
premiérové seriály



Další příběhy svérázného Dr. Gregoryho House s nevybíravým chováním, jímž přivádí k zoufalství 

nejen své nadřízené, ale i pacienty. Je to však geniální diagnostik a jeho léčebné metody jsou takřka 

stoprocentní. Když jde o život, neváhá on, ani jeho tým elitních expertů porušit jakákoli pravidla. Houseovi 

pomáhají: neurolog Dr. Eric Foreman, imunoložka Dr. Allison Cameron a specialista na jednotce intenzivní 

péče Dr. Robert Chase. Je tu i specializovaný onkolog Dr. James Wilson, Houseův jediný skutečný přítel, 

s nímž konzultuje své případy, a Dr. Lisa Cuddy, primářka a ředitelka nemocnice, která sice s Housem 

neustále bojuje kvůli jeho neomalenému a nedisciplinovanému chování, ale musí přiznat, že House je 

nejbrilantnější doktor, jakého má. Nově se ve 4. řadě objevuje Dr. Amber Volakis, radioložka a Wilsonova 

přítelkyně. 

Americký seriál (2007).
Hrají: Hugh Laurie (Dr. Gregory House), Omar Epps (Dr. Eric Foreman), Jennifer Morrison (Dr. Allison 

Cameron), Jesse Spencer (Dr. Robert Chase), Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson), Lisa Edelstein (Dr. 

Lisa Cuddy), Anne Dudek (Dr. Amber Volakis) a další. 

Dr. House IV
House M.D. IV

Od 1. 9. 2008
vždy v pondělí ve 22:00



Tým kriminalistů z Miami je často postaven před zdánlivě neřešitelný úkol. Ale otisky prstů, biologický 

materiál a porovnávání DNA ve špičkově vybavených laboratořích poskytnou dostatek důkazů, aby byl 

pachatel zločinu nakonec usvědčen. Hlavním mozkem miamského týmu CSI je stále Horatio Caine, jenž 

dokáže zachovat chladnou hlavu i v těch nejzapeklitějších případech. V jeho týmu stále pracují: Calleigh 
Duquesne, blonďatá kráska, která se specializuje na balistiku, Eric Delko, expert na vodu, iniciativní Ryan 
Wolfe se smyslem dát do souvislosti vědecké poznatky, vynikající soudní lékařka Dr. Alexx Woods, která 

naslouchá řeči stop na tělech obětí a detektiv Frank Tripp s více jak dvacetiletou zkušeností z terénu a 

smyslem okamžitě poznat, když podezřelý lže. Do děje také od poloviny minulé série více vstupuje Natalia 
Boa Vista, jedna z laboratorních expertek, jež svůj soukromý život proplete s Ericem Delkem a poté 

i s Ryanem Wolfem. 

Americký kriminální seriál (2006).
Hrají: David Caruso (Horatio Caine), Emily Procter (Calleigh Duquesne), Adam Rodriguez (Eric Delko), 

Jonathan Togo (Ryan Wolfe), Khandi Alexander (Dr. Alexx Woods), Rex Linn (Frank Tripp), Eva La Rue 

(Natralia Boa Vista) a další.

Kriminálka Miami V
CSI Miami V

Elitní  tým kriminalistické divize z Las Vegas, vyšetřující ty nejzávažnější zločiny, má pro svou práci k 

dispozici nejmodernější vědecké metody. Ani ten nejmenší detail nesmí být zničen, odnesen nebo 

zašlápnut, protože vyjasnění případu někdy závisí jen na jediném vlasu, chlupu, odhozené žvýkačce... 

Vedle dopadení pachatele mají forenzní detektivové ještě jeden důležitý úkol. Musí se postarat o 

maximální ochranu těch, kteří se stali obětí trestného činu. 

Vedoucím skupiny je zkušený Gil Grissom, ve své branži veterán. Spolu s ním zločiny vyšetřují: 

Catherine Willows, matka samoživitelka, která neustále balancuje mezi láskou ke svému zaměstnání 

a povinnostmi rodiče, Warrick Brown, muž s přesným analytickým mozkem, Nick Stokes, který se touží 

stát jedničkou, Sara Sidle s občasnými osobními problémy, Greg Sanders, jenž se z laboratorního 

technika vypracoval na vyšetřovatele, Sofia Curtis, Grissomova dobrá kamarádka, která se postupně 

propracovala na místo detektiva, patolog Dr. Al Robbins a kapitán Jim Brass, bývalý šéf CSI, před časem 

přeložený zpět na oddělení vražd. 

Americký kriminální seriál (2006)
Hrají: William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows), Gary Dourdan (Warrick 

Brown), George Eads (Nick Stokes), Jorja Fox (Sara Sidle), Eric Szmanda (Greg Sanders), Louise Lombard 

(Sofia Curtis), Robert David Hall (Dr. Al Robbins), Paul Guilfoyle (Jim Brass) a další.

Kriminálka Las Vegas VII
CSI Las Vegas

Od 2. 9. 2008
vždy v úterý ve 21:20

Od 28. 8. 2008
vždy ve čtvrtek ve 21:55



Další příběhy pasažérů letu 815 na trase ze Sydney do Los Angeles, kteří ztroskotali na tropickém ostrově, 

tisíce kilometrů od civilizace, kde musí bojovat s tajemnými přírodními silami i s takzvanými Druhými. 

Čtvrtá řada, skrývající naději na záchranu, však všechno od začátku změní. 

Jack zachytil signál nákladního letadla, které přistálo kdesi na ostrově. Ale když vyjde najevo, že Charlieho 

předsmrtné varování znamenalo, že lidé v něm nemusejí být těmi, za které se vydávají, rozdělí se 

trosečníci v názorech, co dělat. Jack je přesvědčen, že posádka nákladního letadla přistála na ostrově 

proto, aby je zachránila, Locke tomu nevěří. Kdo je na palubě nákladního letadla? Co měl symbolizovat 

záblesk, který zobrazil Jacka a Kate mimo ostrov v budoucnosti? To je jen pár otázek, které budou 

nastoleny ve 4. sérii Ztracených.  

Dramatický seriál USA (2008). 
Hrají: Matthew Fox (Jack), Evangeline Lilly (Kate), Josh Holloway (Sawyer), Terry O´Quinn (Locke), 

Emilie de Ravin (Claire), Naveen Andrews (Sayid), Jorge Garcia (Hurley), Daniel Dae Kim (Jin-Soo 

Kwon), Yunjin Kim (Sun Kwon), Henry Ian Cusick (Desmond), Elizabeth Mitchel (Juliet), Michael 

Emerson (Ben) a další.

Ztraceni IV
Lost IV

Od 31. 8. 2008
vždy v neděli ve 22:20




