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OD 2. ZÁŘÍ KAŽDOU NEDĚLI VE 21:20 NA NOVĚ
TOM

Třetí řada seriálu, ověnčeného šesti cenami
Emmy, Zlatým Globem a mnoha jinými oceněními,
který fascinuje milióny diváků na celém světě,
pokračuje dalšími 23 díly plnými dobrodružství.
Na tropickém ostrově, tisíce kilometrů od civilizace, žije skupina trosečníků, kteří přežili havárii letadla letícího na trase
Sydney – Los Angeles. Obklopují je nejen nekonečné vody
oceánu, ale mnohá tajemství a záhady, a navíc – na ostrově
nejsou sami. Žijí tu „Ostrované“ a také ti „Druzí“, kteří jsou
k novým obyvatelům ostrova velmi nelítostní. A právě ve 3.
řadě seriálu se s nimi blíže poznáme.

ETHAN ROM
Je první z Druhých, který se objevil už v předchozích řadách
seriálu. Mezi Druhými patřil ke středně postaveným. Dříve
býval chirurgem. Nejdříve se vetřel mezi „ztracené“ a vydával
se za jednoho z nich, poté unesl Claire. Když uprchla, vyhrožoval její komunitě. Zmlátil Jacka, Charlieho málem zabil, za oběť
mu padl Steve.
HEREC: WILLIAM MAPOTHER
17. 4. 1965, Lousville, Kentucky, USA
Živil se jako učitel, ale protože jeho bratranec je Tom Cruise,
vydal se na hereckou dráhu. Vedle minirolí ve filmech M:I-2,
Vanilkovém nebi nebo Minority Report a větší ve World Trace
Center jsme ho mohli vidět např. v seriálech Kriminálka Las
Vegas, Kriminálka Miami, Námořní vyšetřovací služba, Zákon a
pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.

BENJAMIN LINUS
Druhý nejvýše postavený člen Druhých, výše je pouze tajemný
Jacob. Ben se narodil nedaleko Portlandu, jeho matka při před-

časném porodu zahynula. Jeho otec poté získal práci na ostrově, kam spolu s malým Benem odplul. Když Ben vyrostl, přidal
se k původním obyvatelům ostrova. Po havárii letu 815 na
ostrov se vydával za ztroskotance jménem Henry Gale, aby se
vetřel mezi „Ztracené“, a několik dílů 2. řady seriálu odolával
jejich mučení. Když ze zajetí uprchl, zajal Jacka (a jeho další
přátele), aby ho donutil operovat mu nedávno zjištěný nádor.
HEREC: MICHAEL EMERSON
7. 9. 1954, Cedar Rapids, Iowa, USA
Vystudoval herectví na Drakeově univerzitě. Než se dostal do
divadel na Broadway, živil se mj. jako kreslíř na volné noze
pro The Boston Globe a The New York Times. Vidět jsme ho
mohli např. v seriálech Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní
oběti, Akta X či ve filmech Saw – Hra o přežití nebo Legenda
o Zorrovi.

JULIET BURKE
Jako lékařka pracovala na výzkumu oplodnění vážně nemocných lidí, kam patřila i její sestra Rachel. Její výsledky zaujaly představitele organizace Mittelos, kteří jí nabídli práci na
ostrově. Patří mezi významné Druhé. Na ostrově je přes tři
roky. Poté, co pomáhala utéct Sawyerovi a Kate a zastřelila
Picketta, byla postavena před „soud“. Jack ji ale zachránil.
HEREČKA: ELIZABETH MITCHELL
27. 3. 1970, Los Angeles, USA
Vystudovala výtvarné umění na univerzitě v Dallasu a herectví
na British American Drama Academy. Role v seriálech: JAG,
Ochránce, Pohotovost, Everwood, Dr. House, Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti.
Filmové role: Gia (lesbická přítelkyně Angeliny Jolie), Frekvence, Sestřička Betty, Santa Clause 2–3, Zběsilý útěk.

Jeden z nejvýše postavených Druhých, nosí falešný plnovous.
Byl na lodi, která unesla Walta, zajal také Michaela. Vyhrožoval „Ztraceným“, aby se drželi dál od Druhých, účastnil se
také velkého zajetí Jacka, Kate, Sawyera a Hurleyho. Střet se
Sawyerem zaplatil životem.
HEREC: MICHAEL CONNOR GAINEY
15. 6. 1948, Jackson, Mississippi, USA
Typický představitel záporných rolí, 1,90 m vysokého herce
jsme mohli vidět v mnoha seriálech: např. A–Team, Hunter,
Matlock, Myšlenky zločince, Zoufalé manželky, Kriminálka
Las Vegas, a ve filmech: Con Air, Zámek hrůzy, Terminátor 3,
Bokovka, Mistři hazardu.

ALEX ROUSSEAU
Narodila se na ostrově někdejší vědecké pracovnici Danielle
Rousseauové, ale po narození byla unesena Druhými. O své
minulosti nic neví. Jejím přítelem je Karl. Pomohla utéct Claire
a později také Kate a Sawyerovi, ale musela zůstat s Druhými.
Čeká ji první setkání se svou matkou.
HEREČKA: TANIA RAYMONDE
22. 3. 1988, Los Angeles, California, USA
První roli získala ve dvanácti letech a během následujících
sedmi si zahrála v několika televizních seriálech, jako např.
Námořní vyšetřovací služba. Vloni si sama napsala, sestříhala
a zrežírovala krátký film Cell Division, za nějž získala cenu na
jednom z menších festivalů.
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Větší roli má ve 3. řadě
také Ostrovan
DESMOND DAVID HUME
Kvůli nešťastné lásce se přihlásil na závod okolo světa. Loď
získá díky náhodnému setkání s Libby. Desmond ale ztroskotá a polomrtvý se ocitá na opuštěném ostrově. Zachrání ho
Kelvin, obyvatel podzemního komplexu, kde musí žít, mačkat tlačítko a „zachraňovat svět“. Jeho život se změní, když
podzemní kryt objeví Locke a jeho přátelé. Desmond od nich
uprchne (2. řada) a snaží se na své bývalé lodi odplout. To se
mu nepodaří, proudy jej vrátí zpět. Smíří se se svým osudem
a „zapadne“ mezi trosečníky. Nedokáže však zabránit tomu,
že už podruhé nebylo zmáčknuto tlačítko, a tak byl spuštěn
elektromagnetický výbuch. Když to Desmond poprvé neudělal,
spadl let 815.
HEREC: HENRY IAN CUSICK
17. 4. 1967, Trujillo, Peru
Po otci Skot, po matce Peruánec, vyrůstal na Trinidadu. Svůj
přízvuk a talent ale vybrousil až na akademii ve Skotsku,
herecké ostruhy získal také jako člen Královské Shakespearovy společnosti. Nejzajímavější pro něj zatím byla role Ježíše
Krista v malém koprodukční filmu The Gospel of John. Fanoušci
ho kromě seriálu Ztraceni mohli zahlédnout také v seriálech
24 hodin, Vraždy v Midsomeru, Taggart.
Hlavní představitelé Ztracených: Matthew Fox (Jack), Evangeline Lilly (Kate), Josh Holloway (Sawyer), Terry O´Quinn (Locke),
Dominic Monaghan (Charlie), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Pan
Eko), Emilie de Ravin (Claire), Naveen Andrews (Sayid), Jorge
Garcia (Hurley), Daniel Dae Kim (Jin-Soo Kwon), Yunjin Kim
(Sun Kwon) a další.
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OD 3. ZÁŘÍ KAŽDÉ PONDĚLÍ VE 22:05 NA NOVĚ
Po prázdninové přestávce pokračuje 2. řada jednoho z nejúspěšnějších americých seriálů současnosti, oceněného cenou Emmy za scénář, Zlatým Globem pro Hugha Laurieho
jako nejúspěšnějšího herce v dramatu a řadou dalších cen (3 x Satellite Award, WGA
Award atd.)
Doktor House je vynikající, až geniální lékař. On a jeho tým dokáží vyléčit i věci, nad nimiž
ostatní lékaři jenom bezmocně kroutí hlavou, a jsou tím známí. Máte neznámou exotickou cho-

II

robu? Genetickou anomálii, s níž si nikdo neví rady? Pak je pro vás doktor House ten pravý.
Komplikované případy má nejraději. Přistupuje k nim jako detektiv ke zločinu a záchranu pacienta
bere jako své poslání. Při tom si k pacientům dovolí naprosto cokoliv a nebere si ani nejmenší
servítky. Také jeho metody jsou značně neortodoxní – většinou se řídí instinktem a často postupuje metodou pokus/omyl.

DR. GREGA HOUSE HRAJE HUGH LAURIE
Britský herec, vystudoval antropologii a archeologii v Cambridge. Byl členem britské juniorské
veslařské reprezentace v roce 1977. Je ženatý, má tři děti – syny Charlese a Williama a dceru
Rebeku.
Filmografie (výběr): Rozum a Cit, Myšák Stuart Little, Černá zmije
JEHO SPOLUPRACOVNÍCI
Dr. Lisa Cuddy, ředitelka nemocnice – Lisa Edelstein

an
Dr. Eric Forem

Dr. Eric Foreman, neurolog – Omar Epps
Dr. Allison Cameron, imunoložka – Jennifer Morrison

Dr. James Wilson

Dr. Robert Chase, lékař na jednotce intenzivní péče – Jesse Spencer
Dr. James Wilson, onkolog – Robert Sean Leonard

Dr. Robert Chase

Dr. Lisa Cuddy

Dr. Allison Cameron

OD 23. SRPNA KAŽDÝ ČTVRTEK VE 21:20 NA NOVĚ
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Šestá řada velmi úspěšných seriálů z řady CSI

CSI (Crime Scene Investigation) vypráví o méně viditelných hrdinech policejní práce – elitním týmu kriminalistické divize z Las Vegas.
Jsou to lidé, kteří se za pomoci nejmodernějších vědeckých metod snaží rozluštit i zdánlivě neřešitelné případy.
Při své práci mají k dispozici ty nejmodernější vědecké metody. Ani ten nejmenší detail nesmí být zničen, odnesen nebo zašlápnut...
Někdy dokonce vyjasnění případu závisí na jediném vlasu, chlupu, odhozené žvýkačce... Zkušenosti specialisty velice dobře naučily,
že mnohdy výpovědi svědků zdaleka nemusí vést k pravdě. Vedle dopadení pachatele mají ještě jeden a možná důležitější úkol. Musí se
postarat o maximální ochranu těch, kteří se stali obětí trestného činu.

Gil Grissom (William Petersen) je ve své branži veteránem. Stojí v čele vyšetřovacího týmu, který pracuje pro kriminální úřad v Las
Vegas. Spolu s ním zločiny vyšetřují: kapitán Jim Brass (Paul Guilfoyle), bývalý šéf CSI, který byl přeložen zpět na oddělení vražd,
Catherine Willows (Marg Helgenberger), matka samoživitelka, která neustále balancuje mezi láskou ke svému zaměstnání a povinnostmi rodiče, Warrick Brown (Gary Dourdan), muž s přesným analytickým mozkem, Nick Stokes (George Eads), který se touží stát jedničkou, Sara Sidle (Jorja Fox), která zažívá osobní problémy, a nováček Greg Sanders (Eric Szmanda), který se z laboratorního technika
vypracoval na vyšetřovatele.

OD 14. SRPNA KAŽDÉ ÚTERÝ VE 21:20 NA NOVĚ

Tropické podnebí a noční život floridského Miami jsou kulisou pro ty nejzáhadnější zločiny, během jejichž řešení se vyšetřovatelé
mohou opřít jen o minimum stop a kde by se jen ztěží obešli bez nejmodernějších vědeckých metod. Expert na výbušniny Horatio
Caine (David Caruso) je hlavou vyšetřovací skupiny CSI v Miami. K jeho nejvýraznějším znakům patří jedinečná fotografická paměť
a nestrojený chladný šarm. Oporou týmu jsou balistka a expertka na zbraně Calleigh Duquesne (Emily Procter) a neuvěřitelně
vzdělaný a sečtělý Tim Speedle (Rory Cochrane), který se v ulicích Miami vyzná jako nikdo jiný na světě. Nesmíme zapomenout na
specialistku na DNA Alex Woods (Khandi Alexander) a profesionálního potápěče Erica Delka (Adam Rodriguez).
K nim patří ještě Yelina Salas (Sofia Milos), švagrová Horatia Cainea, krásná, chytrá a velmi pečlivá kriminalistka, a služebně
nejmladší člen týmu Ryan Wolfe (Jonathan Togo).
Tito experti tvoří jeden z nejzdatnějších vyšetřovacích týmů, který se výhradně řídí motem: lidé mohou lhát, důkazy nikoliv.
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