_____Hawaii Five – 0____

I na prosluněných plážích Havaje dochází k závažným zločinům.
Nesourodá čtveřice hrdinů proti nim bojuje ve velkém akčním stylu a
s nemalou špetkou humoru.
Název: Hawaii Five-0
USA, 2010, CBS
Žánr: akční policejní drama
Série: 1.
Premiéra
Počet epizod: 24
Tvůrci: Peter M. Lenkov, Alex Kurtzman, Roberto Orci
Hrají: Alex O’Loughlin / Steve McGarrett, Scot Caan / Danny Williams, Daniel Dae
Kim / Chin Ho Kelly, Grace Parková / Kono Kalakauaová

O seriálu:

Hawaii Five-0 je novou verzí stejnojmenného seriálu z let 1968–1980. Sleduje osudy
malé elitní policejní jednotky, která bojuje se závažnými zločiny na Havaji. Disponuje
speciálními pravomocemi, vyšetřuje případy od terorismu až po únosy a zodpovídá
se přímo guvernérce. Ta pověřila vedením týmu Steva McGarretta, bývalého
námořního důstojníka, který se na ostrov vrátil prošetřit vraždu otce. McGarrett si za
parťáka vybere honolulského policejního detektiva Dannyho Williamse, jenž je
původně z New Jersey. Na Havaji, kterou upřímně nesnáší, žije jen kvůli malé dceři.
Tým doplňuje bývalý detektiv Chin Ho Kelly, neprávem obviněný z korupce, a jeho
sestřenice, mladá policistka Kono Kalakaua. Čtveřice se stále pošťuchuje a chvíli
trvá, než se všichni sehrají. Když se jim to ale povede, tvoří nezdolatelný tým. Během
první série kromě jednotlivých případů řeší vše, co souvisí se smrtí Stevova otce. I to,
kdo na China nastražil falešná obvinění. V seriálu není nouze o akční scény a
spoustu vtipných hlášek. Jde o povedený návrat ke stylu seriálů z 80. let. To vše v
atraktivním prostředí havajských pláží.
Za seriálem stojí producenti Alex Kurtzman a Roberto Orci, kteří spolupracují přes 18
let. Mají na kontě tak slavné trháky, jako jsou nový Star Trek, Legenda o Zorrovi,
Mission: Impossible III, první dva díly Transformers nebo nový film Kovbojové a
vetřelci. Ani v televizi nejsou nováčky, začali psát pro seriály Herkules a Xena a Alias.
V současnosti tvoří Hranice nemožného.
Zajímavosti:
Natáčí se na Oahu, třetím největším ostrově Havaje.
Seriál měl premiéru přesně 42 let po premiéře původního seriálu a v sezoně 2010–
2011 patřil v USA k největším hitům.
Letos na podzim (r. 2011) naváže druhá série o 24 epizodách.
V původní verzi byly postavy guvernéra a Kono muži, v nové podobě seriálu je hrají
ženy.
V srpnu 2010 si Scott Caan při natáčení akční scény zranil koleno, zranění si
„zahrálo“ i v seriálu.
Stevův otec se jmenuje Jack na počest Jacka Lorda, který hrál Steva McGarretta
v původní verzi.
Scott Caan byl za roli Dannyho nominován na Zlatý glóbus 2011.
Dílo získalo ocenění za nejlepší nový dramatický seriál v People’s Choice Awards
2011.
Název Hawaii Five-0 odkazuje k faktu, že Havaj se stala součástí USA jako 50. stát.
Postavy:
Steve McGarrett

Strávil pět let u námořní rozvědky a šest let jako člen speciální
jednotky SEAL. Na Havaji prožil část dětství, takže se vyzná
v místních zvycích a reáliích. Mluví plynně havajsky a čínsky a je
zběhlý v mnoha bojových technikách. V první epizodě se po vraždě
otce vrací na ostrov Oahu a pustí se do vyšetřování. Guvernérka ho
přesvědčí, aby zůstal a vedl nový elitní tým. Po dlouholetém
odcizení se Steve snaží urovnat vztah se sestrou Mary Ann, dořešit
otcův případ a bojovat se zločinem.
Danny „Danno“ Williams
Tento detektiv se nechal přeložit na Havaj jen proto, aby se mohl
vídat s osmiletou dcerou Grace. Jeho bývalá manželka se totiž na
ostrov přestěhovala. Dannymu se tu zatím moc nelíbí, nejraději by
se vrátil do New Jersey. Místo barevných košil nosí oblek a kravatu
a postupuje podle pravidel, což kontrastuje s neortodoxním stylem
Steva McGarretta. Zpočátku se ti dva nesnáší, časem se ale mezi
nimi rozvine krásné přátelství. Má přezdívku Danno – dcera mu tak
říkala ve třech letech, kdy ještě nedokázala pořádně vyslovit jeho jméno.
Chin Ho Kelly
Původně byl honolulským policistou a chráněncem Stevova otce.
Když jej neprávem obvinili z korupce, musel své místo opustit a
většina známých se s ním přestala stýkat. Během série se
dozvídáme, kdo za obviněním stojí a jak vše souvisí se Stevovým
otcem.

Kono Kalakauaová
Nejmladší člen týmu a sestřenice Chin Ho Kellyho. Původně se
chtěla závodně věnovat surfování, ale po vážném zranění kolena
musela začít novou dráhu. Právě se chystá promovat na policejní
akademii a týmu se hodí jako nová neznámá tvář, která je ideální
jako volavka.
Herecké obsazení:
Alex O’Loughlin (hraje Steva McGarretta)
Australský herec skotského a irského původu se narodil v srpnu 1976 jako Alex
Sculthorpe. Příjmení si změnil na počest svého dědečka. Těžce nesl rozvod rodičů –
v dětství trpěl astmatem, hyperaktivitou a obsedantně kompulsivní poruchou.
Vystudoval herectví, od mládí vystupoval na jevišti a hrál v australské televizi. Jeho
filmovým celovečerním debutem byl sci-fi thriller Man Thing podle marvelovského
komiksu. Objevil se v populární australské komedii Oyster Farmer a v kontroverzním
nezávislém filmu Feed o bizarním světě erotiky lidí s extrémní nadváhou (byl i

spoluautorem námětu). Za roli ve filmu Mary Bryantová, v němž hrál po boku Sama
Neilla, získal nominace na dvě prestižní australská herecká ocenění. V roce 2007 se
připojil k seriálu Policejní odznak jako detektiv Kevin Hyatt a tuto postavu opustil
v momentě, kdy získal hlavní roli upírském seriálu Za svitu měsíce (Moonlight). Ten
byl extrémně populární, utrpěl však stávkou scenáristů. CBS mu potom nabídla
hlavní roli v lékařském seriálu Transplantační jednotka (Three Rivers), díky níž je
nyní ambasadorem nadace Donate Life America, která vzdělává veřejnost v oblasti
dárcovství orgánů. Alex rád jezdí na motorce, šplhá po skalách a hraje na kytaru.
Scott Caan (Hraje Dannyho „Danna“ Williamse)
Narodil se 23. 8. 1976 jako nejstarší syn legendárního herce Jamese Caana a
herečky a modelky Sheily Ryanové. V mládí hrál baseball, na koncertech dělal
technika kapelám Cypress Hill a House of Pain a s kamarádem založil rapové duo
The Whooliganz. Na naléhání matky začal chodit na hodiny herectví do Playhouse
West v Los Angeles a od konce devadesátých let se začal objevovat
v nízkorozpočtových a nezávislých filmech. Brzy se dostal i do těch slavnějších, jako
byly snímky Nepřítel státu, Černá a bílá, 60 sekund nebo Sonny. V roce 2003 režijně
debutoval filmem Dallas 362, který získal cenu na losangeleském filmovém festivalu.
Objevil se v trilogii Dannyho parťáci nebo v seriálu Entourage: Vincentův svět. Kromě
filmu se věnuje také fotografování.
Daniel Dae Kim (Hraje China Ho Kellyho)
Korejsko-americký herec je známý jako Jin-Soo Kwon ze seriálu Ztraceni a z dalších
žánrových sérií: Angel, 24 hodin, Star Trek Voyager, Star Trek Enterprise, Čarodějky,
Pohotovost nebo Kmen Andromeda. V druhém Spider-Manovi měl drobnou roli vědce
a objevil se i v oscarovém filmu Crash. Daniel se narodil v jihokorejském Pusanu, ale
vyrůstal v americké Pensylvánii. Je ženatý a má dvě děti.

Grace Parková (Hraje Konu Kalakauaovou)
Nejvíce se proslavila rolí cylonského modelu číslo osm ve sci-fi seriálu Battlestar
Galactica. Narodila se v Los Angeles korejsko-americkým rodičům. Když jí byly
necelé dva roky, rodina se přestěhovala do kanadského Vancouveru. Tam později na
univerzitě British Columbia získala titul z psychologie. Mohli jsme ji vidět v seriálu
Krajní meze, Temný anděl, Stargate SG-1, Andromeda, Jake 2.0 nebo Uklízeč. Je
vdaná za Phila Kima, korejského developera nemovitostí. V roce 2011 se umístila na
59. místě žebříčku nejvíc sexy osobností Maximu Online.

