú uprostred chaotickej a životu nebezpečnej
situácie, ale spoločne s profesorom Dubotu sa im podarí zahnať Moshaka do úzkych. Ten
vzápätí pochopí bezvýchodiskovosť svojej situácie a uchýli sa k zúfalému pokusu všetko zvrátiť
- ako ochranný štít pred sebou drží skúmavku so smrtiacim vírusom ebola.
Prípady úradu vojenskej prokuratúry JAG - Judge Advocate General.
Bývalý vojenský pilot, major Harmon Rabb, a jeho kolegovia z úradu vojenskej prokuratúry
vyšetrujú prípady na palubách vojenských lodí, ponoriek a lietadiel. Žalujú a obhajujú tých, ktorí
sú v armáde obvinení zo zločinov, vrážd, vlastizrady alebo terorizmu. Pri svojej práci sa elitní
právnici stretávajú s rozmanitými priestupkami, zločinmi či porušením zákona, ktorých sa
dopúšťajú vojaci, dôstojníci alebo zamestnanci vojenských námorných síl. Riešia nielen prípady
z vojny v Perzskom zálive, operácie Púštna búrka, Bosny aj Kosova, ale aj závažné témy
diskriminácie žien, odlišnej sexuálnej orientácie či sexuálneho obťažovania v armáde.
Americký akčný kriminálny seriál (1998).
Hrajú: David James Elliot, Catherine Bellová, Patrick Labyorteaux, John M. Jackson, Karri
Turnerová, Chuck Carrington, Steven Culp a ďalší.ň
Réžia: Alan J. Levi, Tony Wharmby
(od 12 rokov)

12:00

Slobodní so záväzkami (10, 11)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.
Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(od 12 rokov)

13:00

JAG IV. (3)
Japonec Ičiro Higašimori je presvedčený, že sa stal svedkom znásilnenia svojej dcéry mladým
americkým vojakom Terrym Guitrym, a podá na neho trestné oznámenie. Okolnosti prípadu sú
viac než delikátne a pre Harma Rabba nebude táto kauza o nič ľahšie než tie predchádzajúce.
Situáciu mu sťažujú krehké diplomatické vzťahy medzi Japonskom a USA, ktorých sa škandál
nesmie dotknúť za žiadnych okolností. Keď admirál Fessenden, veliteľ vojenskej základne,
spácha samovraždu, situácia sa poriadne vyostrí.
Prípady úradu vojenskej prokuratúry JAG - Judge Advocate General.
Bývalý vojenský pilot, major Harmon Rabb, a jeho kolegovia z úradu vojenskej prokuratúry
vyšetrujú prípady na palubách vojenských lodí, ponoriek a lietadiel. Žalujú a obhajujú tých, ktorí
sú v armáde obvinení zo zločinov, vrážd, vlastizrady alebo terorizmu. Pri svojej práci sa elitní
právnici stretávajú s rozmanitými priestupkami, zločinmi či porušením zákona, ktorých sa
dopúšťajú vojaci, dôstojníci alebo zamestnanci vojenských námorných síl. Riešia nielen prípady
z vojny v Perzskom zálive, operácie Púštna búrka, Bosny aj Kosova, ale aj závažné témy
diskriminácie žien, odlišnej sexuálnej orientácie či sexuálneho obťažovania v armáde.
Americký akčný kriminálny seriál (1998).
Hrajú: David James Elliot, Catherine Bellová, Patrick Labyorteaux, John M. Jackson, Karri
Turnerová, Chuck Carrington, Steven Culp a ďalší.ň
Réžia: Alan J. Levi, Tony Wharmby
(od 12 rokov)

14:00

Tajomstvá a lži I. (5)
(Secrets and Lies I.)
Ben pomáha susedovmu synovi, autistovi Mattovi Dalymu, pričom narazí na dôležitý dôkaz v
prípade vraždy Toma Murphyho. Nález ho prinúti podozrievať Dalyovcov, že sú do Tomovej
vraždy zapletení. Autista Matt sa však bojí dažďa a v noci Tomovej vraždy husto pršalo.
Medzitým v Chelsea Bay Drive vychádza na svetlo čoraz viac lží a tajomstiev. Detektívka
Cornellová zbiera nepriame dôkazy proti Benovi. Navyše sa v Benovom živote vynára nová
hrozba, ktorá je oveľa nebezpečnejšia, než si pôvodne myslel. Pred jeho domom sa objaví krv a
v garáži pribudnú ďalšie baterky. Dostane výhražnú správu a jeho auto sa samovoľne zamkne.
Ben Crawford, doteraz bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom
behu telo 5-ročného chlapca Toma od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z
ohavnej vraždy dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, len na vlastnú päsť začať hľadať skutočného
vraha. Musí ho odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa jeho manželstvo, deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozpletania nitiek zločinu sa však na
povrch začnú vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Tad Cooley, Dillon Lane, Kate Ashfieldová, Steven Brand,
Eric Lange, Meaghan Rathová, Denise Dowseová, Gregory Allan Williams, Aiden Malik a ďalší.
Réžia: Adam Arkin, Kate Dennisová
(od 12 rokov)

15:00

Policajt z L.A. (21)
(Martial Law)
Sammo Hung ako rešpektovaný čínsky policajt zo Šanghaja a majster bojových umení Sammo
Law pôsobí na policajnom oddelení v Los Angeles a pomáha americkým kolegom bojovať proti
zločinu.
Bezcitný čínsky zabijak a obchodník s drogami sa spolu so svojou dcérou vracia do Ameriky,
aby sa tu pokúsil uzavrieť veľký drogový kšeft, z ktorého by mohol financovať svoje ďalšie
kriminálne aktivity. Sammo a jeho kolegovia vedia, že ak sa im zločineckú dvojicu nepodarí
zastaviť, prídu o životy nielen oni, ale aj ďalší nevinní ľudia...
Americký akčný kriminálny seriál (1999).
Hrajú: S. Hung, K. Huová, L. Mandylor, T. Wright, A. Hall, Tzi Ma a ďalší. Réžia: G. Beeman

(od 12 rokov)
16:00

Vtierka Castle IV. (4) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
Keď nájdu mŕtvu mladú vysokoškoláčku, stopy privedú vyšetrovateľov až k čínskej mafii. Do
zamotaného prípadu je však zapojený aj tajný policajt z protidrogového a expriateľ dievčaťa,
ktorý vie viac, ako sa zdá...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S. Dever, R. SantiagoHudson, T. Jonesová a ďalší.
Réžia R. Bowman
(od 12 rokov)

17:00

C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (17, 18) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI X. HD)
Muž, ktorý v šialenom amoku zabil svoju matku a vyvraždil všetkých susedov, je úplne
nepríčetný a vyžaruje silnú rádioaktivitu. Stopy vedú k susednému domu, kde nájdu dielňu
špecializovanú na výrobu lekárskych nástrojov. Zdá sa, že je tu pracuje tajomný „Dr. Jekyll“,
sériový vrah, ktorý rád žartuje s vnútornými orgánmi svojich obetí. Šialený muž mu pomáhal s
výrobou nástrojov a Dr. Jekyll sa ho zbavil ako jediného svedka. Je Dr. Langston budúcou
obeťou Dr. Jekylla?
Laurence Fishburne ako dr. Ray Langstone vedie elitnú jednotku súdnych vedcov z kriminálky
Las Vegas, ktorá rieši prípady vrážd na základe perfektného vyšetrenia miesta činu a analýzy
nájdených stôp v jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na svete.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2010).
Hrajú: L. Fishburne, M. Helgenbergerová, G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall, W.
Langham, L. Vasseyová, D. Berman, J. Foxová a ďalší.
Réžia: Michael Nankin
(od 12 rokov)

19:00

Slobodní so záväzkami - PREMIÉRA (12, 13)
(Single Parents I.)
Komediálny seriál o skupine osamotených rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú s výchovou
malých detí.
Partia mladých slobodných mužov a žien zápasí s neľahkým údelom osamelých rodičov. Každý
z nich musí vychovávať malé deti, pracovať a popri tom hľadať čas na súkromie, osobný život,
nové vzťahy a lásku. Všetci sa snažia navzájom podporovať, aby mohli byť dobrými rodičmi, aj
keď ich rodina nie je úplná.
30-ročný otec Will Cooper sám vychováva svoju 7-ročnú dcéru Sophie. Rodičovské povinnosti
ho tak pohltili, že celkom zabudol na seba samého, rezignoval na svoj osobný život a zdá sa, že
pomaly prichádza ešte aj o rozum. V škole, kam chodí Sophie, sa zoznámi so skupinou ďalších
štyroch osamelých slobodných rodičov. Už čoskoro zistia, že bez vzájomnej pomoci by svoje
povinnosti jednoducho nezvládli.
Štyria osamelí rodičia - Douglas Fogerty s dvoma dcérami Emmou a Amy, Angie D´Amatová so
synom Grahamom, Poppy Banková so synom Rorym a Miggy Park so synom Jackom - si
navzájom pomáhajú, aby mohli vychovávať svoje 7-ročné deti, zvládli nápor pracovných
povinností a našli si čas aj na svoj súkromný život, hľadanie nového partnera či lásky. V škole,
kam chodia ich deti, sa zoznámia s 30-ročným Willom Cooperom, ktorý sa tak intezívne zameral
na výchovu svojej dcéry Sophie, že celkom zabudol na seba a prestal žiť plnohodnotný život.
Uzatvoril sa pred okolitým svetom a ponoril do fiktívneho rozprávkového sveta svojho dievčatka.
Partia sa spojí, aby ho zachránila a prinavrátila do normálneho života. Musí si uvedomiť, že byť
dobrým rodičom neznamená zabudnúť na seba a celý sa obetovať dieťaťu, ale popri jeho
výchove musí žiť aj svoj vlastný plnohodnotný život.

Americký komediálny seriál (2018).
Hrajú: Taran Killam, Leighton Meesterová, Kimrie Lewisová, Jake Choi, Brad Garrett, Marlow
Barkleyová, Tyler Wladis, Mia Allanová, Ella Allanová, Devin Trey Campbell,
Réžia: Jason Winer, Erin O´Malleyová, Kat Coirová a ďalší.
(premiéra)
(od 12 rokov)
20:10

Vtierka Castle IV. (5) HD
(ST) - skryté titulky
(Castle IV. HD)
Kto zavraždil riaditeľa múzea a ukradol vzácnu plastiku posiatu diamantmi? S užitočnými tipmi
príde poisťovacia agentka, bývalý zlodejka umeleckých diel. Aj ona sa však stane podozrivou,
pretože vie príliš veľa...
Úspešný spisovateľ Rick Castle má všetko, na čo si spomenie – od slávy cez peniaze a,
samozrejme, oddané obdivovateľky. Spolu s pôvabnou detektívkou Kate Beckettovou rieši
záhadné prípady vrážd.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: N. Fillion, S. Katicová, S. Sullivanová, M. C. Quinnová, J. Huertas, S. Dever, R. SantiagoHudson, T. Jonesová, P. Johnsonová a ďalší.
Réžia: John Terlesky
(od 12 rokov)

21:00

V ohni - PREMIÉRA (1, 2/10)
(Station 19)
Hasičskej jednotke z požiarnej stanice Station 19 v Seattli dlhé roky velil skúsený kapitán Pruitt
Herrera. Všetko sa zmenilo v deň, keď požiar vypukol v jeho vlastnom byte a on sám sa ocitol v
smrteľnom nebezpečenstve. Jeho hasičský tím mu zachráni život len s vypätím všetkých síl,
pričom v extrémne riskantnej akcii šlo všetkým o život. Jeho podriadení nasadili životy nad
rámec bežných zásahov a konali za hranicami predpisov a nariadení.
Kapitán Herrera katastrofu prežil, ale je ťažko zranený a jeho jednotka potrebuje nového veliteľa.
Po svojom otcovi by funkciu rada prevzala jeho dcéra Andrea "Andy" Herrerová, ale je tu aj ďalší
kandidát na veliteľa, poručík Jack Gibson, ktorý je v súkromí tajným milencom Andrey. Riešenie
situácie sa dočasne zaseklo, a kým nepadne oficiálne rozhodnutie o novom vedení hasičskej
stanice, Andy s Jackom musia za ňu spoločne prevziať zodpovednosť.
Príbehy členov tímu hasičskej stanice Station 19 v Seattli.
Seriál zobrazuje súkromný i profesionálny život skupiny hrdinských hasičov, od kapitána až po
nováčikov. Sledujeme skupinu odvážnych mužov a žien z hasičskej stanice Station 19 v Seattli,
ktorí denne riskujú svoje životy pre záchranu iných ľudí a svedomito vykonávajú svoje
výnimočné povolanie, aj keď majú problém skĺbiť svoj pracovný a súkromný život.
Americký akčný seriál (2018).
Hrajú: Jaina Lee Ortizová, Jason George, Grey Damon, Miguel Sandoval, Barrett Dossová,
Alberto Frezza, Jay Hayden, Okieriete Onaodowan, Danielle Savreová, Boris Kodjoe, Brett
Tucker, Sterling Sulieman, Chandra Wilsonová a ďalší.
Réžia: Paris Barclay
(premiéra)
(od 12 rokov)

22:55

ŽREBOVANIE

23:05

Jedna svadba, jeden pohreb - PREMIÉRA (8/8)
(A Wedding and a Murder)
Od svadby snov až po vraždu partnera.
Skutočné príbehy párov, ktoré po svadbe neprežívali spokojný manželský život a ich vzťahy
dospeli do desivého konca.
Dokumentárne rekonštrukcie skutočných kriminálnych prípadov, v ktorých svadba bola
katalyzátorom vraždy alebo urýchlila zločinné konanie partnerov.

Od svadby do vraždy. Od vytúženej svadby snov až do desivej vraždy kedysi milovaného
partnera. Aj taký je životný príbeh niektorých párov, ktoré nemali toľko šťastia, aby prežili
šťastný a pokojný manželský život. Ich vzťah sa po vstupe do manželstva nevyvíjal podľa
predstáv a skončil sa desivo, psychickým a fyzickým násilím alebo vraždou partnera. Niekedy k
svadbe ani nedošlo, pretože nevesta bez stopy zmizla alebo ju tesne pred obradom zavraždili.
Niekedy partner záhadne ochorel a až po jeho smrti vysvitlo, že ho otrávili.
Americký hraný dokumentárny kriminálny seriál / doku-reality (2018).
Hrajú: Evan Michael Pinsonnault, Becca Buckalewová, Brad Banacka a ďalší
Réžia: Zaki Rubinstein
(premiéra)
(od 15 rokov)
00:00

Vraždiace páry VIII. (6)
(Killer Couples VIII.)
Šokujúce kriminálne prípady zamilovaných dvojíc, manželov alebo partnerov, ktorých vzťah sa
postupne zvrhol na manipuláciu a temné vášne, zvrátené sklony či duševné poruchy ich doviedli
až ku spáchaniu tých najstrašnejších a najohavnejších zločinov.
Americký dokumentárny kriminálny seriál (2016).
Účinkujú: Leigh Scarbrough, My´Chyl Purr, Douglas Stuart McDaniel, Myranda McGhee, Emily
Museová a ďalší.
Réžia: Christopher Mitchell
(od 15 rokov)

01:00

POLICAJTI V AKCII
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Seriál malých príbehov inšpirovaných skutočnými policajnými zásahmi na základe reálnych
výjazdov.
Seriál TV JOJ sa inšpiroval policajnými správami o skutočných policajných zásahoch. Policajti
riešia od ukradnutých bicyklov či suseda, ktorého pohrýzol pes, až po podozrenia z trestných
činov lúpeže peňazí na benzínovej čerpacej stanici či podvody na senioroch, bitky a útoky na
manželov alebo rodičov. Veľa prípadov slúži ako výstraha, ako sa nedať podviesť či oklamať
zlodejmi a takzvanými profesionálnymi klamármi, ktorí denne pripravujú Slovákov o majetok a
úspory. Sú príbehy, ktoré vyvolajú úsmev, lebo sa končia relatívne dobre a zmierlivo, pretože
vinník si prizná chybu, ospravedlní sa, prosí kamaráta, suseda, brata o odpustenie a dostane len
blokovú pokutu.
V seriáli uvidíme veľa známych hereckých tvárí, ktoré sa objavia v úlohách policajtov alebo
okradnutých, zbitých či inak poškodených občanov.
Slovenský seriál (2016).
Hrajú: Gabriela Csinová, Juraj Predmerský, Sláva Daubnerová, Michal Domonkoš, Tomáš
Horváth, Andrej Šoltés, Jozef Antálek, Miroslav Málek, Alexandra Palatinusová a ďalší
Réžia: Kristína Herczegová, Lukáš Kodoň, Tomáš Roháč
(od 12 rokov)

02:05

SÚDNA SIEŇ
Smrť je konečná stanica
Dnešná kauza je o to smutnejšia, že prišli o život dvaja mladí ľudia. Práve oni najprv nahovorili
svojho kamaráta spolužiaka, aby ukradol svojmu otcovi nové auto a potom, počas jazdy, ho ako
vodiča pod vplyvom alkoholu ohrozovali a vyrušovali. Vodič nezvládol riadenie a auto skončilo
zaborené v stĺpe. Vodič si svoj trest odpyká, no vie, že zlyhal, jednak neposlúchol svojich
rodičov, ktorí mu nedovolili zobrať z garáže auto a jednak sa nechal nahovoriť na rýchlu jazdu,
čím spôsobil nenapraviteľnú chybu - smrť svojich spolujazdcov.
Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2010).
(od 12 rokov)

02:50

Jedna svadba, jeden pohreb (8/8)
(A Wedding and a Murder)
Od svadby snov až po vraždu partnera.

Skutočné príbehy párov, ktoré po svadbe neprežívali spokojný manželský život a ich vzťahy
dospeli do desivého konca.
Dokumentárne rekonštrukcie skutočných kriminálnych prípadov, v ktorých svadba bola
katalyzátorom vraždy alebo urýchlila zločinné konanie partnerov.
Od svadby do vraždy. Od vytúženej svadby snov až do desivej vraždy kedysi milovaného
partnera. Aj taký je životný príbeh niektorých párov, ktoré nemali toľko šťastia, aby prežili
šťastný a pokojný manželský život. Ich vzťah sa po vstupe do manželstva nevyvíjal podľa
predstáv a skončil sa desivo, psychickým a fyzickým násilím alebo vraždou partnera. Niekedy k
svadbe ani nedošlo, pretože nevesta bez stopy zmizla alebo ju tesne pred obradom zavraždili.
Niekedy partner záhadne ochorel a až po jeho smrti vysvitlo, že ho otrávili.
Americký hraný dokumentárny kriminálny seriál / doku-reality (2018).
Hrajú: Evan Michael Pinsonnault, Becca Buckalewová, Brad Banacka a ďalší
Réžia: Zaki Rubinstein
(od 15 rokov)
03:30

Vraždiace páry VIII. (6)
(Killer Couples VIII.)
Šokujúce kriminálne prípady zamilovaných dvojíc, manželov alebo partnerov, ktorých vzťah sa
postupne zvrhol na manipuláciu a temné vášne, zvrátené sklony či duševné poruchy ich doviedli
až ku spáchaniu tých najstrašnejších a najohavnejších zločinov.
Americký dokumentárny kriminálny seriál (2016).
Účinkujú: Leigh Scarbrough, My´Chyl Purr, Douglas Stuart McDaniel, Myranda McGhee, Emily
Museová a ďalší.
Réžia: Christopher Mitchell
(od 15 rokov)

04:15

V ohni (1, 2/10)
(Station 19)
Hasičskej jednotke z požiarnej stanice Station 19 v Seattli dlhé roky velil skúsený kapitán Pruitt
Herrera. Všetko sa zmenilo v deň, keď požiar vypukol v jeho vlastnom byte a on sám sa ocitol v
smrteľnom nebezpečenstve. Jeho hasičský tím mu zachráni život len s vypätím všetkých síl,
pričom v extrémne riskantnej akcii šlo všetkým o život. Jeho podriadení nasadili životy nad
rámec bežných zásahov a konali za hranicami predpisov a nariadení.
Kapitán Herrera katastrofu prežil, ale je ťažko zranený a jeho jednotka potrebuje nového veliteľa.
Po svojom otcovi by funkciu rada prevzala jeho dcéra Andrea "Andy" Herrerová, ale je tu aj ďalší
kandidát na veliteľa, poručík Jack Gibson, ktorý je v súkromí tajným milencom Andrey. Riešenie
situácie sa dočasne zaseklo, a kým nepadne oficiálne rozhodnutie o novom vedení hasičskej
stanice, Andy s Jackom musia za ňu spoločne prevziať zodpovednosť.
Príbehy členov tímu hasičskej stanice Station 19 v Seattli.
Seriál zobrazuje súkromný i profesionálny život skupiny hrdinských hasičov, od kapitána až po
nováčikov. Sledujeme skupinu odvážnych mužov a žien z hasičskej stanice Station 19 v Seattli,
ktorí denne riskujú svoje životy pre záchranu iných ľudí a svedomito vykonávajú svoje
výnimočné povolanie, aj keď majú problém skĺbiť svoj pracovný a súkromný život.
Americký akčný seriál (2018).
Hrajú: Jaina Lee Ortizová, Jason George, Grey Damon, Miguel Sandoval, Barrett Dossová,
Alberto Frezza, Jay Hayden, Okieriete Onaodowan, Danielle Savreová, Boris Kodjoe, Brett
Tucker, Sterling Sulieman, Chandra Wilsonová a ďalší.
Réžia: Paris Barclay
(od 12 rokov)

SOBOTA 29. 06. 2019
05:35

SKUTOČNÉ PRÍBEHY
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Jesenný valčík
Jedným z najťažších okamihov v živote starého človeka je vynútené opustenie domova a

umiestnenie do domova dôchodcov. V prípade pani Rozálie Šilerovej sa po tragickej príhode u
nej doma zbehlo všetko veľmi rýchlo. V jeden večer zabudla vypnúť sporák, čo malo za
následok, že v jej dome vznikol požiar. Rozália našťastie vyviazla bez zranení, avšak jej jediný
syn Richard sa rozhodol, že domov dôchodcov bude pre ňu bezpečnejší ako život osamote.
Rozália je bývalá baletka a žena, ktorá si celý život užívala priazeň publika, potlesk, spoločnosť
a večierky. Aj preto je pre ňu veľmi ťažké zmieriť sa s tým, že by jeseň života mala prežiť v
domove. Požiada syna, či by nemohla bývať s ním, ten to však rázne odmietne s tým, že nemá
čas sa o ňu starať. Richard presvedčí riaditeľku sanatória o tom, že mama trpí Alzheimerovou
chorobou a že nie je schopná sa o seba postarať. Rozália sa, ale chorá necíti a hoci súhlasí s
tým, že pár týždňov v sanatóriu pobudne, odmieta pripustiť, že Richard má pravdu. V domove si
však nájde nových priateľov vďaka, ktorým zistí, že jej syn nie je taký za akého ho považovala a
nemá s ňou až také dobré úmysly, ako sa snaží predstierať.
Príbehy, aké dokáže napísať len sám život.
Najzaujímavejšie príbehy píše sám život, a preto sa náš seriál inšpiroval výlučne diváckymi
námetmi. V zaujímavom spracovaní a so skvelým hereckým obsadením ponúka divákom
neobyčajné príbehy plné bizarných problémov a životných situácií, ktoré môžu postretnúť
hocikoho z nás. Väčšinou sú to tragikomické príbehy s ľúbostnou alebo humorne ladenou
zápletkou, aké dokáže vymyslieť len sám život. Ich hrdinovia sa vždy presvedčia na vlastnej
koži, že stále platia staré známe pravdy - "Čert nikdy nespí!" a "Všetko zlé je na niečo dobré!"
Slovenský hraný seriál (2017).
Hrajú: Zlatica Gillová, Štefan Šafárik, Maja Velšicová,Igor Šimeg, Edita Borsová a ďalší
Réžia: Kristína Herczegová
(od 12 rokov)
06:35

POLICAJTI V AKCII
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Seriál malých príbehov inšpirovaných skutočnými policajnými zásahmi na základe reálnych
výjazdov.
Seriál TV JOJ sa inšpiroval policajnými správami o skutočných policajných zásahoch. Policajti
riešia od ukradnutých bicyklov či suseda, ktorého pohrýzol pes, až po podozrenia z trestných
činov lúpeže peňazí na benzínovej čerpacej stanici či podvody na senioroch, bitky a útoky na
manželov alebo rodičov. Veľa prípadov slúži ako výstraha, ako sa nedať podviesť či oklamať
zlodejmi a takzvanými profesionálnymi klamármi, ktorí denne pripravujú Slovákov o majetok a
úspory. Sú príbehy, ktoré vyvolajú úsmev, lebo sa končia relatívne dobre a zmierlivo, pretože
vinník si prizná chybu, ospravedlní sa, prosí kamaráta, suseda, brata o odpustenie a dostane len
blokovú pokutu.
V seriáli uvidíme veľa známych hereckých tvárí, ktoré sa objavia v úlohách policajtov alebo
okradnutých, zbitých či inak poškodených občanov.
Slovenský seriál (2016).
Hrajú: Gabriela Csinová, Juraj Predmerský, Sláva Daubnerová, Michal Domonkoš, Tomáš
Horváth, Andrej Šoltés, Jozef Antálek, Miroslav Málek, Alexandra Palatinusová a ďalší
Réžia: Kristína Herczegová, Lukáš Kodoň, Tomáš Roháč
(od 12 rokov)

07:50

Hawaii 5.0 VII. (17, 18)
(Hawaii Five-0 VII.)
Kým Flippa oslavuje otvorenie svojho vlastného obchodu s krevetami, v Honolulu zadržia
sériovú vrahyňu Madison Grayovú so zakrvácanými rukami. Tvrdí, že pochádza z Wisconsinu,
nenávidí Lauren Parkerovú a netuší, ako sa krv dostala na jej ruky. Psychologický posudok
potvrdí, že trpí mnohonásobnou poruchou osobnosti, ale Steve Mc Garrett a jeho tím na to
nenaletia. Nechajú prešetriť DNA z krvi na jej rukách. Podľa predbežného výsledku patrí Alicii
Brownovej, bývalej psychologičke FBI. Tá je ale v bezpečí svojho domova...
Elitný policajný tím Five-0 chráni havajské ostrovy pred zločinom. Detektív Steve McGarrett a
jeho vyšetrovací tím Five-0 aj naďalej bojujú proti zločinu na havajských ostrovoch.
Prežite peklo v raji! Aj v tieni havajských paliem sa odohrávajú tie najtemnejšie zločiny. Preto má
špeciálna operačná policajná jednotka Five-0 povolené aj to, čo je pre iné bezpečnostné zložky
absolútne tabu.

Americký akčný kriminálny seriál (2017). Hrajú A. O´Loughlin, S. Caan, D. Dae Kim, G. Parková,
M. Oka, J. Garcia, Ch. McBride, T. Willy, I.A. Dale, C. Borthová a ďalší.
Réžia: Roderick Davis
(od 12 rokov)
10:00

Tajomstvá a lži I. (5)
(Secrets and Lies I.)
Ben pomáha susedovmu synovi, autistovi Mattovi Dalymu, pričom narazí na dôležitý dôkaz v
prípade vraždy Toma Murphyho. Nález ho prinúti podozrievať Dalyovcov, že sú do Tomovej
vraždy zapletení. Autista Matt sa však bojí dažďa a v noci Tomovej vraždy husto pršalo.
Medzitým v Chelsea Bay Drive vychádza na svetlo čoraz viac lží a tajomstiev. Detektívka
Cornellová zbiera nepriame dôkazy proti Benovi. Navyše sa v Benovom živote vynára nová
hrozba, ktorá je oveľa nebezpečnejšia, než si pôvodne myslel. Pred jeho domom sa objaví krv a
v garáži pribudnú ďalšie baterky. Dostane výhražnú správu a jeho auto sa samovoľne zamkne.
Ben Crawford, doteraz bezúhonný muž a vzorný otec usporiadanej rodiny, objaví pri rannom
behu telo 5-ročného chlapca Toma od susedov a okamžite sa stane hlavným podozrivým z
ohavnej vraždy dieťaťa. Nezostáva mu nič iné, len na vlastnú päsť začať hľadať skutočného
vraha. Musí ho odhaliť skôr, než príde o všetko, na čom mu v živote záleží. V stávke je veľa jeho manželstvo, deti, povesť i jeho zdravý rozum. Počas rozpletania nitiek zločinu sa však na
povrch začnú vyplavovať všetky tajomstvá a lži malého mesta.
Americký kriminálny seriál (2015).
Hrajú: Ryan Phillippe, Juliette Lewisová, KaDee Stricklandová, Natalie Martinezová, Dan Fogler,
Indiana Ewansová, Belle Shouseová, Bencino Caramine, Terry O´Quinn, David James Elliot,
Cole Bernstein, Melissa Gilbertová, Tad Cooley, Dillon Lane, Kate Ashfieldová, Steven Brand,
Eric Lange, Meaghan Rathová, Denise Dowseová, Gregory Allan Williams, Aiden Malik a ďalší.
Réžia: Adam Arkin, Kate Dennisová
(od 12 rokov)

11:15

Extrémna premena III. (1, 2/23)
(Extreme Makeover Fitness III.)
Traja vybraní kandidáti podstúpia celkovú fyzickú premenu, aby omladli. Perfektná skrášľujúca a
omladzujúca kúra zahŕňa plastickú chirurgiu, laserovú chirurgiu, kozmetickú stomatológiu,
úpravu vlasov, nový make-up a predovšetkým fitness na zníženie telesnej hmotnosti.
Americká reality-šou (2004).
Účinkujú: William Dorfman, Anthony C. Griffin, Garth Fisher a ďalší
Moderuje: Sam Soboura
Réžia: Charles A. Bangert, Shanda Sawyerová
(od 12 rokov)

13:05

Fantastické torty (8)
(Ultimate Cake-off)
Zábavná súťažná reality-šou vo varení, v ktorej spoznáme neuveriteľné umenie profesionálnych
cukrárov a kuchárov.
V každej epizóde sa stretnú v súboji traja talentovaní profesionálni cukrári. Každý z nich má
vlastný tím špecialistov a dizajnérov a iba deväť hodín na to, aby vyrobil tortu presne podľa
želaní klienta. Torta musí spĺňať špecifické požiadavky na výšku - často je to viac než 1,5 metra
- a obsahovať dané množstvo porcií. Za normálnych okolností by výroba takej veľkej torty trvala
celé týždne, naši experti to však musia stihnúť v danom časovom limite.
Americká súťažná reality-šou (2009-2010). Účinkujú: M. Schulson, G. Duran, M. Braunová, L.
Grodeová a ďalší. Réžia: Michael Pearlman

14:15

NÁKUPNÉ MANIAČKY
Nastylovať sa za 2 hodiny a 300 eur dokážu len skutočné nákupné maniačky. Ale len jedna z
nich môže byť tá pravá! S komentárom skúseného štylistu sledujeme päť žien počas jedného
týždňa a uvidíme, ktorá z nich splní svoje úlohy najlepšie.
Denný seriál Nákupné maniačky je súťažná televízna šou, spájajúca ženy rôzneho veku,

vzdelania a výzoru, ktoré majú spoločnú vášeň - nakupovanie. Ich úloha znie priam rozprávkovo
- v časovom limite 2 hodín musia minúť 300 eur a nakúpiť za ne oblečenie a doplnky, pomocou
ktorých vytvoria outfit na zvolenú tému. Hodnotiť sa budú nielen navzájom, ale svoje pozorné a
neúprosné oko na ne upriami aj profesionálny štylista. Najvyšší počet bodov potom určí víťazku
týždňa, ktorá získa nielen celý svoj nákup, ale aj 500 eur v hotovosti. Novinkou je “víťazka
štylistu”, ktorú za svoju favoritku označí štylista. Súťažiaca, ktorej svoje sympatie prejaví
konkrétny štylista, získa luxusný autorský šperk z dielne Mariána Hornyaka.
Slovenská lifestylová reality šou (2017).
(od 12 rokov)
20:10

Myšlienky vraha VI. (19, 20)
(Criminal Minds VI.)
Špeciálna jednotka FBI vyšetruje sériu brutálnych vrážd, ktoré by mohli byť dielom psychicky
chorého páchateľa. Pátranie ich zavedie na stopu mladíka s podivným správaním.
Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on.
Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú
osobnostné profily masových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných
myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu
hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť,
vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na
povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: J. Mantegna, T. Gibson, P. Brewsterová, S. Moore, M.G. Gubler, K. Vangsnessová a
ďalší.
Réžia: Matthew Gray Gubler, Anna Foersterová
(od 15 rokov)

22:00

C.S.I.: Kriminálka New York VIII. (11) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI: NY VIII. HD)
Dvaja ozbrojení útočníci vtrhnú do domu bohatého manželského páru Elizabeth a Rona
Fergusonovcov. CSI nájde Rona zabitého a Elizabeth poranenú. Elizabeth vysvetľuje, že počula
klopanie na dvere, uvidela balíček a otvorila dvere. Tak umožnila útočníkom vtrhnúť dnu.
Vykradli trezor a zviazali ich. Ron však jednému z útočníkov strhol masku, čím umožnil Elizabeth
vidieť jeho tvár. Medzi podozrivými sú dcéra Megan, jej priateľ Mark, ale aj Ronov obchodný
partner Phillip Roth, ktorý tvrdí, že Ron ničil ich podnik, aby sa Elizabeth v prípade rozvodu
nedostala k žiadnemu majetku. Po odhalení lúpežníkov však vysvitne, že oni Rona nezabili. Kto
teda vraždil?
Gary Sinise ako detektív Mac Taylor vedie elitnú jednotku súdnych expertov a vedcov z divízie
C.S.I. newyorskej kriminálky, ktorá vyšetruje prípady vrážd na základe perfektnej obhliadky
miesta činu, tiel obetí a vedeckej analýzy nájdených stôp v jednom z najlepších laboratórií na
svete. Ľudia klamú, dôkazy nikdy!
Americko-kanadský kriminálny seriál (2012).
Hrajú: G. Sinise, S. Wardová, C. Giovinazzo, A. Belknapová, H. Harper, E. Cahill, R. Joy, A. J.
Buckley a ďalší.
Réžia: Vicky Williamsová
(od 12 rokov)

22:55

ŽREBOVANIE

23:05

NÁKUPNÉ MANIAČKY
Nastylovať sa za 2 hodiny a 300 eur dokážu len skutočné nákupné maniačky. Ale len jedna z
nich môže byť tá pravá! S komentárom skúseného štylistu sledujeme päť žien počas jedného
týždňa a uvidíme, ktorá z nich splní svoje úlohy najlepšie.
Denný seriál Nákupné maniačky je súťažná televízna šou, spájajúca ženy rôzneho veku,
vzdelania a výzoru, ktoré majú spoločnú vášeň - nakupovanie. Ich úloha znie priam rozprávkovo

- v časovom limite 2 hodín musia minúť 300 eur a nakúpiť za ne oblečenie a doplnky, pomocou
ktorých vytvoria outfit na zvolenú tému. Hodnotiť sa budú nielen navzájom, ale svoje pozorné a
neúprosné oko na ne upriami aj profesionálny štylista. Najvyšší počet bodov potom určí víťazku
týždňa, ktorá získa nielen celý svoj nákup, ale aj 500 eur v hotovosti. Novinkou je “víťazka
štylistu”, ktorú za svoju favoritku označí štylista. Súťažiaca, ktorej svoje sympatie prejaví
konkrétny štylista, získa luxusný autorský šperk z dielne Mariána Hornyaka.
Slovenská lifestylová reality šou (2017).
(od 12 rokov)
04:10

C.S.I.: Kriminálka New York VIII. (11) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI: NY VIII. HD)
Dvaja ozbrojení útočníci vtrhnú do domu bohatého manželského páru Elizabeth a Rona
Fergusonovcov. CSI nájde Rona zabitého a Elizabeth poranenú. Elizabeth vysvetľuje, že počula
klopanie na dvere, uvidela balíček a otvorila dvere. Tak umožnila útočníkom vtrhnúť dnu.
Vykradli trezor a zviazali ich. Ron však jednému z útočníkov strhol masku, čím umožnil Elizabeth
vidieť jeho tvár. Medzi podozrivými sú dcéra Megan, jej priateľ Mark, ale aj Ronov obchodný
partner Phillip Roth, ktorý tvrdí, že Ron ničil ich podnik, aby sa Elizabeth v prípade rozvodu
nedostala k žiadnemu majetku. Po odhalení lúpežníkov však vysvitne, že oni Rona nezabili. Kto
teda vraždil?
Gary Sinise ako detektív Mac Taylor vedie elitnú jednotku súdnych expertov a vedcov z divízie
C.S.I. newyorskej kriminálky, ktorá vyšetruje prípady vrážd na základe perfektnej obhliadky
miesta činu, tiel obetí a vedeckej analýzy nájdených stôp v jednom z najlepších laboratórií na
svete. Ľudia klamú, dôkazy nikdy!
Americko-kanadský kriminálny seriál (2012).
Hrajú: G. Sinise, S. Wardová, C. Giovinazzo, A. Belknapová, H. Harper, E. Cahill, R. Joy, A. J.
Buckley a ďalší.
Réžia: Vicky Williamsová
(od 12 rokov)

04:50

Prvé oddelenie
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Zlý chlapec
Lukáš Trnka je inštruktor lukostreleckého oddielu. Pri bežnej streľbe mu šíp odletí do lesa, on
kráča poň pomedzi stromy. Netrvá dlho a vráti sa späť medzi svojich zverencov. Tacká sa a v
hrudi má zabodnutý šíp.
Štvorica detektívov každý deň rieši závažný prípad. Vypočúvanie svedkov a podozrivých,
obhliadky miesta činu a dedukcia dvoch zohratých párov kriminalistov vždy vedie k odhaleniu
páchateľa. Krátka scéna na začiatku každej epizódy ukáže obeť priamo na mieste činu, najskôr
bez súvislostí. Tie odhalia až kriminalisti pomocou svojich vyšetrovacích metód a na základe
získaných dôkazov...
Slovenský kriminálny seriál (2009). Hrajú: Peter Rúfus, Veronika Paulovičová, Ján Dobrík,
Ondřej Daniš a ďalší. Réžia: Roman Fábian
(od 12 rokov)

NEDEĽA 30. 06. 2019
05:10

Extrémna premena III. (1, 2/23)
(Extreme Makeover Fitness III.)
Traja vybraní kandidáti podstúpia celkovú fyzickú premenu, aby omladli. Perfektná skrášľujúca a
omladzujúca kúra zahŕňa plastickú chirurgiu, laserovú chirurgiu, kozmetickú stomatológiu,
úpravu vlasov, nový make-up a predovšetkým fitness na zníženie telesnej hmotnosti.
Americká reality-šou (2004).
Účinkujú: William Dorfman, Anthony C. Griffin, Garth Fisher a ďalší
Moderuje: Sam Soboura
Réžia: Charles A. Bangert, Shanda Sawyerová
(od 12 rokov)

06:35

Fantastické torty (8)
(Ultimate Cake-off)
Zábavná súťažná reality-šou vo varení, v ktorej spoznáme neuveriteľné umenie profesionálnych
cukrárov a kuchárov.
V každej epizóde sa stretnú v súboji traja talentovaní profesionálni cukrári. Každý z nich má
vlastný tím špecialistov a dizajnérov a iba deväť hodín na to, aby vyrobil tortu presne podľa
želaní klienta. Torta musí spĺňať špecifické požiadavky na výšku - často je to viac než 1,5 metra
- a obsahovať dané množstvo porcií. Za normálnych okolností by výroba takej veľkej torty trvala
celé týždne, naši experti to však musia stihnúť v danom časovom limite.
Americká súťažná reality-šou (2009-2010). Účinkujú: M. Schulson, G. Duran, M. Braunová, L.
Grodeová a ďalší. Réžia: Michael Pearlman

07:55

Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles IX. (9, 10)
(Million Dollar Listing Los Angeles IX.)
Vitajte v prostredí realitných kancelárií obchodujúcich s najexkluzívnejšími a najluxusnejšími
nehnuteľnosťami v Los Angeles. Ich makléri vám poskytnú zasvätený pohľad do sveta drahých a
exkluzívnych nehnuteľností nachádzajúcich sa na najprestížnejších adresách v Beverly Hills,
Hollywoode a Malibu.
Americký reality šou, (2015)
Účinkujú: Chad Carroll, Chris Leavitt, Samantha DeBianchiová a ďalší.
(od 12 rokov)

10:05

Hľadá sa dom pre milionárov - New York VI. (4, 5)
(Million Dollar Listing NY VI.)
Prehliadka najdrahších nehnuteľností New Yorku!
Realitní makléri Fredrik Eklund, Ryan Serhant a Luis D. Ortiz zastupujú predajcov nehnuteľností
v New York City.
Americká reality šou (2017).
Účinkujú: T. Eriksson, R. Serhant, L. D. Ortiz, M. Lorber, M. Weisbeckerová a ďalší

12:25

Fantastické torty (9, 10, 11)
(Ultimate Cake-off)
Zábavná súťažná reality-šou vo varení, v ktorej spoznáme neuveriteľné umenie profesionálnych
cukrárov a kuchárov.
V každej epizóde sa stretnú v súboji traja talentovaní profesionálni cukrári. Každý z nich má
vlastný tím špecialistov a dizajnérov a iba deväť hodín na to, aby vyrobil tortu presne podľa
želaní klienta. Torta musí spĺňať špecifické požiadavky na výšku - často je to viac než 1,5 metra
- a obsahovať dané množstvo porcií. Za normálnych okolností by výroba takej veľkej torty trvala
celé týždne, naši experti to však musia stihnúť v danom časovom limite.
Americká súťažná reality-šou (2009-2010). Účinkujú: M. Schulson, G. Duran, M. Braunová, L.
Grodeová a ďalší. Réžia: Michael Pearlman

15:45

INKOGNITO
Hostia: Žobráci
Kto som? Čo som? Uhádnite!
Máš netradičné zamestnanie a chceš, aby o ňom každý vedel? Alebo pracuješ v klasickej
profesii, ale chceš našich hostí potrápiť?
Osobnosti zo sveta šoubiznisu hádajú netradičné povolania hostí a na záver odhaľujú identitu
tajného hosťa - známej celebrity.
Slovenská súťažno-zábavná šou (2019).
Moderuje: Vlado Voštinár.
Účinkujú: Zdena Studenková, Zuzana Kubovčíková-Šebová, Michal Hudák, Marián Čekovský,
Marcel Forgáč, Juraj Šoko Tabaček, Jozef Vajda, Maroš Kramár a ďalší
(od 12 rokov)

16:50

INKOGNITO
(ST) - skryté titulky
Hosť: Marián Slovák
Kto som? Čo som? Uhádnite!
Máš netradičné zamestnanie a chceš, aby o ňom každý vedel? Alebo pracuješ v klasickej
profesii, ale chceš našich hostí potrápiť?
Osobnosti zo sveta šoubiznisu hádajú netradičné povolania hostí a na záver odhaľujú identitu
tajného hosťa - známej celebrity.
Slovenská súťažno-zábavná šou (2017).
Moderuje: Vlado Voštinár.
Účinkujú: Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Hudák, Marián Čekovský,
Marcel Forgáč, Juraj Šoko Tabaček a ďalší
(od 12 rokov)

18:05

Amerika má talent XII.
(T) - titulky v obraze
(America's Got Talent XII.)
Amerika má talent je hudobná súťaž, ktorej cieľom je nájsť nové spevácke talenty. Zároveň je
najväčšou a najúspešnejšou televíznou hudobnou šou v USA, mimoriadne obľúbenou nielen
medzi mladými ľuďmi, ktorí bojujú o účasť na početných kastingoch, ale aj medzi televíznymi
divákmi každého veku.
V 12. ročníku americkej talentovej súťaže, ktorú televízia NBC vysiela od 30. mája 2017,
zasadla porota v zložení Simon Cowell, Melanie Brown, Heidi Klum a Howie Mandel.
Živé vystúpenia súťažiacich, ktoré sa konajú od 15. augusta 2017 v lasvegaskom Dolby Theatre,
moderuje supermodelka Tyra Banks. Vystriedala Nicka Cannona, ktorý sprevádzal divákov
osem predchádzajúcich sezón.
Americká hudobno-súťažná talentová šou (2017).
Porota: Simon Cowell, Melanie Brown, Heidi Klum, Howie Mandel.
Moderuje: Tyra Banks
(od 12 rokov)

20:10

Myšlienky vraha VI. (21, 22)
(Criminal Minds VI.)
Tri vraždy typovo rovnakých dievčat, ktoré sa v posledných piatich dňoch odohrali v San Diegu,
privádzajú vyšetrovateľov na stopu psychicky labilného sociopata.
Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on.
Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú
osobnostné profily masových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných
myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu
hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť,
vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na
povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: J. Mantegna, T. Gibson, P. Brewsterová, S. Moore, M. G. Gubler, K. Vangsnessová a
ďalší.
Réžia: Jesse Warn, Nelson McCormick
(od 15 rokov)

22:00

C.S.I.: Kriminálka New York VIII. (12) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI: NY VIII. HD)
Keď Mac a jeho tím vyšetrujú vraždu, zistia, že niekto uniesol syna miliardára, obchodníka s
cennými papiermi...
Tím CSI vyšetruje vraždu olúpenej ženy, ktorá mala falošný odznak FBI a atrapu zbrane. Na
mieste činu nájdu pánske topánky a falošnú identifikačnú kartu. Vyšetrovateľom sa podarí
odhaliť, že muž, pravdepodobne vrah, zamieril do kasína. Vyjde najavo, že hlavný podozrivý bol
– rovnako ako žena – účastníkom hry na zločin. Aj keď to vyzerá, že motívom vraždy bola lúpež,
nedáva to žiadny zmysel, pretože peniaze použité v hre sú v skutočnosti atrapami.
Vyšetrovatelia odhalia skutočné mená dvoch hráčov – Michelle Lewisová, chudobná učiteľka a

Preston Seville Jr, syn miliardára. Jeho otec však dostal žiadosť o výkupné spolu s odseknutým
prstom s Prestonovým prsteňom. Do prípadu sa zainteresuje FBI a ponúkne Macovi pomoc.
Fragment zuba nájdený na tele Michelle napokon privedie vyšetrovateľov k vyriešenému prípadu
sériového vraha Lamberta Jonesa, ktorý pochovával svoje obete vo vlastnej záhrade.
Podarí sa uneseného Prestona zachrániť?
Gary Sinise ako detektív Mac Taylor vedie elitnú jednotku súdnych expertov a vedcov z divízie
C.S.I. newyorskej kriminálky, ktorá vyšetruje prípady vrážd na základe perfektnej obhliadky
miesta činu, tiel obetí a vedeckej analýzy nájdených stôp v jednom z najlepších laboratórií na
svete. Ľudia klamú, dôkazy nikdy!
Americko-kanadský kriminálny seriál (2011).
Hrajú: G. Sinise, S. Wardová, C. Giovinazzo, A. Belknapová, H. Harper, E. Cahill, R. Joy, A. J.
Buckley a ďalší.
Réžia: Eric Laneuville
(od 12 rokov)
22:55

ŽREBOVANIE

23:05

Walking Dead VII. (9, 10)
(The Walking Dead VII.)
Rick sa rozhodne postaviť Neganovi a jeho skupine. Ale najprv musí nájsť spojencov, ktorí by ho
v tom podporili.
Jesus pozná ľudí, ktorí žijú v komunite zvanej Kráľovstvo a vládne im Ezekiel. Rick neváha a
navštívi kráľa Ezekiela, aby získal jeho materiálnu podporu. Ale Ezekiel sa boju vyhýba a s
Neganom radšej dodržiava mier, aby mal pokoj. Aj keď mu musí platiť tučné výpalné - naturálie,
dopestované plodiny a dochované zvieratá. Po úteku z Neganovho zajatia sa Daryl ukryje v
Kráľovstve. Ak ho Spasitelia našli, Negan by ho bez mihnutia oka zabil. A skutočne, Simon so
svojimi mužmi už Daryla hľadajú. Zavítajú do Alexandrie, a keď ho nenájdu, bez väčších
problémov odídu preč. Po ich návšteve však obyvatelia zistia, že zmizli potravinové zásoby aj
Gabriel. Na čele s Rickom sa ho vyberú hľadať, ale narazia na veľkú skupinu neznámych ľudí.
Boj zvyšku ľudstva o prežitie v desivom svete, ktorý ovládli neživé krvilačné monštrá zombie,
pokračuje.
Bývalý šerif Rick Grimes sa snaží zachrániť skupinku ľudí v apokalyptickom svete, ktorý ovládli
zombie – agresívne chodiace mŕtvoly. Pod jeho vedením prežili všetky nástrahy apokalyptickej
doby, útoky krvilačných zombie aj súkromnej armády psychopatického Guvernéra z Woodbury,
až padli do pasce kanibalov v meste Terminus. Dočasný domov našli v mierumilovnom meste
Alexandria, odkiaľ ich vyhnali rozpory s miestnymi obyvateľmi, útoky zombie a vražedných
Vlkov. Keď Rickova skupina pomáhala mierumilovnej kolónii Hilltop, ktorú terorizuje brutálna
banda zabijakov zvaných Spasitelia, zajal ich vodca gangu, nemilosrdný zabijak Negan.
Americký postapokalyptický sci-fi hororový seriál (2017).
Hrajú: A. Lincoln, N . Reedus, L. Cohanová, Ch. Riggs, D. Guriraová, M. McBrideová, L. James,
S. Martin-Greenová, A. Mastersonová, J. McDermitt, Ch. Seratosová, R. Marquand, A. Nichols,
A. Amelio, Ch. Evangelistaová, X. Berkley, T. Payne, J.D. Morgan a ďalší.
Réžia: Greg Nicotero, Jeffrey F. January
(od 18 rokov)

01:10

Myšlienky vraha VI. (21, 22)
(Criminal Minds VI.)
Tri vraždy typovo rovnakých dievčat, ktoré sa v posledných piatich dňoch odohrali v San Diegu,
privádzajú vyšetrovateľov na stopu psychicky labilného sociopata.
Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on.
Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú
osobnostné profily masových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných
myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu
hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť,
vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na

povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.
Americký kriminálny seriál (2011).
Hrajú: J. Mantegna, T. Gibson, P. Brewsterová, S. Moore, M. G. Gubler, K. Vangsnessová a
ďalší.
Réžia: Jesse Warn, Nelson McCormick
(od 15 rokov)
02:50

C.S.I.: Kriminálka New York VIII. (12) HD
(ST) - skryté titulky
(CSI: NY VIII. HD)
Keď Mac a jeho tím vyšetrujú vraždu, zistia, že niekto uniesol syna miliardára, obchodníka s
cennými papiermi...
Tím CSI vyšetruje vraždu olúpenej ženy, ktorá mala falošný odznak FBI a atrapu zbrane. Na
mieste činu nájdu pánske topánky a falošnú identifikačnú kartu. Vyšetrovateľom sa podarí
odhaliť, že muž, pravdepodobne vrah, zamieril do kasína. Vyjde najavo, že hlavný podozrivý bol
– rovnako ako žena – účastníkom hry na zločin. Aj keď to vyzerá, že motívom vraždy bola lúpež,
nedáva to žiadny zmysel, pretože peniaze použité v hre sú v skutočnosti atrapami.
Vyšetrovatelia odhalia skutočné mená dvoch hráčov – Michelle Lewisová, chudobná učiteľka a
Preston Seville Jr, syn miliardára. Jeho otec však dostal žiadosť o výkupné spolu s odseknutým
prstom s Prestonovým prsteňom. Do prípadu sa zainteresuje FBI a ponúkne Macovi pomoc.
Fragment zuba nájdený na tele Michelle napokon privedie vyšetrovateľov k vyriešenému prípadu
sériového vraha Lamberta Jonesa, ktorý pochovával svoje obete vo vlastnej záhrade.
Podarí sa uneseného Prestona zachrániť?
Gary Sinise ako detektív Mac Taylor vedie elitnú jednotku súdnych expertov a vedcov z divízie
C.S.I. newyorskej kriminálky, ktorá vyšetruje prípady vrážd na základe perfektnej obhliadky
miesta činu, tiel obetí a vedeckej analýzy nájdených stôp v jednom z najlepších laboratórií na
svete. Ľudia klamú, dôkazy nikdy!
Americko-kanadský kriminálny seriál (2011). Hrajú: G. Sinise, S. Wardová, C. Giovinazzo, A.
Belknapová, H. Harper, E. Cahill, R. Joy, A. J. Buckley a ďalší. Réžia: Eric Laneuville
(od 12 rokov)

03:30

Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles IX. (9, 10)
(Million Dollar Listing Los Angeles IX.)
Vitajte v prostredí realitných kancelárií obchodujúcich s najexkluzívnejšími a najluxusnejšími
nehnuteľnosťami v Los Angeles. Ich makléri vám poskytnú zasvätený pohľad do sveta drahých a
exkluzívnych nehnuteľností nachádzajúcich sa na najprestížnejších adresách v Beverly Hills,
Hollywoode a Malibu.
Americký reality šou, (2015)
Účinkujú: Chad Carroll, Chris Leavitt, Samantha DeBianchiová a ďalší.
(od 12 rokov)

04:50

Hoď svišťom (4)
(ST) - skryté titulky (AD) - audiokomentár
Mama Mia
Penzión „Me&You“ sa púšťa do veľkej kampane, aby prilákal čo najviac hostí. Sandra však
ostane nepríjemne prekvapená, keď sa na plagátoch namiesto nej objaví otcova Mia. Okamžite
sa rozhodne konať... Oskar Bojo ostane počas výstupu visieť na horskej stene a je odkázaný na
pomoc horskej služby. Záchrankyňa Xeňa je však zhodou okolností jeho bývalá priateľka...
Rodinný tatranský penzión magicky priťahuje tie najhumornejšie situácie a peripetie. Vedú ho
dvaja súrodenci Oskar a Sandra, ktorým ho kúpil ich bohatý otecko, aby aspoň niečo v živote
začali robiť.
Slovenský komediálny seriál (2011).
Hrajú: P. Polnišová, T. Maštalír, M. Hilmerová, J. Vajda, A. Bárta. Hosť: D. Mórová.
Réžia: M. Vajdička
(od 12 rokov)

