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Dr. House V
Od 10. února 2010 každou středu ve 21:10
Jeden z nejúspěšnějších současných amerických seriálů Dr. House, odehrávající
se ve fiktivní nemocnici Princeton-Plainsboro v New Jersey, pokračuje na TV Nova
dalšími díly premiérové páté řady. Hlavním hrdinou je stále Gregory House,
misantropický, sarkastický doktor, který chodí o holi a je závislý na Vicodinu,
což mu však nebrání v tyranizování pacientů a okolí. I nadále stojí v čele
diagnostické skupiny, která řeší různé medicínské záhady, složení jeho týmu je
však už zcela jiné. Ze staré gardy zbyl jen dr. Foreman, k němuž si House vybral
tři nové asistenty – bývalého plastického chirurga dr. Chrise Tauba, specialistu
na sportovní lékařství dr. Lawrence Kutnera a internistku dr. Remy „Třináctku“
Hadleyovou.

Celá pátá řada je přímo nabitá překvapeními, jež změní životy
hlavních hrdinů seriálu.
– V prvních 12 dílech, které TV Nova vysílala od 7. 9. do 23. 11. 2009, přišel House o svého
nejlepšího a jediného přítele, onkologa dr. Wilsona. Příčinou byla smrt Wilsonovy
přítelkyně Amber, která ve 4. řadě přišla o život při nehodě autobusu. Wilson byl
přesvědčen, že House neudělal pro její záchranu dost, a House se nedokázal postavit
k problému čelem. Celoživotní přátelství obou mužů ale nelze jen tak smazat, a tak se
po nějaké době zase udobřili.
– Byli jsme také svědky prvního polibku Dr. House a ředitelky nemocnice Lisy Cuddyové,
s níž doposud jen dvojsmyslně špičkoval.
– V dalších dílech se budou líbat i dr. Foreman a dr. Remy „Třináctka“ Hadleyová a také
bývalí členové Houseova týmu, Chase a Cameronová. Ti spolu měli ve 3. řadě pouhý
sexuální vztah, nyní ale spolu doopravdy chodí, a dokonce se i zasnoubili.
– Dojde také na jednu smrt, jež si vybere svou daň mezi lékaři Houseova diagnostického
týmu.
– A zažijeme rovněž jednu lékařskou svatbu.
Ke konci 5. sezóny začíná mít dr. House halucinace. I když to zpočátku popírá,
nejpravděpodobnější příčinou je jeho závislost na Vicodinu. A tak sám sebe posílá
do Mayfield Psychiatric Hospital.
Hrají: Hugh Laurie (Dr. Gregory House), Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy), Robert Sean Leonard
(Dr. James Wilson), Omar Epps (Dr. Eric Foreman), Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron), Jesse
Spencer (Dr. Robert Chase), Olivia Wilde (Dr. Remy „Třináctka“ Hadley), Peter Jacobson (Dr. Chris
Taub), Kal Penn (Dr. Lawrence Kutner) a další.

Kriminálka New York IV
Od 2. února 2010 každé úterý ve 21:20
Ve čtvrté řadě seriálu se diváci stávají svědky podivné hry. Jaký význam mají
noční telefonáty, krví potřísněné svršky, číslo 333 a podezřelý řidič taxíku?
A co s tím vším má společného detektiv Mac Taylor? Podaří se mu rozluštit
podivnou zprávu dříve, než bude pozdě? Jeho parťačka Stella se mezitím
potkává s mladým mužem, který nepřestává bojovat o její pozornost. Získá
její srdce, nebo žena odolá jeho lákavému vábení? Zbytek týmu pokračuje
v těžkém úkolu, jak z Manhattanu udělat bezpečné místo. Postupně všichni
zločinci končí ve vězeňských celách, dokud se na scéně neobjeví muž, cestující
časem a vyplňující vražedná proroctví až s mrazivou přesností, či rafinovaný
zloděj používající triky, za které by se nestyděl ani James Bond. Neméně starostí
našim hrdinům z Kriminálky New York nadělá digitální mág a šílenec, který má
s městem své tajné plány. Nepromarněte ani minutu z nové řady tohoto seriálu,
který zavede vyšetřovatele během pátrání daleko za hranice jejich města a zase
zpět do New Yorku, kde všechno začalo.
Televizní seriál CSI: NY je kriminální drama, v němž hlavní úlohu hraje tým vysoce
specializovaných vyšetřovatelů, schopných rozluštit i tu největší záhadu. Detektiv Mac
Taylor, bývalý vojenský námořník, který se účastnil operace Písečná bouře, se vyznačuje
neobyčejným zápalem pro svou práci a vytrvalostí, která z něj bezesporu dělá jednoho
z nejlepších profesionálů. Jeho nejbližší spolupracovnicí je Stella Bonasera, zcestovalá
a vzdělaná žena se smyslem pro zodpovědnost a zápalem pro práci. Dannyho
Messera si do týmu osobně vybral Mac, který jako nikdo jiný zná jeho schopnosti, ale
i pohnutou rodinnou historii. Doktor Sheldon Hawkes je i přes svůj nízký věk brilantní
vědec s jedinečným postřehem a smyslem pro detail. Do týmu ještě patří Don Flack
s dlouholetou praxí u kriminálky a Lindsay Monroe z Montany, která se do elitní skupiny
dostala díky své inteligenci a vytrvalosti.
Hrají: Gary Sinise (Mac Taylor), Melina Kanakaredes (Stella Bonasera), Carmine Giovinazzo
(Danny Messer), Anna Belknap (Lindsay Monroe), Hill Harper (dr. Sheldon Hawkes), Eddie Cahill
(Don Flack) a další.

Vražedná čísla V
Od 25. května 2010 každý všední den v 16:05
Zvláštní agent Don Eppes a jeho tým z losangeleské pobočky FBI vyšetřují s obrovským
nasazením široké spektrum závažných kriminálních případů. Don osloví svého bratra,
matematického génia Charlieho, aby pomáhal FBI vyřešit matematickými postupy ty
nejkomplikovanější kauzy. Zatímco Don se celý rok věnuje faktům a důkazům, Charlie je
profesor matematiky na Jihokalifornské technické univerzitě a pohybuje se v imaginárním
světě matematických problémů a rovnic. Oba profesně i povahově naprosto odlišní bratři
spojí své síly, a díky tomu odhalí nejednoho zločince. Pomáhají jim při tom David Sinclair,
který využívá svůj neuvěřitelný rozhled a znalosti, nutné pro přežití, jež získal, když vyrůstal
v Bronxu, Colby Granger, armádní veterán ze Středního východu, který vnáší do řešení
kriminálních činů inovativní metody, zvláštní agentka Lizy Warnerová, mezi níž a Donem
kdysi něco bylo, a nováček, agentka Nikki Betancourtová, tvrďačka, bývalá losangeleská
policistka, jejíž způsob vyšetřování není vždy v souladu s tím, jak Don vede svůj tým.
Společnou práci obou bratrů s potěšením sleduje jejich otec Alan Eppes. A pak tu ještě je
další geniální vědec, fyzik dr. Larry Fleinhardt, Charlieho přítel a kolega, a Charlieho bývalá
studentka Amita Ramanujan, kteří mu často pomáhají vidět případy v novém světle.
Seriál Vražedná čísla, v němž spojení policejní práce a matematických postupů umožňuje
neočekávaná odhalení a odpovědi na ty nejkomplikovanější otázky, týkající se kriminálních
činů, pochází z produkce bratrů Ridleye a Tonyho Scottových.
Hrají: Rob Morrow (Don Eppes), David Krumholtz (Charlie Eppes), Alimi Ballard (David
Sinclair), Dylan Bruno (Colby Granger), Aya Sumika (Liz Warner), Sophina Brown (Nikki
Betancourt), Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt), Navi Rawat (Amita Ramanujan), Judd
Hirsch (Alan Eppes)

Smallville VII, VIII
Od 15. února 2010 každý všední den v 15:10
Seriál Smallville nabízí novou interpretaci „supermanovské“ mytologie a její klasické
postavy. Popisuje mládí a dospívání Clarka Kenta, který zápasí s různými problémy, jež
vyplývají z jeho nadlidských schopností, které zdědil po svých biologických rodičích
z daleké planety Krypton. Tato planeta byla zničena, ale Clarka zachránili rodiče tím,
že ho poslali v malé kosmické lodi na Zemi, kde se ho ujala rodina Kentových. Jak Clark
dospívá, stává se z chlapce s nadpřirozenou silou mužem, který si začíná uvědomovat,
nakolik ho jeho výjimečné schopnosti oddalují od jeho vrstevníků. Díky realistickým
postavám a speciálním efektům na nejvyšší úrovni Smallville přetváří od základu tradici
Supermana a nabízí zcela novou a jedinečnou podívanou.
V sedmé řadě seriálu se Clark konečně dozvídá více o své minulosti, své rodné planetě
a o důvodech, proč byl vyslán na Zemi a jaký úkol mu byl uložen. Diváci budou mít
možnost poznat osudy rodiny Kryptonů a Elů, zatímco Clark se musí vypořádat
s návštěvou sestřenice jménem Kara. Devatenáctiletá dívka je doslova uchvácena
novým prostředím, které si okamžitě zamiluje, ale bohužel občas zapomene skrýt své
nadzemské schopnosti. Její mladistvá nespoutanost upoutá pozornost Lexe Luthora...
V této sérii také vystoupí celá řada skvělých hostů, jako Dean Cain (Lois & Clark: The
New Adventures of Superman) nebo Helena Slater (Supergirl).
V osmé řadě seriálu stojí Clark na skutečné životní křižovatce, nikdy nebyl tak blízko
tomu stát se skutečným superhrdinou. Musí se ovšem postavit velice silnému
protivníkovi, legendárnímu a obávanému ničiteli. Nebude to ale jediná výzva, které bude
muset čelit.
Hrají: Tom Welling (Clark Kent), Michael Rosenbaum (Lex Luthor), Kristin Kreuk (Lana Lang),
Allison Mack (Chloe Sullivan), Erica Durance (Lois Lane), Aaron Ashmore (Jimmy Olsen), John
Glover (Lionel Luthor) a další.

Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti VIII
Od 9. února každé úterý ve 22:15
Osmá řada jednoho z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá
z epizod zachycuje ve dvou rovnocenných částech policejní vyšetřování zločinu a jeho
soudní následky, pokračuje na TV Nova dalšími premiérovými díly.
Budeme opět sledovat práci detektiva Elliota Stablera, ostříleného veterána, který už
„všechno viděl“, a jeho nové partnerky (od 2. dílu), detektivka Dani Becková, kterou hraje
filmová hvězda Connie Nilsen. Ta na šest epizod zastoupila herečku Marisku Hargitay
(detektiv Olivia Benson), jež odešla na mateřskou dovolenou.
Útvaru pro zvláštní oběti stále šéfuje kapitán Donald Cragen. Do týmu ještě patří
detektiv John Munch, který přišel z baltimorského oddělení vražd a přinesl si s sebou
svůj pověstný jizlivý vtip a zkušenosti z vyšetřování v ulicích, jeho partner Odafin
„Fin“ Tutuola se svým unikátním smyslem pro humor a bohatými investigativními
zkušenostmi, forenzní psychiatr Georg Huang a patoložka Melinda Warnerová. A pak
je tu ještě Casey Novaková z okresní prokuratury, která má vždy poslední slovo. Osmá
sezóna je navíc charakteristická hostováním mnoha hvězd zvučných jmen, jako např.
Brian Dennehy, Marcia Gay Harden, Leslie Caron či komik Jerry Lewis.
Hrají: Christopher Meloni (Elliot Stabler), Mariska Hargitay (Olivia Benson), Richard Belzer
(John Munch), Diane Neal (Casey Novak), Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola), Dann Florek (kpt. Donald
Cragen), Connie Nielsen (Dani Beck), B. D. Wong (Georg Huang), Tamara Tunie (Melinda Warner)
a další.

Zákon a pořádek: Zločinné
úmysly VII
Od 23. dubna každý všední den v 17:35
Seriál se vrací na obrazovky televize Nova 7. premiérovou řadou. Představuje práci
newyorského policejního oddělení, které se zabývá šetřením těch nejzávažnějších
a nejsložitějších případů ve městě. Tým vyšetřovatelů vede excentrický detektiv Robert
Goren, jenž má neuvěřitelný dar odhalit s logikou sobě vlastní skryté okolnosti i toho
nejzapeklitějšího případu. Při složitém řešení nejtěžších zločinů mu pomáhá skvělá
parťačka Alexandra Eamesová. Druhou dvojici detektivů tvoří Mike Logan a jeho
pihovatá kolegyně Megan Wheelerová. S ní ale povede vyšetřování až od 11. epizody, pro
prvních devět dílů dostal od autorů novou parťačku Alexandru Falacciová. Celé oddělení
vede kapitán Danny Ross a u soudu má hlavní slovo státní zástupce Ron Carver.
Originální náměty, sympatičtí detektivové a špetka ironie jsou nejlepším kořením tohoto
výjimečného seriálu.
Zákon a pořádek je samostatný seriál z „rodiny“ Law & Order. Natáčí se od roku 2001 a prozatím
vzniklo 8 sérií.
Hrají: Vincent D´Onofrio (Robert Goren), Kathryn Erbe (Alexandra Eames), Chris Noth (Mike
Logan), Alicia Witt (Nola Falacci), Julianne Nicholson (Megan Wheeler), Eric Bogosian
(kpt. Danny Ross), Courtney B. Vance (Ron Carver) a další.

Zvíře
Od 7. března 2010 každou neděli ve 22:25
Dramatický seriál o veteránovi FBI Charlesi Bakerovi. Nutno říct, že je to agent v utajení,
který používá neortodoxní metody. Vyzbrojen 25 lety zkušeností, se pokouší chytit
ty nejnebezpečnější zločince ve městě tím, že se rozplyne v jejich světě. Barker má
nezaměnitelný vzhled muže, který viděl věci, jaké si většina lidí neumí ani představit, a je
ochoten to dělat po zbytek svého života. Navíc musí cvičit nováčka Ellise Dovea, který
občas může vážně komplikovat případ. Vůbec netuší, že Ellis je na Charlese nasazen
jako dvojitý agent, protože jeho nadřízení si myslí, že Barker přešel na druhou stranu
barikády. A to ještě nevědí, že Barker začal vlastní vyšetřování spiknutí uvnitř FBI.
Hrají: Patrick Swayze (Charles Barker), Travis Fimmel (Ellis Dove), Larry Gilliard Jr. (Ray
Beaumont), Lindsay Pulsipher (Rose Lawrence), Kevin J. O’Connor (Harry Conrad)
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