Synopse k programu NOVA CINEMA
49. týden (3. – 9. prosince 2007)


Pondělí 3. prosince

13:00 Terra Nostra (3)
Italští přistěhovalci přijíždějí na Gumercindovu plantáž. Gumercindo na ně není 
připravený a ubytuje je ve stodole, kde dříve žili otroci. Slibuje jim ale, že jim poskytne veškeré podmínky. Angelica mu oznamuje, že se chce stát jeptiškou. Gumercindo je ale zásadně proti tomu. Chce, aby se obě dcery provdaly a porodily mužské dědice. Giuliana je ve Francescově domě velice nešťastná. Janete ji nemá ráda a snaží se jí ze všech sil zbavit. Naopak Marco Antonio je její přítomností nadšený. Sám se nabídne, že ji bude učit portugalsky. Přesvědčuje svého otce, že Giuliana je pro něj jako vlastní sestra. Janete jeho úmyslům ale nevěří. Navíc začne mít podezření, že je Giuliana těhotná. 

16:00 Gilmorova děvčata V (1)
Láska si nevybírá
Lorelai zahajuje zkušební provoz v hotelu. Rory podlehne lásce k Deanovi a 
přijde s ním o panenství. Je zmatená a neví, co má dělat. Pohádá se s Lorelai. 
Emily a Richard se pohádají tak, že sousedi zavolají ochranku. Emily se 
rozhodne odjet do Evropy. Pozve Rory a ta nabídku přijímá, aby utekla před 
Lorelai. 


18:00 CAGNEYOVÁ A LACEYOVÁ: NÁVRAT 
             (Cagney & Lacey: The Return)
Bývalé partnerky ve službách zákona se po letech setkávají, aby se společně pustily do vyšetřování dalšího zločinu. 
Mary Beth Laceyová a Christine Cagneyová. Před lety sloužily u newyorské policie, kde vytvořily úspěšný detektivní tandem. Od té doby se mnohé změnilo. Zatímco Mary Beth Laceyová je už po dvaceti letech práce u policie mimo službu, stále žije v Queensu a věnuje se výhradně rodině, Christine Cagneyová, povýšená do hodnosti poručíka, pracuje pro úřad státního návladního, i když by nemusela. Před lety se  totiž provdala za bohatého obchodníka Jamese Burtona, se kterým se setkala na schůzkách anonymních alkoholiků, a přestěhovala se do jeho luxusního bytu na Manhattanu. Během let sice ztratily kontakt, ale okolnosti je znovu svedou dohromady. Když se rodina Mary Beth dostane do finančních nesnází po srdečním kolapsu jejího manžela Harveyho, Christine ji přemluví, aby se vrátila k práci u policejního sboru. Spolu se pustí do vyšetřování případu loupeže velkého množství zbraní určených k likvidaci, při které byl zabit seržant Nelson, otec tří dětí. Cagneyová s Laceyovou objeví důkaz o korupci na policejním oddělení a jedním z podezřelých se stává i bývalý kolega Cagneyové, Marcus Petrie. Začíná jít do tuhého a obě si uvědomují, že musí při vyšetřování postupovat velmi opatrně.
Americké kriminální drama, které navazuje na úspěšný krimi seriál z osmdesátých let, bylo natočeno v roce 1994. Scénář napsali Terry Louise Fisher	 a Steve Brown, režie se ujal James Frawley, zkušený tvůrce, který se podílel na řadě úspěšných televizních krimi seriálů, ať už to byl Columbo, Jake a Tlusťoch, Případy otce Dowlinga, Nebezpečný klient nebo Soudkyně Amy. V hlavních rolích se ke svým úspěšným postavám vrací Tyne Daly (Svatební šaty, Nebezpečný zákazník, Neznámá tvář a právě na HBO uváděný seriál Soudkyně Amy) jako Mary Beth Lacey a Sharon Gless (Soudcova noc, Skutečné obvinění, Letiště 1975) jako Christine Cagney. V dalších rolích se objeví James Naughton (Ptáci 2, Kočičí oko) jako James Burton, David Paymer (Hurikán v ringu, Vnadidlo) jako Feldberg, Susan Anspach (Nebe a Země) jako Deborah Nelson, John Karlen (stejnou roli si zahrál i v původním televizním seriálu) jako Harvey Lacey, Martin Kove (Muž v kamiónu, Karate Kid, Rambo 2) jako Isbecki, Carl Lumbly (Liga spravedlivých, Okno z ložnice, Psychopat ze San Francisca) jako Marcus Petrie, Vonetta McGee (Blacula) jako Claudia Petrie, Al Waxman (Hurikán v ringu, Hon na Šakala, Exploze) jako poručík Samuels, John Harkins jako Mansfield a další. 


20:00 Alias III (1)
Dva
Sydney Bristowová se probudí v Hong Kongu a nepamatuje se na nic, co se s ní dělo. Je dopravena do centrály CIA a tam se dozví, že před dvěma roky bylo nalezeno, identifikováno a spáleno její mrtvé tělo. Svět kolem Sydney se změnil. Její přátelé zmizeli, Vaughn je ženatý, Sydneyin otec Jack je už rok ve vazbě. Ve vlaku do Paříže byl zavražděn kromě jiných cestujících i spolupracovník CIA Kingsley, který převážel mikročip s plány nového typu bezpilotního špionážního letounu. Podle CIA provedla tuto akci mezinárodní organizace Dohoda, která má novou základnu na pařížském předměstí. Sydney předstírá, že se jí vrátila paměť a sdělí CIA, že byla v minulých dvou letech zadržována právě Dohodou, mimo jiné i v její základně ve Francii. Doufá, že jí CIA vrátí prověření a pošle ji do akce. Tak by měla přístup i k osobním složkám a mohla by dostat svého otce z vazby. Sydney je skutečně poslána do Francie a má s malou skupinou zaútočit na základnu Dohody a zmocnit se čipu. Akce skončí naprostým nezdarem. Všichni agenti kromě Sydney a Weisse jsou zabiti.
Sydney se rozhodne, že se nevrátí do CIA, ale bude pátrat dál na vlastní pěst. 


21:00 BARVA PENĚZ 
          (The Color of Money)
Paul Newman a Tom Cruise v psychologickém dramatu o mistru, žákovi a životních lekcích ve světě kulečníku.
Před čtyřiceti lety byl Eddie Felson ctižádostivým mladíkem, který svou brilantní hrou sesadil z trůnu tehdejšího biliárového krále Minnesotu Fatse. Dnes kšeftuje s alkoholem a přestože sám už dlouho nehraje, donedávna držel ochrannou ruku nad talentovaným hráčem Julianem. Jenže ten se dal na drogy a Eddie obrátil svou pozornost na mladíka Vincenta Lauriu, který ho zaujal tím, s jakým potěším hraje. Vincent je talentovaný a Eddieho mrzí, že do hry nevkládá tolik, kolik by mohl. A tak ho pozve i s jeho přítelkyní Carmen na večeři a mladého muže přesvědčí, aby se stal jeho žákem. Vydává se s ním na šestitýdenní turné po hernách v malých městech, kde by ho připravil na šampionát, který se má zanedlouho konat v Atlantic City. V jednotlivých hernách pak Eddie dává Vincentovi tvrdou školu: nutí ho k profesionálnímu cynismu, učí ho pokoře, sebeovládání, krotí jeho touhu se předvádět. A z každé výhry inkasuje šedesát procent. Vincent se rychle učí a Eddie přidává další lekce, například jak sehrát divadlo, které vede ke zvýšení sázek. Potom však sám naletí černochovi Ambrosovi a ve vzteku se rozhodne opustit Vincenta s Carmen a začít pracovat na sobě. Znovu se dostane do kondice, znovu si začne věřit a dokonce se sám v Atlantic City přihlásí do turnaje. Setká se tu s Vincentem i svým bývalým žákem Julianem. Toho hravě porazí a probojuje se do užšího výběru, stejně jako Vincent. Eddie je přesvědčen, že Vincenta porazí, a skutečně se mu to podaří. Jenže po skončení hry ho čeká jedno poněkud nemilé překvapení.
Americké psychologické drama, které v roce 1986 natočil režisér Martin Scorsese (Zuřící býk, Mys hrůzy, Gangy New Yorku, Skrytá identita) podle románu Waltera Tevise a scénáře Richarda Price, je volným pokračováním úspěšného filmu z roku 1961, Biliárový král. V obou filmech si hlavní roli Eddie Felsona zahrál Paul Newman (Hombre, Frajer Luke, Podraz, Butch Cassidy a Sundance Kid, Roy Beana, Vzkaz v lahvi). V roli Vincenta Laurii se objeví Tom Cruise (Top Gun, Poslední samuraj, Interview s upírem, Pár správných chlapů, Missiom Imposible 1, 2). V dalších rolích se představí Mary Elizabeth Mastrantoni (Causa Wardových, Propast, Král zbojníků Robin Hood) jako Carmen, Helen Shaver (Hazardní hra, Čarodějky, Chvění 2) jako Janelle, John Turturro (Big Lebowski, Beze strachu, Barton Fink) jako Julian, Bill Cobbs (Náhodné setkání, Poldovi v patách, Osobní strážce, Záskok) jako Orvis, Forest Whitaker (Hra na pláč, Mutant, Fenomén) jako Amos a další.

23:00 ARACHNOFOBIE
          (Arachnophobia)
Obyvatelé malého městečka se musejí bránit nečekané noční můře v podobě pavoučí invaze.
Ve venezuelské džungli objeví výprava entomologů nový druh jedovatého pavouka. Když fotograf výpravy jednoho fotografuje, zdánlivě mrtvé zvíře na něj zaútočí. Fotograf se lekne a instinktivně jej zašlápne. Když se výprava chystá k odletu, vleze další pavoučí exemplář do batohu jednoho z nich, a tak je zavlečen do tábora vědců. Tam pronikne do fotografova stanu a usmrtí jej. V zinkové rakvi se potom pavouk dostane až do kalifornského městečka Caimany, spáří se s druhem místního pavouka a z tohoto spojení se po čase rodí celá armáda smrtonosného hybridního potomstva. Čerstvě vylíhnutí pavouci začnou městečko terorizovat – lezou ze záchodových mís, objevují se v jídle, skrývají se v pantoflích a zatínají jedovatá kusadla do každého kousku lidského masa, které se jim dostane na dosah. Bojovat musí nejen Delbert McClintock, šéf městské dezinfekční a dezinfekční stanice nazvané "Pryč se štěnicemi", ale také mladý lékař Ross Jennings, trpící odmalička arachnofobií, chorobným strachem z pavouků. Právě v jeho stodole si totiž pavouci udělali hnízdo.
Film natočený v produkci Stevena Spielberga je režisérským debutem jeho spolupracovníka Franka Marshalla (producent Návratu do budoucnosti, Indiana Jonese, Gremlinů atd). Začal vznikat v září 1989 a hotov byl po šesti měsících usilovné práce. O tom, že natáčet podobný film není vůbec snadné svědčí i fakt, že mnoho herců účast na filmu odmítlo po zjištění, že budou pavouci živí. Z těch, co se nebáli uvidíte v hlavních rolích Jeffa Danielse (Blbý a blbější, Nebezpečná rychlost, Městečko Pleasanville) jako doktora Jenningse, Harley Jane Kozak (Když Harry potkal Sally, Rodičovství) jako jeho ženu Molly a Johna Goodmana (Lupička, Navždy, Barton Fink, Záskok) jako Delberta McClintocka. V dalších rolích se objeví Julian Sands (Warlock 1,2, Helena v krabici) jako doktor James Atherton, Stuart Pankin jako šerif Parsons, Brian McNamara jako Chris Collins  a další.


Úterý 10. prosince

13:00 Terra Nostra (4)
Na plantáži dochází k prvnímu konfliktu. Gumercindo rozhodne, že nebude své lidi živit a že budou muset za jídlo platit. Matteo proto trvá na tom, aby jim poskytl půdu, na které by mohli mít své vlastní hospodářství. Přestože to mají ve smlouvě, Gumercindo to neustále oddaluje. Bojí se, že by potom zanedbávali plantáž. Matteo mu není sympatický a dokonce uvažuje o tom, že ho pošle pryč. Matteo z toho má radost, protože chce jít hledat Giulianu. Gumercindo si to ale na poslední chvíli rozmyslí, protože by tak přišel o peníze. Marco Antonio slíbí Giulianě, že Mattea najde. Nakonec jí opravdu řekne, že ho našel, ale vymyslí si lež. Namluví Giulianě, že se Matteo zapletl s dcerou majitele plantáže a musí se s ní oženit. Giuliana je zoufalá. 


16:00 Gilmorova děvčata V (2)
Návraty domů
Lorelai pracuje až do úpadu a má sklon radit všem svým zaměstnancům a starat 
se i to, co na starosti nemá. Luke pomáhá své sestře ve stánku na renesančním 
trhu a má již po krk chování TJ. Po sedmi týdnech  se tedy rozhodne k návratu 
domů. Lorelai a Luke se těší na pokračování svého vztahu. Rory je v Evropě a 
jen velice sporadicky komunikuje s Lorelai. Nakonec se však telefonicky 
Lorelai omluví za své jednání. Dopis, který Rory napsala Deanovi, si 
nedopatřením přečte Lindsey a po ostré výměně názoru se Dean odstěhuje 
zpátky k rodičům. 


18:00 OSTROV POKLADŮ
          (Treasure Island)
Mladý dědic mapy s ukrytým pokladem a protřelý jednonohý pirát se setkávají v novém filmovém zpracování nejslavnější výpravy za pokladem.
Kapitán Billy Bones, který zná cestu k ostrovu se zakopaným pokladem. Když hostinec, kde se nachází, přepadne Blind Pew se svými muži, dostane se mapa s pokladem do rukou chlapce Jima Hawkinse. Zanedlouho již vyplouvá za vysněným bohatstvím loď s výpravou doktora Liveseye. Nikdo netuší, že jednonohý kuchař Long John Silver chystá překvapení, protože by se pokladu chtěl zmocnit sám. A tím překvapením je vzpoura, díky níž se banda pirátů pod jeho vedením zmocní lodi. Doktor Livesey a ti, kdo zůstali věrni kapitánovi Smolletovi, sice mají plán jak se lodi zmocnit, ten však zmaří John Sliver, když vezme sebou na půdu ostrova Jima Hawkinse jako rukojmí. Také na piráty však čeká řada překvapení a ne všechna jsou pochopitelně příjemná. Novou verzi románu Roberta Louise Stevensona režíroval v roce 2000 televizní režisér Peter Rowe (Černý hřebec, Lassie, Nová Addamsova rodina) podle vlastního scénáře. V hlavních rolích hrají: Jack Palance (Dobrodruzi z velkoměsta, Lupiči a četníci, Tango a Cash) – Long John Silver a Kevin Zegers – malý Jim Hawkins. V dalších rolích se objeví Patrick Bergin (Robin Hood, Noci s nepřítelem, Frankenstein) jako Billy Bones, Malcolm Stoddard (Gulliverovy cesty, Cesta do Avonlea) jako kapitán Smollet, David Robb (Ivanhoe, Já, Claudius, Swing Kids) jako doktor Livesey, Jake Fry jako Morgan, Al Ashton jak George Merry, Peter Rowe jako kapitán Flint a další. 


20:00 Alias III (2)
Dědictví
V Mnichově byli uneseni dva agenti CIA, kteří pracovali jako rezidenti v letecko-kosmonautické firmě. K jejich únosu se přihlásila nejmenovaná organizace. Vyzvala CIA, aby si seznam jejich požadavků vyzvedla v obskurním mnichovském kině. CIA se domnívá, že únos provedla dosud málo známá skupina ruských nacionalistů, zvaná Dohoda. Sydney odjíždí  na vlastní žádost do Mnichova a na určeném místě najde krabici s hlavou jednoho z agentů a požadavky únosců. Dohoda chce vyměnit druhého agenta CIA Rottrera za Sarka, který je už dlouho v americkém vězení. Lindsay odlétá provést výměnu do Mexika. 


21:00 SOMRÁK Z BEVERLY HILLS
          (Down and Out in Beverly Hills)
Americká komedie o dobrém skutku a bezdomovci, který nečekaně obrátí naruby život jednoho bohatého manželského páru. 
Zatímco Whitemanovi jsou nechutně bohatý pár žijící v obrovském domě v Beverly Hills, Jerry Baskin je otrhaný bezdomovec, který nemá co jíst, nemá co na sebe a právě přišel o svého psa. Jednoho dne je osud nečekaně svede dohromady. To když záletný obchodník Dave Whiteman zachrání Jerryho před sebevraždou, kterou chtěl bezdomovec spáchat utopením v jeho zahradním bazéně. A protože je právě Den díkůvzdání, donutí Dave Jerryho, aby přijal pohostinství jeho manželky Barbary, semetriky, která ubíjí čas nakupováním a kurzy jógy, aerobiku a meditace. Jerry, kterého upraví a poskytnou mu elegantní oděv, se seznámí také se zbytkem domácnosti, sexuálně rozpolceným synem Whitemanových Maxem, anorektickou dcerou Jenny, která studuje na vysoké škole, psem Matissem, který odmítá přes veškeré návštěvy a snahu psího psychologa jíst, a také mladou svůdnou služebnou Carmen. Zdá, že teď může mít Jerry téměř vše, co by si přál a konečně tak může zkusit jak chutná skutečně sladký život. Na oplátku se zdá, že by mohl být tím pravým, kdo by mohl pomoci Whitemanovým v řešení mnoha citových problémů, které kalí jejich šanci na spokojené užívání bohatství. Brzy se však ukáže, že jeho pomoc je především zdrojem řady dalších problémů. Jerry totiž okouzlí Barbaru natolik, že si s ním začne milostný románek, a jako by to nebylo málo, udělá Jerry z Davea paroháče dvojnásobného, když se zaplete také s jeho milenkou, služkou Carmen. Když to Dave zjistí, rozhodne se Jerrymu pomstít. Situace se však poněkud zamotá, a nakonec z obou mužů udělá velmi blízké přátele... 
Zdařilá společenská satira odehrávající se v Americe osmdesátých let, která byla natočena v roce 1986, je novou verzí klasické černé komedie Jeana Renoira z roku 1932. Za pozornost stojí i herecké výkony. V hlavních rolích se objeví Nick Nolte (známý například z filmů Mys hrůzy, Pán přílivu nebo Zbožňuji trable) jako Jerry Baskin, Richard Dreyfuss (jehož jste na Nově mohli vidět v komediích Policejní dohled či sci-fi Blízká setkání třetího druhu) jako Dave Whiteman a Bette Midler (kterou si jistě mnozí pamatují z komedií Bezohlední lidé, Stará láska nerezaví nebo Klub odložených žen) jako Barbara Whiteman. V dalších rolích se objeví slavný zpěvák Little Richard jako soused Orvis Goodnight, Tracy Nelson (Chůva k pohledání, Posedlost) jako Jenny Whiteman, Elizabeth Peña (Baterie nejsou v ceně, La Bamba, Zachraňte Willyho 2) jako Carmen, Evan Richards jako Max Whiteman, Donald F. Muhich jako doktor von Zimmer a v menší roli Sidneye Waxmana můžete vidět i režiséra a spolescénáristu filmu, Paula Mazurskyho.

23:00 BLÁZNIVÁ JÍZDA
          (The Joyriders)
Psychologické drama o zoufalém starci, kterého před sebevraždou zachrání únos trojicí mladých delikventů.
Gordon Trout býval úspěšným obchodníkem, ale poté, co ho opustila žena se jeho svět zhroutil. Nakonec se rozhodne spáchat sebevraždu a vypraví se do  nákupního střediska, aby si koupil zbraň. Jenže pak ho požádají o svezení dvě dívky a Gordon jim vyhoví. To však zásadně změní jeho další osudy, protože k Jodi a Crystal si vzápětí přisedne jejich kamarád Cam a vyjde najevo, že trojice mladých jsou delikventi bez domova, bez peněz, rodiny i přátel, kteří jsou na útěku a Gordona se rozhodli unést kvůli penězům a autu. Obrátí proti Gordonovi zbraň a donutí ho vyrazit na dlouhou cestu. Během nedobrovolné cesty Gordon i jeho únosci zjišťují, že mají mnohem více společně než si dokázali představit a jejich vztah se pomalu mění v respekt a pouto svým způsobem podobné rodině. Zpočátku vystrašený a odevzdaný muž během cesty nalézá novou sílu žít, ale loupež spáchaná trojící může toto křehké pouto opět zničit.
Americké psychologické drama vzniklo v roce 1999, kdy ho natočil režisér Bradley Battersby (Blue Desert, Red Letters) podle scénáře, na kterém spolupracoval s Jeffem Spiegelem. V hlavní roli Gordona Trouta uvidíte slavného Martina Landaua, kterého jste mohli vidět například ve filmech Ed Wood, Za ranního rozbřesku,  Akta X-Film a majitelé satelitů také ve SF seriálu Cosmos 1999. V rolích jeho únosců se objeví Shawn Hatosy (John Q, Fakulta, Pošťák) jako Cam, Heather McComb (Beethowen 2, Kickboxer 2) jako Crystal a Elisabeth Moss (Vesmírné komando, TV seriál Picket Fences) jako Jodi. V dalších rolích se objeví Kris Kristofferson (Konvoj, Odplata, Blade) jako Eddie, Diane Venora (Romeo a Julie, Šakal, Vikingové, a tento týden jste ji na Nově mohli vidět také v thrilleru Pravda zabíjí) jako Celeste, Kathleen S. Dunn jako Wendy Trout, Jay Karnes jako Donald Trout a další.



Středa 5. prosince


13:00 Terra Nostra (5)
Janete se dozví, že je Juliana těhotná. Její syn Marco Antônio Julianu miluje, a tak prohlásí, že je otcem dítěte, i když skutečným otcem je Matheu. Janete chce Julianu vyhnat z domu, Francesco je naopak velmi potěšen z toho, že se nezdárný syn chce usadit a plánuje jeho svatbu s Julianou, dcerou svého nejlepšího přítele. Juliana to ale odmítá, protože stále miluje Mathea. Řekne, že Marco Antônio není otcem dítěte. Situace se komplikuje a Francesco se dlouhých dohadech s Janete rozhodne vyčkat, až se dítě narodí a prověřit si jeho podobu. Matheu je mezitím na plantáži u Gumercinda jako námezdní dělník a zoufale touží po Julianě. Pokusí se uprchnout, ale předák Antenor mu to překazí. 


16:00 Gilmorova děvčata V (3)
Psáno ve hvězdách
Jak se ukáže, psáno ve hvězdách bylo, že si jsou Lorelai a Luke souzeni. Překonávají počáteční rozpaky a na prvním „opravdovém“ rande ukáže Luke užaslé Lorelai útržek novin, na které mu při jejich prvním setkání před osmi lety připsala cosi žertovného k horoskopu. Přišla tenkrát do bistra a dožadovala se přednostního servírování kávy. Celou dobu nosil Luke tenhle papírek v peněžence. Lorelai je absolutně dojatá. Po společně strávené noci u Luka zatouží Lorelai po kávě a vypraví se pro ni dolů do jídelny, netušíc, že je otevřeno, a že se polonahá, jen v Lukově košili, zjeví užaslým občanům Stars Hollow, který se přišli  nasnídat. 

18:00 AMY HLEDÁ PŘÍTELE
          (The Misadvantures of Amy Everheart)
Najít kamaráda není snadné. A pokud je vám deset, jste smolaři a ostatním pro smích, pak je to téměř nemožné.
Desetiletá Amy Everhart je milá, zábavná a nesobecká holka, která miluje dobrodružství. Je však poněkud osamělá, protože nemá žádnou opravdovou kamarádku, ani kamaráda. Je totiž neuvěřitelná smolařka a ostatní si z ní jen utahují. Přesto se Amy své touhy po báječném kamarádovi nevzdává, ačkoli najít ho, není vůbec snadné. Její mladší sestra Hannah se pro tuto roli příliš nehodí, stejně jako David bydlící v sousedství. Ten se má navíc odstěhovat už brzy za rodiči do Austrálie. Najít přítele se pro Amy stává životní výzvou a současně tím největším dobrodružstvím. Vyzbrojena radou chůvy Nancy, že kdo chce mít dobrého kamaráda, musí být sám dobrým kamarádem, napíše si Amy seznam potenciálních kandidátů a pustí se do jeho prověřování. Její projevy přátelství však mají zcela nečekané, často katastrofální důsledky.
Americká rodinná komedie, pojatá poněkud neobvykle jako příběh, který hlavní hrdinka vypráví do kamery, vznikla v roce 1999 a je důkazem, že i s přáteli a na koleně se dá spíchnout milý film. Scénář napsal a režie se ujal Samuel E. Stumpf, jr. a v hlavní roli smolařky Amy se představí sympatická Kathryn Eleanor Stumpf. V dalších rolích se  objeví její sestra Jean Elizabeth Stumpf jako její filmová sestřička Hannah, Sarah a David Lakeyovi jako jejich rodiče, David Whitworth jako David, Rick Finney jako Ed, Eleanor Whitworth Finney jako paní Hudsonová, Inka Odom jako paní Corbittová, Irlene Mandrell jako pečovatelka Nancy a další. 

 20:00 Alias III (3)
Shledání
Sydney se poprvé pracovně setkává s Lauren. Na brífinku, kde Dixon informuje o plánu Dohody na ukradení Medúzy, ruské zbraně k ničení amerických družic, se Sydney s Lauren pohádá. Sydney s Vaughnem a s Lauren jako zajištěním jsou vyslání do Mexico City, kde se má sejít bývalý ruský plukovník Oranskij se Sarkem, zástupcem Dohody. Sydney je snímá a odposlouchává, ale je odhalena a má co dělat, aby se z nebezpečné situace dostala. Oranskij uteče a tak nezbývá, než se vydat přímo do Moskvy, na ministerstvo pro vědu, a Medúzu odnést. 

21:00 SAMI V POUŠTI
          (A Far Off Place)
Rodinný dobrodružný film o dvojici dětí, které se po smrti rodičů musí s pomocí křováckého lovce dostat přes rozpálenou poušť Kalahari.
Na odlehlé farmě v Botswaně žije se svými rodiči, Paulem a Elizabeth Parkerovými, jejich bystrá dospívající dcera Nonnie. Ta se chce připojit k radikálnímu ochránci přírody Mopanimu a pomáhat mu v pronásledování pytláků a pašeráků slonoviny. Do cesty se jí však postaví rodina Johna Winslowa, dávného přítele jejich rodičů. Z New Yorku přijíždí na návštěvu jejich syn Harry a Nonnini rodiče očekávají, že se jejich dcera o tohoto vztahovačného a poněkud namyšleného městského chlapce postará. Dívka se uprostřed noci tajně vyplíží ze svého pokoje, aby se pokusila připojit k Mopanimu. Zvědavý Harry ji však sleduje a společně s ní narazí v buši na dívčina křováckého přítele Xhabba, který byl zraněn levhartem. Zatímco ho ošetřují, farma Parkerových je přepadena pytláky a pašeráky slonoviny, kteří se obávají, že se Paul Parker, který pracuje jako strážce rezervace, chystá rozbít jejich organizaci. Když se Nonnie vrátí domů, zjistí, že pytláci zavraždili nejen její rodiče, ale také Winslovovy. Aby se Nonnie a Harry dostali k úřadům a mohli nahlásit zločin, musejí projít téměř tisíc mil napříč pouští Kalahari. Doprovází Xhabba, ale také je pronásledují pytláci, kteří se chtějí zbavit jediných dvou svědků jejich zločinu. Po mnoha peripetiích, při nichž je šéf pytláků zabit, se Nonnie rozhodne vrátit se na farmu svých rodičů, znovu ji postavit a pokračovat v jejich práci. Otázkou je, co udělá Harry. 
Americký rodinný film vznikl v roce 1993, kdy ho jako svůj režijní debut natočil kameraman Mikael Salomon (jako kameraman byl za filmy Oheň a Propast nominován na Oscara, jako režisér natočil např. filmy Zemětřesení v New Yorku a Povodeň). V hlavních rolích se představí Reese Witherspoon (Pravá blondýnka, Holka na roztrhání, Pleasantville: Městečko zázraků) jako Nonnie Parker a Ethan Embry (Holka na roztrhání, Chladnokrevně, Braň svůj život) jako Harry Winslow. V dalších rolích: Jack Thompson (Sedmý hřích, Muž od Sněžné řeky) jako John Ricketts, debutující Sarel Bok jako Xhabbo, Robert John Burke (Milujte svého zabijáka, Země policajtů) jako Paul Parker, Patricia Kalember (Nebezpečný vlak, Kaleidoskop, Fletch žije) jako Elizabeth Parker, Daniel Gerroll	(Ohnivé vozy, Kšeft za všechny prachy) jako John Winslow, Maximilian Schell (Drtivý dopad, Upíři, Stalin, Železný kříž) jako plukovník Mopani Theron, Miles Anderson jako Jardin a další. 


23:00 DENÍK ELLEN RIMBAUEROVÉ
          (The Diary of Ellen Rimbauer)
Děsivý „Dům v růžích“ se stává noční můrou i vězením bezmocné ženy v americkém televizním horroru. 
Na počátku 20. století se plachá Ellen provdala za naftového magnáta Johna Rimbauera. Záhy ji však manžel šokoval a hluboce urazil, když jejich svatební cestu po Africe proměnil v sérii extravagantních orgií. Po návratu jí sice na usmířenou věnoval velkolepý dům a chvíli mezi jeho stěnami vládlo příměří, ale je stále jasnější, že s domem není něco v pořádku a časem si Ellen uvědomí, že mnohé z manželových milenek nebo hostů v domě zmizeli beze stopy. John sám díky syfilis postupně propadá šílenství a zřejmě jeho vinou se jejich dcera April narodila se znetvořenou rukou. Aby zjistila pravdu, pozve do domu senzibilku, paní Lu, která jí prozradí, že dům se stal živou bytostí, která jež jí má zabránit,  aby se odstěhovala. 
Americký televizní horror z roku 2003 popisuje události, které předcházely tomu, o čem vyprávěla úspěšná televizní mini série Dům v růžích, natočená o rok dříve podle scénáře slavného mistra hrůzy Stephena Kinga. Dům v růžích i Deník Ellen Rimbauerové natočil režisér Craig R. Baxley, z jehož tvorby se na nově objevily také filmy Studený jako kámen, Temný anděl a mini série Bouře století, také natočená podle předlohy Stephena Kinga. V hlavních rolích se objeví Lisa Brenner (Patriot, Záhada Bermudského trojúhelníku) jako Ellen Rimbauer a Steven Brand (Král Škorpion, Záhadná žena) jako John Rimbauer. V dalších rolích vystoupí Kate Burton (Nevěrná, Klub odložených žen) jako Connie Posey, Tsidii Leloka (Důmv růžích) jako Sukeena, Brad Greenquist (Ali, Gang policajtů, Okno z ložnice) jako Doug Posey, Deirdre Quinn jako Fanny, Tsai Chin coby paní Lu a další. 

Čtvrtek 6. prosince

13:00 Terra Nostra (6)
Janete chce vyhnat Julianu, ale Francesco se jí zastane a pohrozí Janete, že může odejít sama. Juliana nakonec zůstává. Janete žádá Francesca, aby pátral po Matheovi, skutečném otci Julianina dítěte. Marco Antônio nejdříve slibuje otci, že pokud ho bude Juliana chtít, napraví se, ale když jí znovu nabídne manželství a je znovu odmítnut, opět se vrhá do víru zhýralého života. 
Na Gumercindův příkaz začíná Antenor pátrat po Julianě. Rosana přesvědčí Angéliku, aby šla na noční dostaveníčko s Matheem. Tam ji však překvapí Antenor a o všem informuje Mariu de Socorro. Angélica musí matce přiznat, co cítí k Matheovi. Maria de Socorro je nejdříve zděšena, pak ale dojde k závěru, že to bude nejlepší argument, jak přimět Gumercinda, aby dovolil Angélice odejít do kláštera. 


16:00 Gilmorova děvčata V (4)
Vzpoura proti Taylorovi
Luke chodí dál s Lorelai. Rory pokračuje ve svém vztahu s Deanem, který nyní bydlí u rodičů. Dean má však potíže situaci zvládnout. Ve městě probíhají volby městského úředníka. Po schůzi, na níž Taylor vystoupí proti skleníku, na který Jackson hrdý a který postavil vlastníma rukama, se Jackson rozhodne stát protikandidátem na městského úředníka. Lorelai a Sookie se ujímají vedení předvolební kampaně. K překvapení všech zúčastněných Jackson vyhrává volby.


18:00 MALÍ PODNIKATELÉ 
            (The Brainiacs.com)
Jedenáctiletý Matt Tyler má oprávněný pocit, že ho otec poněkud zanedbává. Ustaraný David Tyler totiž věnuje veškerý čas a energii své velké, ale poslední dobou nepříliš prosperující hračkářské firmě Tyler Toys. Jednoho dne dostane Matt nápad. Zmocní se otcova podniku a ten bude mít konečně dost času na  Matta a jeho starší sestru Kelly. S pomocí svého kamaráda Dannyho a nic netušící bankovní úřednice Kary Banks, vytvoří Matt na internetu společnost, která začne prodávat dětem akcie, zaručující jejich majitelům zisk z výroby a prodeje revolučního čipu, na kterém ve svém pokoji pracuje talentovaná Kelly i když zatím nepříliš úspěšně. Úspěch akce je překvapivý a Matt během krátké doby vydělá tolik, že si skutečně může dovolit skoupit akcie Tyler Toys. Jeho prvním krokem v roli vlastníka společnosti je dovolená, kterou nařídí bývalému majiteli. David Tyler tak sice má čas věnovat se dětem, jenže Matt s hrůzou zjistí, že pohltit Tyler Toys se pokouší také bezohledný bankéř Lucre u jehož banky má otec úvěr a navíc se o celý případ začala zajímat federální obchodní komise. Matt se musí otci a Kelly přiznat a společně pak musí vymyslet jak zapeklitý problém vyřešit. Nečekanou pomoc získají od Kary Banksové. Ta totiž miluje Davida a rozhodne se jim pomoci odhalit spiknutí, které připravil její zaměstnavatel Lucre. 
Americká komedie určená především dětem, vznikla v roce 2000, kdy ji natočil režisér Blair Treu (Little Secrets, Wish Upon a Star). V hlavních rolích se představí Michael Angarano (Na pokraji slávy, Stranger in My Home) jako Matt Tyler, Kevin Jamal Woods (Dokonalý svět, Hope) jako Danny a Vanessa Zima (Zoe, Wicked) jako Kelly Tyler. V dalších rolích se objeví Kevin Kilner (Sám doma 3, Prci prci prcičky 2) jako David Tyler, Alexandra Paul (Christine, Vítězové, TV seriál Pobřežní hlídka) jako Kara Banks a další. 

20:00 Alias III (4)
Chybějící článek
Skupina lupičů ukradne z laboratoře ve Francii viry Ebola. Jeden z nich se nakazí a před smrtí řekne Sydney, že se chystá další krádež. Sloane zjistí, že ukradené viry by samy o sobě nebyly k ničemu, je třeba k nim mít ještě patogen. Sydney je vyslána místo zemřelého lupiče do zlodějské skupiny. Její vůdce Simon Sydney zná, ale pod jménem Julia. Na zkoušku ji vyšle do hotelu ukrást náhrdelník a zavolá policii, chce vidět, jak si Sydney poradí. Ta uspěje a je přijata. Jeden z lupičů jí ale pořád nevěří a přinese fotku, na níž je Sydney s Vaughnem. Když se Simon dozví, že Sydney-Julia nebyla v Miláně, jak se dohodli, ale v USA, podrobí ji výslechu. Sydney mu řekne, že Vaughn je její dodavatel. Vaughn, který vše sleduje, nechá do databáze Interplu vložit svůj spis, což Simona přesvědčí, že Sydney je spolehlivá. Krádež patogenu se podaří, ale pak se objeví část bandy a vede zbitého Vaughna. Všichni Sydney podezřívají, že je agentka, a tak raději Vaughna zabije. 


21:00 NENÍ CO ZTRATIT
           (Nothing to Lose)
Reklamní manažer Nick Beam rozhodně nemá dobrý den. Když přijde domů z práce, zjistí, že mu manželka Ann zahýbá s jiným, a když to milenci tvrdě vytmaví, zjistí, že je to jeho nadřízený Phillip Barrow. Zdá se, že už to nemůže být horší a deprimovaný Nick, na pokraji nervového zhroucení, nasedne do svého auta a vyrazí pryč, aniž by přemýšlel kam jede. Ocitne se v chudinské čtvrti, kde ho přepadne černoch T. Paul. To je pro Nicka poslední kapka. Sdělí lupiči, že si vybral špatného chlápka ve špatný den, šlápne na plyn a přesvědčen, že jeho život nemá žádný smysl vyrazí i s protestujícím T. Paulem do pouště. Cestou se Nick dozví, že T. Paul je ve skutečnosti otec rodiny, který se dal na dráhu zločinu jen proto,  že nemůže sehnat práci. A pak najednou, přestože zločin není jeho silnou stránkou, nabídne Nick svému lupiči pomoc. 
Americká dobrodružná komedie vznikla v roce 1997, kdy ji natočil podle vlastního scénáře režisér Steve Oedekerk (Ace Ventura: Zvířecí detektiv). V hlavních rolích se představí Tim Robbins (Mise na Mars, Záskok, Vykoupení z věznice Shawshank) jako Nick Beam a Martin Lawrence (Agent v sukni, Bumerang) jako T. Paul. V dalších rolích se  objeví John C. McGinley (Aljaška v plamenech, Sejměte Cartera, Skála, Nixon) jako David Lanlov, Giancarlo Esposito (Kalifornie, Amos a Andrew, Malcolm X) jako Charlie Dunt, herečka Kelly Preston (Dvojčata, Bojiště Země, Jack Frost, Vesmírný tábor) jako Nickova manželka Ann a další. 


23:00  HAVÁRIE LETU 323
           (NTSB: The Crash of Flight 323)
Let 323 společnosti Commonwealth Aerolinies, který odstartoval z Burbanku, se zřítil v koloradských horách. Tým pod vedením bývalého pilota, leteckého inženýra a nyní hlavního vyšetřovatele Ala Cummingse, okamžitě vyráží na místo havárie. Musejí pročesat vrak a složit jednotlivé kusy dohromady, aby určili příčinu katastrofy. Jedná se o technickou závadu, lidské selhání nebo o teroristický útok? A fakt, že pilot havarovaného letounu, který sice přežil, ale je v komatu na pokraji smrti, patří k jeho dávným přátelům, Alovi práci spíš ztěžuje, než usnadňuje. Navíc musí čelit davu bezohledných senzacechtivých reportérů i truchlících příbuzných. Před vyšetřovateli se  pomalu vynořují kamínky mozaiky tragického letu a ve zpětných záběrech se odehrávají osudy obětí havárie, posádky letadla a pasažérů, a jejich cesta k osudovému letu. 
Americký televizní film vznikl v roce 2001, kdy ho natočil režisér Jeff Bleckner (Nepolapitelný virus, Krakatice, Tmavá obrazovka) podle scénáře Billa Caina. V hlavních rolích: Mandy Patinkin (Yentl, Dům na Carroll Street, Lebkouni, Doktor, seriál Nemocnice Chicago Hop, Myšlenky zločince) jako Al Cummings a Ted McGinley (Lékařská akademie, Poslední svědek, seriál Ženatý se závazky) jako Reese Faulkner. V dalších rolích se  představí Richard Riehle (Smrtonosná zbraň 4, Boeing 747 v ohrožení, Fanatik) jako Ernie Wilson, Deanna Milligan (Jak ukrást Sinatru, Podezřelá, Dospívání po americku) jako Miriam, Eric Close (Tajemství mého muže, Jdi za svou hvězdou, TV seriál Uneseni) jako N'Tom, Darcy Belsher (Svatební šaty, Muž beze stínu 2) jako Burke, Meghan Black (Carrie, Sněhová královna) jako Michelle, 	Frank Cassini jako Tony, Kevin Dunn (Ozvěny mrtvých, Zabiják, Godzilla) jako Cyrus, Isabella Hofmann (Okouzlení vrahem, Pes zabiják, Opravdoví muži) Anita, Paul McGillion coby Joe a další. 



Pátek 7.  prosince

13:00 Terra Nostra (7)
Gumercindova dcera Rosana nepřestává pronásledovat Matea, ten je z toho nešťastný, ale přiznává, že je to krásné děvče a je těžké jí odolat. Juliana prosí Marka Antónia, aby jí pomohl najít Matea. Jemu se Juliana líbí a snaží se ji přesvědčit, že Mateu si bude brát dceru svého pána. Gumercindo nabídne dceru své mladší dcery Angéliky synovi svého přítele Altina, Augustovi. Ten má však poměr s mladou Italkou, jejíž rodiče pracují na kávové plantáži a se svatbou souhlasí pouze pod podmínkou, že bude moci poměr udržovat i nadále. Angélica Augusta nechce, protože si přeje vstoupit do kláštera. 


16:00 Gilmorova děvčata V (5)
Rande ve čtyřech
Lorelai se pokouší znormalizovat své vztahy s Deanem a přijde na myšlenku uspořádat rande ve čtyřech – ona a Luke plus Rory a Dean. Zvolí pro ten účel návštěvu biografu, kam kdysi s Rory a Deanem chodívali. Místo zamýšleného Frajera Luka shlédnou příběh Pipi Punčochaté, který Luke  nikdy neviděl, a  kupodivu ho velmi zaujme. První část večera se vyvíjí ještě jakžtakž, ale když po představení zajdou domů k Lorelai, projeví se pracně skrývaná Lukova nechuť k Deanovi naplno. Uražený Dean opouští scénu, Lorelai se snaží Lukovi vysvětlit, že musejí volbu Rory respektovat, zatímco Luke argumentuje dosti přesvědčivě, že Dean Rory nesahá ani po kotníky.

18:00  OBRÁZKOVÉ ALBUM
           (Scrapbook)
Americké rodinné drama o rivalitě dvou bratrů, která vede až k tragickému aktu pomsty.
Student střední školy Curt Martin má sice talent pro hudbu, ale vždy vyrůstal ve stínu svého staršího bratra Andyho. Tam, kde sebejistý, oblíbený a talentovaný Andy neměl žádné problémy vyniknout nebo sbalit holku, tam byl neméně talentovaný Curt vždy plachý a nešikovný, zejména v přítomnosti dívek. Jednoho dne Andy přiměje Curta, aby se přihlásil na konkurs pro školní muzikál. Chlapec ke svému překvapení získá hlavní roli, ale jeho štěstí je tvrdě rozbito, když zjistí, že roli mu protekcí a manipulací u zkušební komise získal Andy. Naštvaný a zklamaný se role vzdá, ale přijme roli klavírního doprovodu pro hru, zatímco jeho roli převezme Andy. Při zkoušení muzikálu se Curt seznámí s dívkou Lisou, která v muzikálu hraje hlavní ženskou roli. Zamiluje se do ní a nešikovně se jí začne dvořit. A když se poprvé políbí, zdá se, že Curt konečně našel spřízněnou duši a štěstí, po kterém tolik toužil. Avšak i tentokrát vše zničí sourozenecká rivalita. Když totiž Curt pozve Lisu domů, Andy ho před ní zesměšní a s výsměchem mu během krátké doby přebere. Vše vyvrcholí na jevišti, když Andy nevinnou pusu, kterou má dát Lise v rámci své role, změní ve vášnivý dlouhý polibek. Toto zklamání a ponížení je pro zamilovaného Curta poslední kapkou, která převáží rozevře mezi bratry definitivní překonatelnou propast a rozjede řadu událostí, které nakonec vedou k tomu, že se  Curt dá dohromady s jedním místním gangem a začne plánovat pomstu, který zasáhne nejen Andyho, ale celou rodinu. 
Americké rodinné drama, které přes svou tragiku nepostrádá ani humorné momenty, vzniklo v roce 1999, kdy ho podle vlastního scénáře natočil všestranný filmař Kurt Kuenne, který kromě režie a scénáře svůj film také produkoval, stříhal a napsal k němu hudbu. V hlavních rolích se  proti sobě postaví Justin Urich (Carrie 2: Zuřivost, Zamilovaný profesor 2) jako Curt Martin a Eric Balfour (Texaský masakr motorovou pilou, Zlatíčka pro každého, Po čem ženy touží) jako jeho bratr Andy. V dalších rolích se  objeví Chadwick Palmatier (Královská kobra) jako Jake, Keili Lefkovitz jako Lisa, Jed Rhein (Život panny, Zůstaň se mnou) jako Tyler, Brandon Scott Peterson (Sedmé nebe) jako Norm, Aaron Nomaktchiensky jako Hank, Michael Rothhaar a Jordana Capra jako manželé Joy a Sarah Martin a další.


20:00  Alias III (5) 
Následky
Na pusté silnici ve Španělsku přiloží Javier Vaughnovi k čelu pistoli a chce vystřelit. Vedle něj stojící Sydney ho požádá o nůž, Vaughna bodne a odkopne ze silnice. Vzápětí Sydney uprchne a zavolá CIA, aby Vaughna zachránila. Vaughn je převezen do Států a leží v bezvědomí v nemocnici. Sydney vysvětluje Vaughnově ženě Lauren, s kterou teď spolupracuje, že Vaughna bodla, aby ho zachránila před jistou smrtí. Lauren a Sydney odjíždějí do Mexico City, kde se koná zdravotnická konference, které se účastní i Sloan. Lauren od něj chce informace o Khasari Bomanim, africkém obchodníkovi se zbraněmi, který uprchl z ruského vězení a měl by mít informace o tom, co se dělo se Sydney, když byla v bezvědomí. Jack se zase snaží navázat kontakt s jistým Simonem, a dostat z něj, proč si myslí, že Sydney je Julie Thornová. Bomani Sloana unese a chce ho zabít, ale propustí ho za informaci 
o inteligentním viru, který vyvinula japonská Jakuza. Stejnou informaci pak Sloan sdělí i CIA a zároveň CIA nabídne, že bude fungovat jako dvojitý agent. 

21:00 Bouře století (1,2,3)
          (Storm of the Century)
Uprostřed děsivé bouře se zjevuje ďábel a poklidné městečko se pomalu mění v peklo. 
Malé městečko Little Tall Island ležící u pobřeží Maine čekají krušné chvíle. Jeho obyvatelé se důkladně připravují na mohutnou sněhovou bouři, která má být nejhorší za posledních sto let. V nejvypjatějším okamžiku se však z vánice vynoří zlo mnohem děsivější, tajemný cizinec, který si říká Andre Linoge. Zná i ta nejtajnější temná tajemství každého obyvatele městečka a využívá je k tomu, aby některé z nich přinutil k sebevraždě, jiné pro změnu k vraždě. Pokaždé přitom předává obyvatelům velmi jednoduchý požadavek. Tvrdí: „Dejte mi co chci a já půjdu.“ Andre je ve skutečnosti ďáblův posel a to, co chce, je jedno z dětí Little Tall Islandu. Dítě, které by vychoval jako nástupce a které by mohlo časem převzít jeho pozemské povinnosti. Přestože je totiž jeho život mnohonásobně delší, než život lidský, není Linoge nesmrtelný a tak za sebe  musí vycvičit nějakou vhodnou náhradu. Jeho moc je veliká. Nejenže zná tajemství každého člověka ve městě a může všem udělat za života skutečné peklo, ale může dokonce zničit celé město. A v městečku je jen jediný člověk, který má dost síly, aby se mu postavil. Šerif Mike Anderson, který se snaží uchránit obyvatele nejen před bouří, ale také před zlem v podobě Andreho. 
Trojdílný americký horor vznikl v roce 1999, kdy ho jako televizní minisérii natočil režisér Craig R. Baxley (Action Jackson, Temný anděl) podle námětu a scénáře Stephena Kinga, jednoho z nejslavnějších současných spisovatelů. Bouře století je první námět, který nevychází z knižní předlohy, ale King ho napsal přímo pro televizní minisérii. Přestože původně chtěl napsat pouze scénář, nakonec příběh zpracoval také jako klasický román, který vyšel krátce poté, co byla třídílná minisérie v premiéře uvedena na obrazovkách. V hlavních rolích se představí Timothy Daly (Zrcadla, Rok komety) jako Mike Anderson a Colm Feore (Železný orel 2) jako Andre Linoge. V dalších rolích se objeví Debrah Farentino (Bugsy, Smrtelné hříchy, Syn Růžového pantera) jako Molly Anderson, Casey Siemaszko (Mladé pušky, O myších a lidech, Stůj při mně) jako Alton Hatcher  přezdívaný Hatch, Jeffrey DeMunn (Sliz, Stopař) jako Robbie Beals, Julianne Nicholson jako Cat Withersová, Dyllan Christopher jak Ralph Anderson a další.
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13:00 Terra Nostra (8)
Marco António přizná otci, že se nesnažil najít Matea, protože doufal, že získá Julianu pro sebe. Jeho otec je překvapený sílou jeho citu a prosí ho, aby na ní zapomněl, protože jí slíbil, že najde jejího Matea. Marku Antóniovi se podaří vypátrat, kam Matea z přístavu odvezli, ale nechce to Julianě říct, dokud mu nedá polibek. Juliana ho odmítne. Pan Gumercindo požádá Matea, aby odešel z jeho farmy, protože se mu doneslo, že za ním chodí jeho dcera. Když je už Mateu na cestě do Sao Paula, vyslechne Gumercindo rozhovor mezi svými dcerami, ve kterém Rosana říká své sestře, že s Mateen spala. Tvrdí to i svénu otci a ten se spolu s Antenorem pustí za Mateem. Chce ho donutit, aby se s jeho dcerou oženil a očistil její čest. 

14:00 Hrnečku, vař! Škola vaření s Delií Smith III (5, 6)
Teplé pudinky
Tento díl o teplých moučnících začne Delia Smith možná tím úplně nejlepším - loužičkovým pudinkem ze Sussexu. Původně se připravoval jako celý citron, zabalený v lojovém těstě. Při podávání pustil spoustu šťávy a na talíři seděl v jakési loužičce. 
Pak přijdou na řadu piškotový pudink Kanárek, kropenatá roláda, starobylý chlebový pudink a nakonec jedna velká klasika: pudink pro královnu.


17:00 Divoká karta (5, 6)
Milí snoubenci
Vyšetřovatelé řeší případ vysoce pojištěné svatby, která se neuskutečnila, protože někdo úmyslně spustil postřikovače. Podezřelých je mnoho, oddávaný pár, otec ženicha, matka nevěsty, ale Zoe přijde na to, že pachatelem je někdo jiný. 
V dalším případu Zoe vyšetřuje s Danem a svou šéfkou případ pojistného podvodu. Klient Dolan předstíral před třemi lety smrt utonutím po pádu z lodi a jeho žena a společník Jerry získali peníze z pojistky. Teď umřel Dolan podruhé a naposledy. Během vyšetřování se ukáže, že majitel lodi Gordon, současný snoubenec paní Dolanové, pomohl Dolanovi dostat se na břeh a zmizet a za to mu Dolan dal část peněz, které zdefraudoval ve své firmě, za kterýžto zločin seděl nevinně jeho obchodní společník Jerry.  

19:00 AGENT WC 40 		
          (Spy Hard)
Neporazitelný, neúnavný a nezdolný agent je jediný, kdo může zachránit svět v bláznivé americké parodii.
Nepřemožitelný agent se jmenuje Dick Steele a užívá si zaslouženého důchodu plného golfu, žen a nebezpečí. Jednoho dne je však ředitelem Agentury opět povolán do služby. Agentka Barbara Dahlová byla zajata odporným generálem Rancorem, který její ladnou postavičkou ozdobil  raketu, kterou se za pár hodin chystá odpálit a zopakovat tak pokus o světovou nadvládu. Ten první nevyšel právě díky Steelově stylovému zásahu a je jasné, že jen on se může Rancorovi postavit znovu. Navíc k tomu má osobní důvody. Agentka Dahlová je totiž dcerou jediné Steelovy lásky, agentky, která zahynula před patnácti lety, při prvním pokusu zlikvidovat Rancorovy plány. Ještě než se Dick stačí rozkoukat, nalepí se na něj krásná a záhadná agentka 3,14, jejíž otec je vynálezce-pacifista, věřící, že čip, který pro Rancora vyrobil, má sloužit světovému míru. Naštěstí je Dick mužem činu, od zbrojíře Noggina se nechá vybavit různými smrtonosnými novinkami a vyráží do akce. Ztřeštěná americká komedie ve stylu Žhavých výstřelů a Bláznivých střel, je bláznivou parodií bondovek, zejména Zlatého oka, i dalších úspěšných filmových hitů, například Jurského parku, Nebezpečné rychlosti, Apolla 13, Pravdivých lží, Masky, Cliffhangera, Sestry v akci, a ušetřen nezůstal ani E.T. nebo slavná twistová scéna z Pulp Fiction. Vznikla v roce 1996, kdy ji natočil režisér Rick Friedberg a v hlavní roli agenta Dicka Steela se objeví populární a spolehlivý Leslie Nielsen (Bláznivá střela, Bláznivá střela 2 1/2, Bláznivá střela 33 1/3 Drákuloviny). V dalších rolích se objeví Nicollette Sheridan (Jistá věc, Deceptions) jako Veronika Ukrinská alias Agentka 3,14, Charles Durning (Záskok, Polda, Teče tudy řeka) jako ředitel, Marcia Gay Harden (Crush, Sinatra, Millerova křižovatka) jako slečna Cheevusová, Barry Bostwick (Ruská ruleta, Víkend u Bernieho 2) coby Norman Coleman, John Ales jako Kabul, Andy Griffith (slavný především jako Matlock, hrdina stejnojmenného seriálu) v roli generála Rancora, Elya Baskin (2010, Jméno růže, Deepstar Six) jako profesor Ukrinski a další.


21:00 JAG IX  (3)
Tajný agent
Rabb má svou první misi u CIA. Společně s bývalou pilotkou má dopravit na zakázku vyrobené auto do Indonésie. Zde se následně dozví, že se svou kolegyní má provést i výměnu tohoto speciálně upraveného vozu. To se agentům sice povede, ale na poslední chvíli dostanou příkaz zabránit státnímu převratu. I tento úkol – odstranit bombu, která má zabít členy vlády, zvládnou. Buddův bratr Mickey je požádán, aby svědčil před velkou komisí Akademie námořní pěchoty ve prospěch svého kamaráda. To sice vykoná, ale zde uvede skutečnou pravdu o plagiátorství kolegy.

22:00 DOKONALÝ GENTLEMAN 
          (Distinguished Gentleman)
O tom, že nejlepší místo, kde si lze snadno a hodně nakrást, je politika, vypráví nejen naše každodenní „vnitrostátní“ zkušenost, ale také americká satirická komedie o vykutálených amerických kongresmanech. 
Jejím titulním hrdinou je malý zlodějíček Thomas Jefferson Johnson, který na předvolební párty vyslechne rozhovor dvou politiků a pochopí, že s trochou šikovnosti se v politice dá vydělat mnohem víc než drobnými krádežemi a agenturou nabízející sex po telefonu, tedy způsoby, kterými se dosud živil. Když vlivného politika Jeff Johnson raní za poněkud choulostivé situace mrtvice, využije podobnosti svého jména a s podporou popletených voličů se dostane do Kongresu, aniž by cokoli o funkci kongresmana věděl. Velmi rychle se však učí. Pronáší sice naprosto nesmyslné proslovy, zato se však dokáže vždy seznámit s těmi pravými lidmi a s jejich pomocí šplhat stále výše. S láskou, kterou Jeff zahoří k zásadové dívce Celii Kyrbyové, však přichází prozření, a Jeff se pomalu začíná měnit. Najednou věnuje mnohem více energie prosazení ekologického programu a odhalení zkorumpovaných kolegů… 
Černošskou komedii natočil v roce 1992 režisér Jonathan Lynn (proslavil se zejména filmem Můj bratranec Vinny, Nova pod názvem Tři muži a mladá dáma uvedla druhý díl americké verze komedie Tři muži a nemluvně) podle scénáře Martyho Kaplana. Hlavním magnetem filmu bude jistě představitel hlavní role, černošský komik Eddie Murphy (z jeho filmů jmenujme např. Policajt v Beverly Hills 1-3, Záměna, Bumerang, Zlaté dítě nebo Cesta do Ameriky), se svým nenapodobitelným projevem a gestikulací. V dalších rolích se představí Lane Smith (na Nově jste jej mohli vidět ve filmech Air America, Rudý úsvit nebo Network) jako podlý politik Dick Dodge, Sheryl Lee Raplh jako Jeffova kamarádka Loretta, Joe Don Baker (vidět jste jej mohli v posledních letech ve filmech Congo, Mys hrůzy nebo James Bond - Dech života) jako Jeffův asistent Olaf Anderson, Victoria Rowell v roli Jeffovy vyvolené Celie a další.
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13:00 Terra Nostra (9)
Matheu se nemůže smířit s tím, že by si měl vzít Rosanu a zapomenout na Juliánu. Bartolo a jeho žena ho přemlouvají, aby  Rosanu vzal kvůli bohatství jejího otce, ale Matheu váhá. Do domu pana Francesca přijde agent, který má Juliáně Mathea přïvést a chce další peníze, aby mohl Mathea vyplatit. Francesco není doma a jeho žena mu dá peníze, aby Juliánu odvedl z domu hned. Francesco se vrátí včas a zabrání tomu. Augusto navštíví Gumercindův dům, aby se seznámil s Angélikou. Navzdory očekávání rodičů se Augusto Angélice líbí a proti svatbě neprotestuje. Gumercindo chce provdat obě dcery najednou, ale Altino s tím nesouhlasí, když se dozví, že Rosinin ženich je italský přistěhovalec. Augusto řekne Paole o chystané svatbě a ta je zdrcená a už ho nechce vidět. Svému otci ale neprozradí, že spolu spali. Augusto si oddechne, bojí se, že kdyby na to její otec přišel, zabil by ho. Agent dorazí do Gumercindova domu a chce koupit Matea. Řekne Gumercindovi, že ho Franceska chce za každou cenu, protože je Juliána těhotná. Gumercindo mu řekne, že Matheu utekl. Matka vyslechla jejich rozhovor a jde za Rosanou, aby se jí zeptala, jestli mluvila pravdu, Chce jí přesvědčit, aby nechala Mathea odejít za Juliánou. Rosana nechce o Mathea přijít a tak matce řekne, že i ona je těhotná.   

14:00 Hrnečku, vař! Škola vaření s Delií Smith III (7, 8)
Paštiky a předkrmy
Dnešní díl se bude zabývat prvními chody, známými též pod názvem "chuťovka". Bude to paštika z kuřecích jater, oliheň s pikantním chili džemem nebo suflé s mořským jazykem. Chuťovky slouží k povzbuzení chuti a lákají k vychutnání všech radostí z jídla. kromě paštik Delia také připraví kořeněnou jehněčí koftu v rajčatové omáčce, pečené papriky s rýží pulau, polévku z řeřichy, lososa se zelenou bylinkovou omáčkou, angreštový koláč s créme fraiche a bramborové koláčky s cuketou, sýrem Feta a mátou.

17:00 Divoká karta (7, 8)
Království sýrů
Sophia, Dan i Zoe vyšetřují případ, v němž kvůli výkyvu napětí údajně došlo ke zničení počítačové databáze seznamovací agentury a celé šarže drahého sýra. Společným úsilím zjistí, že seznamovací agentura si platila muže, kteří chodili na schůzku s klientkami agentury. Podaří se jim také zjistit, že obchodník se sýry vyrobil zdravotně závadný sýr a pojistnou událost falšoval. 
V druhém případ Sophia vyšetřuje případ ukradené brože, zatímco Zoe s Danem
jsou nuceni odjet daleko z města vyšetřit případ smrti vzácného plemenného
býka. Netuší však, že se případ zkomplikuje a v malém městečku budou nuceni 
strávit dvě noci. 


19:00 COUNTRY BEARS 
          (The Country Bears)
Rodinná hudební komedie o medvíděti, které hledá své kořeny a cestou pomůže usmířit členy rozhádané medvědí country kapely. 
Ve světě, kde spolu žijí lidé a mluvící medvědi, vyrůstá medvídě Beary. Útočiště našlo u lidské rodiny, která se ho ujala poté, co ho našel hajný v lese opuštěné. Přestože ho Barringtonoví zahrnují láskou, jejich syn Dex mu nedá pokoj a neustále ho popichuje. Jak roste, začíná si Beary stále více všímat toho, že jeho milovaní rodiče nejsou zdaleka tak chlupatí jako on, nemají tak vlhký černý čumák, drápy, ani stejné uši... Napadne ho, že je asi adoptovaný a stále více touží poznat svou skutečnou rodinu. Když je mu deset, rozhodne se - po jednom z dalších Dexových jedovatých výpadů - utéct z domova a vydat se do Tennessee hledat svou rodinu. Kdo ví jak by to dopadlo, kdyby cestou nenarazil na členy kdysi velmi populární medvědí hudební skupiny Country Bears. Country Bear Hall, kde kdysi skupina začínala, je v ohrožení, protože se ho chce zmocnit chamtivý bankéř Reed Thimple. Malý Beary přijde s nápadem zachránit sál. Navíc navrhne rozhádaným medvědům, aby po letech uspořádali společný benefiční koncert. Jeho cíl je prostý – chce dát rozhádané medvědy znovu dohromady a výdělek z benefiční akce použít na pokrytí nákladů na splacení hypotéky, kterou je dům zatížen. A protože zažehnat dávné spory není snadné, rozhodne se jim Beary pomoci nejen s koncertem... Začíná dlouhá cesta, na které medvědi znovu objevuji radost z muzicírování. Vrcholem příběhu je nejen Bearyho poznání své skutečné rodiny, ale také velkolepá koncertní show, na které členům kapely nadšeně aplaudují diváci, mezi nimiž jsou také kupříkladu Barringtonovi s Dexem, jenž Bearyho konečně docení, ale také řada celebrit hudebního světa. 
Americká hudební komedie pro celou rodinu vznikla v roce 2002, kdy ji Studio Disney natočilo jako první ze zamýšlených filmů inspirovaných atrakcemi z Disneylandů. Scénář napsal Mark Perez a režie se ujal herec, scénárista, producent a jako režisér celovečerního filmu debutující Peter Hastings. V hlavních rolích se objeví Christopher Walken (Batman se vrací, Muž v ohni, Ospalá díra) jako padouch Reed Thimple, Stephen Tobolowsky (Na Hromnice o den více, Základní instinkt, Slídilové) jako Norbert Barrington, Meagen Fay (Magnolia, Barton Fink, Kruh 2) jako jeho žena a Eli Marienthal (Prci, prci, prcičky, Zpověď královny střední školy) jako jejich syn Dex, Daryl Mitchell (Galaxy Quest, Spojenec, Seržant Bilko) jako důstojník Hamm, hlas hlavnímu hrdinovi Bearovi propůjčil v původním znění slavný dětský herec Haley Joel Osment, který se proslvil rolemi ve filmech jako šestý smysl, A. I. – Umělá inteligence nebo Pošli to dál.


21:00 JAG IX  (4)
Ten, který utekl
MacKenziová se utká s Turnerem v soudní síni v případu vojáka, který se v písečné bouři ztratil členům své průzkumné hlídky. Zároveň byl obviněn z neuposlechnutí rozkazu. Turner díky svému úskoku sice vyhraje, ale znepřátelí si MacKenziovou. Rabb je zapojen do projektu testování nového špionážního letadla. Hned první let ho společně s kolegou zavede nad severokorejské území.

22:00 POLDA ARTIE LEWIS
          (One Good Cop)
Americký krimi příběh čestného poldy, který se rozhodl pro správnou věc překročit zákon. 
Artie je dobrý polda a dobrý člověk. Je věrný své milované manželce Ritě, své
práci a svému dlouholetému parťákovi Steviemu Dironovi. Společně s ním se prodírá newyorskou velkoměstskou džunglí a bojuje proti zločinu zaplavujícímu jeho ulice. Přestože jsou právě na stopě drogového krále Beniamina, zdá se, že Artieho život probíhá v dobře vyježděných kolejích každodenní všednosti. Jednoho dne je však Stevie zabit a zanechá po sobě tři dcery. Artie Lewis a jeho žena by si rádi holčičky osvojili, nejen kvůli Steviemu, ale také proto, že sami děti mít nemohou. Jejich žádost je však zamítnuta, protože mají malý byt a malý policejní plat, z něhož by prý dívky neuživili. Zoufalý Artie se rozhodne k zoufalému činu. Potřebnou částku si hodlá „vyzvednout“ od Beniamina. 
V záplavě tuctových kriminálních příběhů se občas objeví jeden opravdu dobrý a neobvyklý. A to je právě případ amerického snímku z roku 1991. Natočil ho podle svého vlastního scénáře debutující režisér Heywood Gould, který strávil několik let jako policejní reportér v New York Post a podrobně tedy poznal zákulisí policejní práce. V hlavních rolích uvidíte Michaela Keatona (Batman, Bez řečí, Beetlejuice) jako Artieho a Rene Russo (Smrtonosná zbraň 3 a 4, Freejack, Pan Osud) jako jeho ženu Ritu. V dalších rolích se představí Anthony LaPaglia (On řekl, ona řekla, seriál Beze stopy) jako Stevie Diroma, Kevin Conway (Jatka číslo 5, Homeboy) jako Quinn, Tony Plana (Zelenáč) jako Beniamino a v roli Grace herečku Rachel Ticotin (Total Recall).













