ROOKIE BLUE
Premiéra: 3.9. od 20:00 hodin
Krátká synopse:
Rookie Blue je seriál z policejního prostředí sledujicí život pěti mladých
ambiciózních policistů, kteří právě ukončili Policejní akademii a jsou vhozeni do
nebezpečného světa velkoměsta hned v prvním pracovním dni; světa, kde i ta
nejmenší chybo může znamenat smrt.
Představení seriálu:
Od dob seriálu Policie New York tady ještě nebyl televizní seriál, který by upřímně
odhaloval svět lidí pracujících pro policii. Seriál Rookie Blue vyplňuje tuto generační
mezeru a nabízí svým divákům nejen pravdivý pohled na práci policie, ale i spoustu
adrenalinu, milostných zvratů a opravdového životního drama. Tento hodinový
seriál sleduje životy pěti nezkušených poldů vhozených do velkého policejního světa,
kde i malá začátečnická chyba může mít následky v rozsahu života a smrti.
Duší této navzájem propletené skupiny je 26tiletá Andy McNallyová. Andy je z
tradiční policejní rodiny a jediné co v životě vždy chtěla dělat je pracovat jako
policistka. I když byl její otec taky polda, nebyl jedním z nejlepších policistů ani otců.
Andy se rozhodla vstoupit do služby státu, aby našla rodinu, kterou nikdy neměla,
což se jí podařilo najít mezi svými spolucvičenci.
Pak je ve skupině Tracy, Andyina nejlepší kamarádka, je typem kamarádky od vedle,
která se nebojí být upřímná a drzá, umí se dobře bavit, ale zároveň zvládá
vychovávat šestiletého syna. Dalšími postavami seriálu jsou: Dov, typický hledač
vzrušení, který si prací pro policii snaží vynahradit to, že jej rodiče až moc bránili před
okolním světem; Chris, upřímný a věrný kamarád; a Gail, rádoby diplomatka, která je
zaslepená svou ctižádostí a nebojí se jít přes mrtvoly. Životy policajtům ve výcviku, a
hlavně Andy McNallyové, pak komplikují jejich ničemný školicí důstojník a fešácký
detektiv.
Tito zelenáči vystudovali Policejní akademii, kde se naučili všem pravidlům, bojovali
spolu, pili spolu a spali spolu. Nyní se spolu pouštějí do svých prvních akcí a díky
novým zkušenostem si začínají uvědomovat, co to ve skutečnosti znamená být
policistou. Stanou se z nich tak zvaní “první odpovědci,” důstojníci, kteří jsou vždy
první u dané situace a jako první se musí postavit možnému nebezpečí. Řídí svá
služební auta a procházejí se po ulicích svého okrsku a přitom nikdy neví, jestli se
dnes nepotkají tváří tvář se smrtí, násilným domovním vniknutím, nebo drogovým
nájezdem.
Seriál Rookie Blue je drama nejen o životních pokusech a úspěších, o konkurenci a
kamarádství této skupinky začínajících policistů, ale i o jejích osobních milostných
vztazích, nejlepších přátelstvích i umělých nepřátelstvích. Tato skupina mladých lidí

se musí tvrdě naučit, že nezáleží na tom, jak moc trénují na to stát se dobrými
policisty, protože realita je úplně jiná.
Seriál Rookie Blue pochází z produkce hvězdného týmu složeného z Tassie
Cameronové (Flashpont), Ilany Frankové (The Eleventh Hour, Would Be Kings) a
Davida Wellingtona (The Eleventh Hour, Would Be Kings), který patří pod produkční
společnost Thump Inc.
Na seriálu Rookie Blue spolupracuje i společnost E1 Etertainment. E1 Television si
buduje celosvětovou reputaci společnosti uznávané pro tvorbu, produkci a
mezinárodní distribuci kvalitních zábavních pořadů všech žánrů. Studio E1 přitahuje
spoustu žádaných tvůrců a nejlepších televizních a specializovaných vysílacích
společností.
Nedávno společnost E1 oznámila spolupráci se Summit Entertainment na vytvoření a
produkci televizního seriálu založeném na celovečerním filmu Push, který je prvním
televizním počinem společnosti Summit Entertainment. Další oznámenou spoluprácí
společnosti E1 je partnerství se Stephenem Kingem na produkci a distribuci
televizního seriálu Haven, založeném na autorově novele The Colorado Kid. Tento
seriál se bude v Americe vysílat na kanálu SYFY. Kromě toho společnost E1 uzavřela
dohodu se společností Universal Netwroks International o poskytnutí nové
programové nabídky v rámci jejich obnoveného televizního portfolia. Společnost E1
nadále pokračuje ve své spolupráci s hlavními americkými i celosvětovými vysílacími
a televizními společnostmi, například seriálem Hung-Na velikosti záleží, vytvořeném
pro HBO, seriálem The Bridge produkovaném pro společnost CBS a CTV a seriálem
Rookie Blue, který bude mít svou premiéru na kanálech ABC a Canwest.
Rookie Blue měl premiéru v červnu 2010 v Severní Americe a Kanadě, kde dosáhl
sledovanosti neuvěřitelných 9,1 milionu diváků. Se 7,3 miliony diváků jen v
samotných Spojených státech se seriál stal nejvýše hodnoceným letním seriálem na
TV stanici ABC za posledních šest let. V Kanadě s 1,8 milionem diváků byl
ohodnocený jako nejlepší drama seriál na CanWest Global za posledních pět let.
Hrají:
ANDY MCNALLYOVÁ - Missy Peregrymová
TRACI NASHOVÁ - Enuka Okumová
DOV EPSTEIN - Gregory Smith
CHRIS DIAZ - Travis Milne
GAIL PECKOVÁ - Charlotte Sullivanová
DET. SAM SWAREK - Ben Bass
DET. LUKE CALLAGHAN - Eric Johnson

BRATŘI A SESTRY
Premiéra: 5.9. od 21:00 hodin
Krátká synopse:
Seriál Bratři a sestry je přesvědčivé drama o rodině Walkerových žijící v Kalifornii. V
seriálu se divák setkává s neuvěřitelně propletenou a jaksi poničenou skupinou
dospělých sourozenců, kteří se snaží dosáhnout požadované dokonalosti svých
rodičů. Než ovšem dosáhnou svých cílů, hrdinové seriálu se nejdříve musí vyrovnat
se svými pokušeními, různými podvody a zármutkem.
Představení seriálu:
Seriál Bratři a sestry sleduje rodinu Walkerových při jejich složité cestě společným
životem a jejich snahu vymezit se oproti svým kořenům. Tento seriál zkoumá, co to
znamená být rodinou v jednadvacátém století skrze své hlavní postavy: Sarah (Rachel
Grifithsová) je viceprezidentskou velké firmy, která se vrátí do rodinné firmy, aby se
mohla začít věnovat svému manželství stejně jako se doposud věnovala své kariéře;
Thomas (Balthazar Getty) jako loajální syn, ale zároveň velký sukničkář; Kevin
(Mathew Rhys), homosexuální právník, který se opatrně učí, co znamená láska; Justin
(Dave Annable) jako rodinný mazánek, který se vrátil z války a vyrovnává se se svou
závislostí; a Kitty (Calista Flockhartová), tatínkova malá holčička, která moderuje
pravicovou show v rádiu. V průběhu seriálu se divák dozvídá, jak se tito bratři a
sestry dokážou vyrovnat se svými vlastními životy a zároveň se snahou uznávat jejich
rodiče jako obyčejné lidi – rozporuplné osobnosti s odpustitelnými chybami – a ne
jen jako otce a matku.
Rodiče Tom Skerritt jako William Walker je tradiční zastánce rodinných hodnot a
president rodinné firmy a Sally Fieldová jako Nora Holdenová je velice tvrdohlavá
manželka a matka pěti Walkerových sourozenců. Další autoritou v rodině je Nořin
švihácký bratr Ron Rifkin v roli Saula Holdena. Mezi ostatními postavami v seriálu je i
Sářin manžel Joe v podání Johna Pyper-Fergusona, Tommyho manželka Julie
ztvárněná Sarah Jane Morrisovou a Patricia Wettigová jako záhadná žena, která je
schopná potopit nejen rodinu Walkerových, ale i jejich rodinnou firmu.
Seriál získal čtyři nominace na Zlatý Globus a vyhrál jednu cenu Emmy.
Největšími hvězdami seriálu jsou nositelka Oskara a ceny Emmy Sally Fieldová
spolu s Calistou Flockhartovou, Rachel Griffithsovou a Robem Lowem.

HRAJÍ:
KITTY WALKEROVÁ – CALISTA FLOCKHARTOVÁ (Ally McBealová)
SARAH WALKEROVÁ – RACHEL GRIFFITHSOVÁ (Six Feet Under)
NORA HOLDENOVÁ – SALLY FIELDOVÁ (Norma Rae)
SEN. ROBERT MCCALLISTER – ROB LOWE (Západní křídlo)
SAUL HOLDEN – RON RIFKIN (Alias)
HOLLY HARPEROVÁ – PATRICIA WETTIGOVÁ (thirtysomething)

THOMAS WALKER – BALTHAZAR GETTY (Alias)
JUSTIN WALKER – DAVE ANNABLE (Reunion)
KEVIN WALKER – MATTHEW RHYS (Titus, Love and other Disasters)
Hlavní producenti – KEN OLIN (Alias, thirtysomething)
JON ROBIN BAITZ (The Substance of Fire, The West Wing)
GREG BERLANTI (Everwood)

SLADKÝ ŽIVOT V ORANGE COUNTY
Premiéra: 4.9. od 20:00 hodin
Sladký život v Orange County je televizní trhák, který zahájil éru reality seriálů a
který sleduje osobní životy obyvatel uzavřené elitní komunity privilegované čtvrtě
v jižní Kalifornii. Seriál nabízí každodenní pohled na skupinu až přílišně
civilizovaných a bezmyšlenkovitě rozhazovačných jedinců z kalifornské Orange
County. Toto návykové dokumentární drama je telenovelou z opravdového života
opálených Kaliforňanek.
•

•

•

•

•

Kimberly Bryantová je čtyřicátnice, která má dvě děti se svým manželem
Scottem. Díky umění jejího plastického chirurga a penězům svého manžela je
Kimberly klasickou manželkou “na vystavování,” která však taky tvrdě pracuje a
je velice výřečná.
Jeana Keoughová, další čtyřicátnice, je bývalou Playboy Playmate a herečkou,
která se provdala za bývalou baseballovou hvězdu Matta Keougha. Jeana již 19
let žije v Orange County, kde vychovává tři dospívající děti a ve svém volném čase
se věnuje obchodu s nemovitostmi – hlavně proto, aby měla jistý zdroj
zasvěcených pomluv.
Vicki Gunvalsonová je úspěšnou čtyřicátnicí, která se sama vypracovala do
pozice člověka, se kterým se vždy musí počítat. Vicki je podruhé vdaná oddaná
křesťanka a makléřka nabízející lukrativní pojištění, která také vychovává dva
teenagery. Když se její nejmladší dítě rozhodne odejít na univerzitu, Vicki začne
mít strach z pocitu ”prázdného hnízda.”
Lauri Waringové je také něco přes čtyřicet a pracuje jako pojišťovací makléřka
pro Vicki Gunvalsonovou. Lauri je po nedávném rozvodu donucena snížit své
životní nároky, aby mohla uživit své tři děti – jedno zrovna propuštěné z
výchovného nápravného zařízení – a zároveň si udržet místo v náročné komunitě
Orange County.
Jo De La Rosová je dvacetiletá snoubenka jednoho z rozvedených tátů v Orange
County – Slada Smileyho –, která se do této komunity nedávno přistěhovala. Tato
velice sebevědomá a sexy slečna si pomalu hledá své místo ve svém novém
vzrušujícím světě.

MĚSTEČKO HAVEN
Premiéra: 13.10. od 21:00 hodin
Městečko Haven je typickým městem z románů Stephena Kinga. Hluboko v lesích
amerického státu Maine se sešli všichni prokletí, kteří se po generace snaží vest
normální život. Ale jejich prokletí se po dlouhé době vrací. Do celé situace se však
zamíchá agentka FBI Audrey Parkerová, která se snaží svým vyšetřováním udržet
nadpřirozené síly v šachu, když pomalu odkrývá záhady městečka Haven. Parkerová
však časem objeví, že i její kořeny jsou spojeny s tímto pozoruhodným místem.
Za vytvořením seriálu Městečko Haven natočeného na motivy románu Stephena
Kinga „Colorado Kid“ stojí zajímavá skupina autorů, tvůrců a producentů: Scott
Shepherd (True Calling, The Dead Zone), Lloyd Segan (The Dead Zone, Wildfire,
Greek), Shawn Piller (The Dead Zone, Wildfire, Greek), John Morayniss (Hung, The
Bridge) a Noreen Halpern (Hung, The Best Years). Pilotní díl seriálu Haven byl napsán
Samem Ernstem (Shrek the Third, The Dead Zone) a Jimem Dunnem (Shrek the Third,
The Dead Zone), který je také hlavním producentem celého seriálu. Dalším koproducentem seriálu pak je Adam Fratto (Greek, Bickfor Shmeckler’s Cool Ideas).
Hlavní postava seriálu, agentka FBI Audrey Parkerová, je ztvárněna herečkou Emily
Roseovou, známou ze seriálů Jericho a Bratři a sestry.

NEMOCNICE THREE RIVERS
Premiéra: listopad 2010
Krátká synopse:
Seriál Nemocnice Three Rivers je lékařské drama v hlavní roli s Alexem O’Loughlinem,
které se zabývá citově náročnými a spletitými životy dárců orgánů, jejich příjemců a
chirurgů v prominentní transplantační nemocnici v zemi, kde se počítá s každou
vteřinou. Avšak jednání s rodinami možných dárců orgánů v jejich nejčernějších
hodinkách a zvládání všech strachů a starostí obávajících se příjemců vyžaduje více,
než jen umění práce s ostrým skalpelem.
Představení seriálu:
Seriál Nemocnice Three Rivers je lékařské drama v hlavní roli s Alexem O’Loughlinem,
které se zabývá citově náročnými a spletitými životy dárců orgánů, jejich příjemců a
chirurgů v prominentní transplantační nemocnici v zemi, kde se počítá s každou
vteřinou. Avšak jednání s rodinami možných dárců orgánů v jejich nejčernějších
hodinkách a zvládání všech strachů a starostí obávajících se příjemců vyžaduje více,
než jen umění práce s ostrým skalpelem.

Elitní tým doktorů vede doktor Andy Yablonski, velice zkušený transplantační chirurg
a workoholik, jehož dobrosrdečná povaha a sarkastický důvtip z něj dělá oblíbence
nejen mezi svými pacienty, ale i mezi kolegy. Mezi jeho kolegy patří Miranda
Fosterová, trochu vzdorovitá a vznětlivá doktorka, která se snaží dosáhnout stejně
dobré chirurgické reputace jako měl její zesnulý otec; doktor David Lee, sukničkářský
chirurg, který zlomil snad tolik srdcí, kolik jich transplantoval; Ryan Abbott,
nezkušený transplantační koordinátor, který sestavuje složité předoperační plány
rychlé a opatrné přepravy orgánů od dárců k jejím příjemcům; doktorka Sophia
Jordanová, vynikající chirurg ve svém oboru a zároveň primářka chirurgického
oddělení nemocnice, která pracovala v různých nemocnicích po celém světě, což jí
umožnilo mít jiný pohled na život a jeho cenu; a Pam Acostová, Andyho rozumná
operační asistentka a nejlepší kamarádka. Ve velice napjatém prostředí, kde každý
nový případ je závodem s časem, se tato vytrvalá skupina chirurgů a lékařských
odborníků snaží dát svým pacientům novou naději do života.
Alex O'Loughlin.................. Dr. Andy Yablonski
Katherine Moennigová ..... Dr. Miranda Fosterová
Daniel Henney................... Dr. David Lee
Christopher J. Hanke ......... Ryan Abbott
Alfre Woodardová............. Dr. Sophia Jordanová
Justina Machadová ........... Pam Acostaová

