
Seriály



Tajemství, romantika a dobrodružství jsou společným jmenovatelem této poutavé 
telenovely vyprávějící o životě a lásce legendárního hrdiny jménem Zorro.
Nosí černou masku, aby zakryl svou totožnost. Je oblečen v černém, aby si zajistil 
svou bezpečnost. A když dojde na bezpráví, neváhá použít ani meč, aby bránil chudé 
proti zkorumpovaným vládním úředníkům. Jeho srdce bije pro krásnou, divokou a ne-
závislou Esmeraldu, dceru guvernéra. Ale dokáže milovat tuto ženu a zároveň dostát 
své přísaze, kterou dal jako Zorro?

Hrají:
Christian Meier – Diego de la Vega/Zorro

Marlene Favela – Esmeralda Sánchez de Moncada
Arturo Peniche – Fernando Sánchez de Moncada 

Erick Elias – Renzo 
Héctor Suárez Gomís – Kpt. Anibal Pizarro 

Andrea López – Mariángel Sánchez de Moncada
Harry Geithner – Comandante Ricardo Montero de Avila

Jorge Cao – Padre Tomás Villarte 
Natasha Klauss – Ana Camila Suplicios  

Osvaldo Ríos – Don Alejandro de la Vega 
a další

Zorro: Meč a růže
Strhující 
romanticko-dobrodružná 
telenovela 
z produkce 
USA/Kolumbie

Od 17. února 2009 
Po-Pá v 08:35



Las Vegas: Kasino

Od 13. února 2009 
Po-Pá v 16:05

Vítejte v Montecito Casino & Hotel v Las Vegas, kde si můžete dělat, co chcete, ale 
mějte na paměti, že tým ochranky v čele se šéfem Edem Delinem vás bude neustá-
le sledovat.  Americký seriál Las Vegas: Kasino vypráví o týmu ochranky z fiktivního 
lasvegaského hotelu a kasina Montecito a jejich každodenní práci. Snaží se odhalit 
nejrůznější podvodníky a padělatele, ochraňují slavné celebrity i tzv. „velké ryby“, kteří 
rádi přijíždějí do města hazardních her, aby zkusili štěstí, a pod svou osobní ochranu 
si berou ty, kteří vyhrají příliš mnoho peněz. 

Hrají:
James Caan – Ed Deline, dříve pracoval pro CIA, milující otec i manžel, ale také 

drsňák, který neváhá použít zbraň, je-li to nutné
Josh Duhamel – Danny McCoy, Edův žák, kterého Ed bere jako svého syna, bývalý 

 mariňák, chodí s Edovou dcerou
James Lesure – Mike Cannon, inženýr s diplomem z MIT, který pracuje pro hotel, 

                                                 ale Ed Deline ho přetáhne do týmu ochranky
Vanessa Marcil – Samantha Jane „Sam“ Marquez, tvrdá a nemilosrdná manažerka,

          jejíž jediným zájmem je získat vyšší postavení v Montecitu
Molly Sims – Delinda Deline, dcera Eda Delinea, hotelová manažerka s velmi 

vysokým IQ, plynně hovoří francouzsky, chodí s Dannym
Nikki Cox – May Connell – ředitelka jednoho oddělní Casina, lasvegaská rodačka, 

Tom Selleck – A. J. Cooper, nový vlastník Montecita, bývalý námořník a rančer 
z Wyomingu, který chce casino trochu rozhýbat



V pořadí již 13. řada nejoblíbenějšího německého akčního seriálu. Fanoušci se opět 
mohou těšit na napětím nabité příběhy s prvotřídními akčními scénami, a to na té 
nejvyšší úrovni, a na nového kriminálního komisaře. Ostřílený Semir Gerkhan dostane 
nového parťáka, mladého nezkušeného policistu Bena Jägera, který zpočátku dekla-
ruje, že svou službu u dálniční policie bere pouze jako přestupní stanici ve své kariéře 
bývalého člena elitního komanda.

 
Osoby a obsazení

Erdogan Atalay – Semir  Gerkhan
Tom Beck – Ben Jäger

Charlotte Schwab – Anna Engelhardt
Gottfried Vollmer – Dieter Bonrath
Dietmar Huhn – Horst Herzberger

Daniela Wutte – Susanne König
Niels Kurvin – Hartmut Freund 

Carina Wiese – Andrea Gerkhan

KOBRA 11 
XIII. řada
Německý krimi seriál
V hlavních rolích Erdogan Atalay 
a Tom Beck

Od 2. března 2009
každé pondělí ve 20:00



Role
Komisař Semir Gerkhan

Semir patří díky svým dlouholetým zkušenostem a nepopiratelným kvalitám k nejlepším 
policistům na dálničním oddělení. Služba u policie pro něj není zaměstnání, ale poslání. 
Občas jde jeho zápal a nadšení pro policejní práci na úkor soukromého života, ale jeho 

šarm, smysl pro humor a umění sebeironie vyřeší i ty nejsložitější privátní případy. A tak 
co nejvíce trpí v Semirově poručnictví nejsou ženy, ale služební vozy, které pravidelně 

končí na vrakovišti. 

Komisař  Ben Jäger
Ben Jäger je ve svých třiceti letech v policejní branži nováčkem. Pochází z bohaté rodiny 
obchodníka z Düsseldorfu, ale místo kariéry v mezinárodním obchodě volí vlastní cestu. 
Pro službu u policie se rozhodl již jako dítě. Tehdy, když se dozvěděl o vraždě spolužačky 
a kamarádky. Nicméně jeho rozhodnutí silně poznamenalo jeho vztah s otcem. Ben váš-
nivě rád hraje na kytaru a zpívá ve vlastní kapele. Peníze pro něj nejsou to nejdůležitější 
na světě, což dává na vědomí svým ledabylým zevnějškem. Přesto si díky silnému rodin-
nému zázemí dopřál dvě radůstky pro dospělé: vlastnoručně zrestaurovaného veterána 

Porsche 912er a motocykl Harley Davidson Nightrod Special. 

Biografie
Erdogan Atalay

Narodil se 22. září 1966 v Hannoveru. Jeho otec je Turek, matka Němka. První herecké 
zkušenosti získal již v 18 letech. Na základě otázky: “Můžu u vás pracovat?”, byl v Han-
noverském státním divadle angažován do hry Aladinova kouzelná lampa. V roce 1987 
začíná studovat na Divadelní akademii v Hamburku. Brzy je i zde angažován do ham-

burských divadel. Zároveň se objevuje i v několika televizních filmech a seriálech, největ-
šího úspěchu se však dočká v březnu 1996 rolí Semira Gerhana v seriálu Kobra 11. Žije 
se svou ženou Ann-Marie Pollmann v Berlíně a Kolíně. V listopadu 2002 se jim narodila 

dcera Amira Paulette Melisande. 

Tom Beck
Tom Beck se narodil 26. února 1978. Od roku 1999 do 2003 studoval zpěv na Bavorské 

divadelní akademii v Mnichově. Po jejím úspěšném absolvování hrál v celé řadě divadel-
ních her a muzikálů. Téměř souběžně přicházejí i první filmové a seriálové role. Tom Beck 

miluje fotbal, tenis a lyžování. 



Tvrdohlavá a důmyslná detektivka Lilly Rushová z filadelfského oddělení vražd se spe-
cializuje na případy, které nikdy nebyly vyřešeny a třeba i celé roky leží bez povšimnutí 
v policejních archivech s poznámkou Odložený případ. Její práce otvírá staré rány a 
nebezpečím je, že nové šokující okolnosti a hrozba odhalení může podezřelé přimět 
spáchat další zločin. Spolu s Lilly se znovu pokouší vyřešit odložené případy i šéf 
oddělení, poručík, John Stillman, Will Jeffries, muž s dlouhou služební minulostí, který 
leckdy dokáže přijít se zdánlivě bezvýznamným a dávno zapomenutým detailem, drs-
ný detektiv Nick Vera s osobitými metodami jak dosáhnout přiznání, lehce arogantní 
vyšetřovatel Scott Valens a od 3. sezóny i sympatická Kat Millerová, dychtivá proká-
zat své schopnosti. 
Na počátku 6. série otvírá tým Lilly Rushové případ z roku 1973 týkající se zavražděné-
ho fotbalového hráče. Na povrch se totiž vynořily nové důkazy svědčící o tom, že byl 
zabit dříve, než se původně myslelo a že za vším mohla být snaha zamaskovat aféru 
s braním steroidů.

Hrají:
Kathryn Morris – detektiv Lilly Rushová

Danny Pino – detektiv Scott Valens
John Finn – poručík John Stillman

Jeremy Ratchford – detektiv Nick Vera
Thom Barry – detektiv Will Jeffries

Tracie Thoms – detektiv Kat Millerová

Odložené případy VI
(Cold Case)

Od 4. března 2009 
každou středu ve 21:35



Kriminálka New York III

Od 3. března 2009
každé úterý ve 21:20

Kriminální seriál USA o soudních vyšetřovatelích v New Yorku, kteří v boji se zločinem 
využívají nejmodernější techniku. Třetí sezóna nachází tým v v novém období. Po zo-
tavení z vážných zranění se detektiv Flack vrací zpět do práce a hlavní vyšetřovatel, 
detektiv Mack „Mac“ Taylor, se už konečně vyrovnal se smrtí své ženy a opět se začne 
za jímat o ženy. Přátelský vztah nachází přímo na pracovišti s doktorkou Peyton Dris-
coll. Do kolektivu Kriminálky New York dále patří Mackova parťačka, prací posedlá ex-
pertka Stella Bonasera, Danny Messer, kterého nic nerozhází, uzavřený doktor Sheldon 
Hawkes, který se po traumatizující smrti dvou pacientů vzdal dráhy chirurga a pracuje 
jako koroner. Dále pak detektiv z oddělení vražd Don Flack, inteligentní muž s pozoru-
hodným instinktem a nedostatkem trpělivosti s podezřelými, a klidná a přátelská Lind-
say Monroe, která přišla do týmu teprve nedávno z Montany. 
Prvním případem třetí sezóny, který detektivové vyšetřují, je smrt mladého muže. Jedi-
nými svědky v něm jsou vyznavači bungee jumpingu, kteří i přes zákaz skákali z Brook-
lynského mostu, kde našli umírajícího mladíka. Druhá část týmu pátrá po vrahovi dědič-
ky jedné movité rodiny. 

Hrají:
Gary Sinise - Mack „Mac“ Taylor

Melina Kanakaredes – Stella Bonasera
Carmine Giovinazzo – Danny Messer

Hill Harper – Dr. Sheldon Hawkes
Anna Belknap – Lindsay Monroe

Eddie Cahill – Don Flack
Claire Forlani – Peyton Driscoll



Pro více informací kontaktujte:

TV Nova, Tiskové oddělení, Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5

e-mail: tiskove@nova.cz


