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od 02/04 každé pondělí večer

Legendy
televizní zábavy

Epizoda 1: Pravdivý příběh Ivety B.
Neobyčejný příběh obyčejné dívky z
Beskyd doprovázejí hity, které si zpívají dvě generace. Příběh zlaté slavice
z Čeladné u Rožnova se během její
pětadvacetileté kariéry odvíjel jako
napínavá sága s atmosférou tragična.
Osa příběhu osamělé Ivety přitom
nestojí na fikci, ale na dramatických
skutečnostech. Posuďte sami. Smrt

přítele a kolegy Petra Sepéšiho
v pozadí první velké slávy, dítě se
ženatým hitmakerem, únos a pokusy
o sebevraždu, stěhování ze zlaté
klece jevanské vily a následný vzestup
popularity jako důsledek znovunabyté svobody byl příběhem, se kterým
se ztotožnily tisíce žen a dívek od Aše
po Mezilaborce.

Další epizody:
16/04 Ostravské slavice
23/04 Petr Muk
30/04 Petr Janda
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21/04 večer

Tajemství
Josefa Dvořáka

Dokument k 70. narozeninám
herce Josefa Dvořáka.
Vyučený automechanik, dnes
principál úspěšného divadla.
Josef Dvořák odhaluje tajemství
své kariéry a soukromí. Čtyři

manželství, tři angažmá a desítky
nezapomenutelných rolí. Životní
příběh nejslavnějšího českého
vodníka očima kolegů a čerstvého
sedmdesátníka osobně.

Účinkují: J. Dvořák, K. Gott,
I. Janžurová, J.Paulová, F. Filip,
I. Mládek, P. Janů a další.
Režie: František Polák
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od 07/04 každou sobotu odpoledne

Máme dítě

Máme dítě i v novém roce přinese
každý týden zajímavé rady a tipy
odborníků i známých rodičů. Pořad
bude ale plný změn: nová moderátorka, jiné prostředí i nové rubriky.
Prvními hosty budou Sabina Lau-

rinová, Jana Bernášková, Nela Boudová, Linda Finková a nastávající
maminka Lucie Váchová. Zajímavosti ze soukromí hostů prozradí
v předtáčkách jejich nejbližší. Jak
dobře se znají? Nově si VIP hosté

pozvou své známé, kteří si podle
nich zaslouží titul Supermáma, Supertáta nebo Superdítě. Přibudou i
další rubriky.
Moderuje: Lejla Abbasová

akvizice
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od 02/04 každé pondělí 20:05

Legenda
Van Damme
Jean Claude Van Damme:
Behind Closed Doors

Herecká ikona, legenda bojových
umění a hrdina hollywoodských
akčních filmů Jean Claude Van

Damme umožnil kamerám neomezený přístup do svého zvláštního
světa.

Britský seriál (2011)

akvizice
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od 06/04 každý pátek večer

Hříchy pro
pátera Knoxe

Seriál podle detektivek Josefa
Škvoreckého na motivy desatera
pravidel správné detektivky (1992).

Hrají: Z. Adamovská, M. Pleštilová,
V. Dlouhý, P. Kostka, P. Zedníček,
L. Zedníčková, E. Jegorov a další.

Režie: D. Klein
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od 02/04 každé pondělí

večer
Hrabě Monte Christo
(Le Comte de Monte Cristo)
Edmond Dantes má dokonalý,
rafinovaný plán jak po dvaceti letech
zničit ty, kteří mu vzali nejlepší léta
jeho života, svobodu, snoubenku,
otce a čest. V nádherných kostýmech
a dekoracích se vrátíme do Paříže
roku 1838 a opět prožijeme krutý
osud mladého marseillského kapitána
a opět se budeme ptát po smyslu pomsty, která ničí nejen viníky.
Francouzský film na motivy románu
Alexandra Dumase (1998)
Hrají: Rubini Sergio, Depardieu
Guillaume, Rivelli Naike, Depardieu
Gerard, Muti Ornella, Rochefort
Jean, Arditi Pierre, Depardieu Julie,
Darel Florence, Aumont Michel,
Brialy Jean-Claude
Režie: Dayan Josée

30/04 a 7/05
večer
Ben Hur
(Ben Hur)
Skvělá transformace jednoho z
nejslavnějších světových dobrodružných příběhů. Film se odehrává
před 2000 lety uprostřed boje mezi
římskou říší a okupovaným územím
Judeje. Následuje dramatický příběh
dvou celoživotních přátel Bena Hura
(Joseph Morgan) a Messala (Stephen
Campbell Moore).
Hrají: Campbell Moore Stephen,
Emily VanCamp, Kreuk Kristin, Cross
Ben, Andreu Simón
Režie: Shill Steve

každou sobotu

večer
Borgia
(Borgia)
Rodrigo Borgia, jeden z nejbohatších
mužů Vatikánu, usedl na papežský
trůn. Začíná období intrik a
vražedných úkladů celého rodinného
klanu. Francouzsko-německý seriál
(2011).

04/04

večer
Nebezpečný žralok
(Swamp Shark)
Do řídce osídlené oblasti byl nasazen
nebezpečný žralok. Šerif tomu
nevěří, a tak se s tím místní musí
vypořádat sami. Kromě toho začíná
Aligátoří festival. Americký dobrodružný film (2011).

Hrají: J. Doman, I. Dychauk, A. Malik,
D. Noyes, M. Ryder, J. Mádl, M.
Táborský, T. Voříšková a další.

Hrají: D. B. Sweeney, K. Swanson,
R. Davi, J. Chase, J. Rogel a další.
Režie: G. Furst

Režie: T. Fontana
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11/04

večer
Predátor X
(Xtinction: Predator X)
Když její otec znenadání zmizí, je
Laura nucena vrátit se zpět domů.
Její domov už ale není takový, jaký si
ho Laura pamatuje. Její otec se topí
ve velkých dluzích. Laura se rozhodne zachránit otcův podnik a začne
podnikat výlety lodí po louisianských
bažinách. Ale už na své první cestě
se stane svědkem něčeho děsivého...
Americký katastrofický film (2010).
Hrají: Sheppard Mark, Lyons Elena,
Wall Paul, Munro Lochlyn, Beard
Phillip, Begneaud Gabe

18/04 a 25/04
večer
Moby Dick
(Moby Dick)
Známý příběh osudového střetnutí
pomstychtivého kapitána velrybářské
lodi a legendární bílé velryby. Mstivý
námořník je ochotný riskovat i bezpečnost své posádky, jen aby chytil
bílou velrybu, která ho připravila o
nohu. Australský dobrodružný film
(1998)
Hrají: Stewart Patrick, Thomas Henry, Spence Bruce, Purcell Dominic,
Golden II Norman D., Levine Ted,
Peck Gregory, Hunter Bill

08/04

večer
Most do země Terabithia
(Bridge to Terabithia)
Stačí přejít řeku a jste v pohádkové
zemi fantazie plné kouzelných bytostí, zázraků a překvapení. Ale je také
cesta zpátky? Americký dobrodružný
fantasy film (2007).
Hrají: J. Hutcherson, A.S. Robb, Z.
Deschanel, R. Patrick, B. Madison, K.
Butler a další.

12/04

večer
Předtucha
(Premonition)
Linda Hanson má nádherný dům,
milujícího manžela a dvě rozkošné
dcerky. Její život je perfektní až do
chvíle, kdy dostane zprávu, že její muž
Jim zemřel při automobilové nehodě.
Pro oddanou manželku a matku je to
to nejhorší, co si dokázala představit.
Otázkou však zůstává – nejde opravdu pouze o představy? Americký
thriller (2007)

Režie: G. Csupo
Hrají: Bullock Sandra, McMahon
Julian, McClure Shyann, Burness
Courtney Taylor

Režie: Roddam Franc
Režie: Valinia Amir

Režie: Yapo Mennan

