Programová nabídka – rebranding – září 2010

Rookie Blue
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

opravdového životního drama.

zvratů

a

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.
Regionální premiéra: 3.9. od 20:00 hodin

Sladký život v
Orange County
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.
nabízí
přílišně

každodenní

pohled

civilizovaných

a

na

Seriál

skupinu

až

bezmyšlenkovitě

rozhazovačných jedinců z Kalifornské Orange
County. Toto návykové dokumentární drama je
telenovelou z opravdového života opálených,
odbarvených a úžasných Kaliforňanek.

Premiéra: 4.9. od 20:00 hodin

Bratři a sestry
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. 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.

Premiéra: 5.9. od 21:00 hodin

Městečko Haven
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

pozoruhodným místem.

s

tímto
Regionální premiéra: 13.10. od 21:00 hodin

Nemocnice Three Rivers
Seriál 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.

Premiéra: říjen 2010

Právo a pořádek: Zločinné úmysly IX.
Třetí samostatný seriál z rodiny Law & Order nám
představuje
oddělení

případy

newyorského

zabývajícího

se

policejního

šetřením

těch

nejzávážnějších a nejsložitějších případů, jež se
mohou

v

New

Yorku

stát.

Týmu

excelentních

vyšetřovatelů vévodí excentrický detektiv Robert
Goren, jenž s logikou sobě vlastní odhalí i jinému
vyšetřovateli skryté okolnosti. Jeho partnerkou je
detektiv Alexandra Eames a u soudu má hlavní slovo
státní zástupce Ron Carver.

Dobrá manželka
Po manželově korupčním skandálu je Alicia
nucena vrátit se zpět do práce a je jí
přiřazen první případ – otevřené obnovené
soudní řízení se ženou obviněnou z vraždy
bývalého manžela. Když Aliciina firma
úspěšně

zabránila

první

porotě

v rozhodnutí, měla by stejná strategie
zapracovat znovu, ale Alicia brzy zjišťuje,
že bude muset skutečně bojovat.

Médium VI.

Allison Duboisová má schopnost vidět do
budoucnosti a komunikovat s mrtvými. Své
vlohy se rozhodne využít ve prospěch
spravedlnosti k objasnění nejrůznějších
kriminálních případů.

Filmové premiéry - září

Pouta, která
svazují

Křivé svědectví

Večer pro dámy

Perfektní plán

2009 (Thriller)
Hrají: Erica Duranceová

2005 (Thriller)
Hrají: Colin Ferguson

2009 (Thriller)
Hrají: Emily Roseová

Hope opustí svůj pohodlný
domov na okraji města, aby
vyřešila záležitosti své
zavražděné kamarádky
Rachel. Bohužel, Hope
neví, že byla vtažena do
víru intrik, ve kterém nic
není takové, jaké se zdá –
včetně toho, co se stalo s
Rachel.

Nejnadanější mladší obvodní
prokurátorka Megan
Washingtonová postavila svou
kariéru na výhře v případě
vraždy. Když je ale případ po
necelých deseti letech znovu
otevřen, Megan si uvědomí,
že její tehdejší rozhodnutí
bylo osudovou chybou, a že
pravý vrah je stale na
svobodě... a hledá ji.

Pojišťovací vyšetřovatelé
vysledují sériového vraha,
který svádí ženy s přístupem k
finančním účtům jejich šéfů,
přesvědčí je zpronevěřit
jejich peníze a potom je
zabije.

Realitní makléřce Lauren
Bakerové spadne do klína
exkluzivní prodej panského
sídla. Když se ovšem snaží
najít kupce pro své klienty,
vyklubou se z nich vrahové a
podvodníci. Lauren si
uvědomí, že se stala obětí
podvodu a zároveň
spoluúčastnicí na vraždě,
kterou nevědomky pomohla
zamaskovat...

Premiéra: 9. září, 21:00

Premiéra: 15. září, 21:00

Premiéra: 22. září, 2010

Premiéra: 29. září, 21:00

2009 (Thriller)
Hrají: Kristina Lokenová

Filmové premiéry - září

Company
2003 (Drama)
Hrají: Neve Campbellová
Film popisuje příběh
dramatického kroužku
shromážděného okolo skupiny
baletních umělců a zaměřuje
se na jednu mladou tanečnici
(Neve Campbellovou), která
se má stát příští
primabalerinou hereckého
spolku.

Premiéra: 14. září, 21:00

V očekávání
zázraku
2009 (Drama)
Hrají: Jason Priestley
Po neúspěšných pokusech o
otěhotnění se Pete a Donna
vydají na dovolenou do Mexika,
kde uváznou v malé vesnici.
Když pomáhají s přípravou
místní oslavy, pocítí k sobě
náklonnost, jakou již dlouhá
léta necítili.

Premiéra: 29. září, 21:00

