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30/04 - Petr Janda: Jedeme dál
Olympic hraje jako jediná naše 
hudební skupina stejně jako Rolling 
Stones 50 let bez přestávky. Letošní 
jubileum je pro jejího kapelníka 
Petra Jandu dvojnásobné, protože 
začátkem května oslaví sedmde-
sátiny.  Jaké byly etapy, kterými se 
svojí skupinou prošel?  Proč nevyužil 
možnosti zůstat v angažmá v Paříži? 

Jak se dokázal vyrovnat s hudebními 
a osobními problémy? Jak chutná 
Petru Jandovi život a kde bere ener-
gii na to, že stále může říkat: Jedeme 
dál? Petr Janda se svými kolegy, 
rodinou a přáteli o letech na hudební 
scéně a o životě za doprovodu vlast-
ních hitů v podání Olympicu a dalších 
osobností naší hudební scény.

Další epizody:
07/05 Co mě nezabije, to mě posílí 
(Zuzana Bubílková)
15/05 Lucie Vondráčková
21/05 Já půjdu dál (Helena Von-
dráčková)
28/05 Nezkrotný živel Waldemar

Legendy  
televizní zábavy

od 02/04 každé pondělí večer

vlastní tvorba
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Lifestylový magazín, ve kterém 
představíme vybraná města 
specifickým způsobem, by měl 
být průvodcovskou příručkou pro 
turisty, kteří chtějí cestovat po 
vlastní ose.

Lifestylový magazín pro každého, 
kdo rád cestuje nebo se chce nechat 
inspirovat cestami jiných. Divák 
v něm může načerpat zkušenosti 
výletníků z řad celebrit a možná i 
nalézt praktické informace pro jeho 
cesty. I ve druhé řadě magazínu 
Hvězdy na cestách se známé 

osobnosti ze světa kultury a sportu 
objeví na místech a při aktivitách, 
která jsou jim blízká, všude tam, 
kde je hezky. Tentokrát však budou 
objevovat nejen krásy za hranicemi 
naší země, ale i ve vlastech českých. 
Každá z epizod je jiná. V každé z nich 
je hlavní postavou jiná osobnost 
s odlišnými zájmy, aktivitami a 
představou o tom, co chce na svých 
toulkách poznat a prožít. Divákům 
tak pořad Hvězdy na cestách 
nabídne skrze obrazovku maximální 
cestovatelské zážitky.

Dana Morávková – Vídeň, Bratislava
Yvetta Hlaváčová – Barcelona
Marie Retková, Gabriela Vránová – 
Holandsko
David Vršecký – Turecko, Itálie

Hvězdy 
na cestách

od 14/05 každé pondělí večer

vlastní tvorba

5



Hustý koktejl témat ve vymaz-
lené strážné zóně andělů, který 
moderuje pětice holek ze skupiny 
5Angels

Pohodová zábavně-publicistická 
relace zacílená na žáky II. stupně zá-
kladních škol představuje rozmanitou 
skladbu tipů, rad a „cool“ vychytávek 
z mnoha oblastí zálib teenagerovské 
subkultury - móda, umění, tanec, 
sport, současné technologie… V 
žádoucím kontrastu přináší i podnět-

nou inspiraci pro řešení starostí, jaké 
často reprezentují vztahy, komunika-
ce, první láska, revolta, škola, výhody 
i nebezpečí virtuálního světa, nebo 
také průvodní změny, které puberta 
přináší. Optimisticky laděný magazín 
nabízí atraktivní škálu videoklipů, 
reportáží, her i hostů (známé idoly, 
zajímavé vrstevníky, odborníky), 
přívětivý prostor, kde možno sdílet 
společné záliby i koníčky, uvolnit se a 
pobavit. Poskytuje však i místo, kde 
si lze bez obav povzdechnout nad 

svým trápením a účinně se o něm 
poradit. Stmelující interaktivní prvky 
(ankety, soutěže s poutavými cenami, 
poradna, komunikace prostřednic-
tvím webu a sociálních síti) by měly 
garantovat feedback mladičkých 
diváků.

Miriam Pešková (dramaturg)
Dan Kupškovský (režisér)
Šárka Hrdličková (scénárista)

Zóna IN 
5Angels

od 20/05 každou neděli ráno

vlastní tvorba - pro děti
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Desetiletý Ben najde mimozemský 
Omnitrix - náramek, který se mu 
připne k zápěstí. Omnitrix mu dá 

možnost změnit se v cokoli. Ben si 
brzy uvědomí, že této schopnosti 
musí využívat pro dobro lidstva.

Ben 10

od 26/05 každý všední den v Animáčku

akvizice - pro děti
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Jednoho dne vstoupí do města 
muž, který stojí na straně zákona 
s kolty rychlejšími než jeho stín. 
Italský seriál (1993). Hrají: Terence 
Hill, N. Morgan, F. Sperberg, D. 
Barto a další. Režie: Terence Hill.   

Televizní seriál vychází ze stejno-
jmenného populárního francouz-
ského komiksu. Hlavním hrdinou je 
pistolník Lucky Luke (Terence Hill). 
Spolu se svým mluvícím koněm se 
toulá krajinou divokého západu. V 
seriálu prožívá mnohá dobrodružství. 

Zápletky jednotlivých dílů jsou velmi 
různorodé. Od klasicky wester-
nových, kdy chytá zločince, až po 
např. duchařské historky. Celý seriál 
je odlehčen humorem stejně jako 
komiksová předloha.   

Lucky Luke

od 26/05 každou sobotu večer

akvizice - seriál
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Malajsie, 19. století. Britský kolo-
nizátor James Brooke chce vší silou 
upevnit svoji moc. Je tady ale pirát 
Sandokan, syn Maháradži a posled-
ní člen bývalé vládnoucí dynastie, 

který se postaví kolonizaci a bojuje 
proti nepřátelům, aby osvobodil 
zemi od kruté nadvlády. 

Hrají: Bedi Kabir, Leroy Philippe, Celi 
Adolfo, André Carole, Caninenberg 
Hans, Borgese Sal
Režie: Sollima Sergio

Sandokan

od 28/05 každé pondělí večer

akvizice - seriál
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02/05
 
večer
Letka 633 
(633 Squadron)
Velitel Roy Grant dostal rozkaz 
zničit německou továrnu na výrobu 
speciálního paliva pro svoje rakety. 
Němci ale mají silnou protiletadlovou 
obranu…  

Britsko-americký válečný film (1964). 

Hrají C. Robertson, G. Chakiris, M. 
Perschy, H. Andrews, D. Houston, M. 
Goodliffe, J. Meillon a další. 

Režie W. Grauman    

(91 min)

09/05

večer
Ponorka  X-1 
(Submarine X-1)
Velitel přišel v bitvě o svoji válečnou 
ponorku.Teď musí vycvičit novou 
posádku pro další ponorku, aby mohl 
vyhledat a zničit německou vlajkovou 
loď. 

Britský válečný film (1969). 

Hrají: J. Caan, D. Sumner, N. Bowler, 
B. Grellis, P. Young, W. Dysart a další. 

Režie: W. A. Graham    

(87 min)

16/05
 
večer
Hlídka v Ardenách
(Midnight Clear, A)   
V zasněžených ardenských lesích 
rozehrávají nacistické a americké 
průzkumnické jednotky hru na kočku 
a myš. Otázka ale zní, kdo s koho?  
  
Americký válečný film (1992)

Hrají: Berg Peter, Dillon Kevin, Gross 
Arye, Hawke Ethan, Sinise Gary, 
Whaley Frank

Režie: Gordon Keith 

(104 min)

 

23/05 a 30/05
 
večer
Tucet špinavců: Smrtící mise
(Dirty Dozen: Deadly Mission)
Skupina amerických vojáků má 
za úkol ve Francii najít a potom 
odvézt do bezpečí skupinu vědců, 
kteří pracují na novém typu zbraní. 
Americký válečný film (1987). Hrají T. 
Savalas, E. Borgnine, V. Van Patten, V. 
Edwards, B. Svenson, J. Van Patten a 
další. Režie L. H. Katzin
 
Tucet špinavců: Osudová mise
(Dirty Dozen: Fatal Mission)
Skupina dvanácti vojenských rebelů 
je nasazena do důležité operace. Po-
dle tajného plánu mají do Istanbulu 
přijet Orient Expressem nacističtí 
pohlaváři. Vojáci musí vlak zastavit, 
dřív než dorazí k cíli. Velitel zjišťuje, že 
se mezi jeho muže vloudil německý 
špión…

akvizice - filmy
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03/05
 
večer
Oprávněné vraždy
(Righteous Kill)
Detektivové Robert De Niro a Al 
Pacino se snaží dopadnout sériového 
vraha, který na místě činu zane-
chává básně o právě provedených 
zločinech. 

Americký krimi film (2008). 

Hrají: R. De Niro, C. Gugino, J. 
Leguizamo, D. Wahlberg, 50 Cent, B. 
Dennehy, F. J. Hughes a další. 

Režie J. Avnet    

(97 min)

10/05

večer
Půlnoční běh 
(Midnight Run)
Bývalý policista doprovází napříč 
Amerikou muže, který je stíhaný 
zákonem i mafií. Pouto, které se mezi 
nimi vytvořilo, je silnější než želízka, 
která mu mají zabránit v útěku... 

Americký film (1988)

Hrají R. De Niro, Ch. Grodin, Y. Kotto, 
D. Farina, J. Pantoliano, J. Kehoe a 
další. 

Režie M. Brest    

(121 min)

14/05
 
večer
Hodina pravdy
(City by the Sea)
Kousek od Manhattanu leží Long 
Beach, kdysi výletní letovisko vy-
hledávané rodinami s dětmi, dnes 
útočiště narkomanů a bezdomovců. 
I detektiv z oddělení vražd Robert 
De Niro kdysi na zdejší pláži prožíval 
se synkem nejkrásnější chvíle svého 
života. Teď se sem musí vrátit, aby 
vyšetřil násilnou smrt drogového 
dealera. 

Americký film (2002)

Hrají: De Niro Robert, McDormand 
Frances, Franco James, Dushku Eliza, 
Forsythe William, Dzundza George

Režie: Caton-Jones Michael  

 

24/05
 
večer
Lovci stínu 
(Hunting Party, The)
Richard Gere byl úspěšný novinář 
a zpravodaj z válečných konfliktů od 
Bosny až po Irák. Podaří se mu získat 
zprávu, kde se ukrývá nejhledanější 
válečný zločinec Boghdanovič zvaný 
„Fox“. Vypraví se do Bosny, spojí se 
svými bývalými kolegy a začíná lov 
plný akce, při kterém jde doslova o 
život. Natočeno podle skutečných 
událostí.    

Chorvatsko/USA (2007)

Hrají: Diane Kruger, Gere Richard, 
Terrence Howard, James Brolin

Režie: Shepard Richard

(101 min.)

akvizice - filmy
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