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Inspektor George Gently 

V premiéře od sobotu 4. června od 19:30 
 
Série: 2 
Počet epizod: 4 x 90 min 
Původní název: Inspector George Gently 
Rok: 2009 
 

Ve druhé sérii musí Gently a Bacchus řešit mimo 
jiné případy prostituce, znásilnění, místní korupce, 
rasismu a pedofilie. V Anglii počátku 60. let je 
společnost na prahu změn: homosexualita, potraty 
a dokonce i předepisování „pilulky" svobodným 
ženám jsou nezákonné, ale první striptýzové kluby 
a Beatles jsou za rohem. Gently musí policejně 

zvládnout společnost, v níž se staré hodnoty 
střetávají s novými a v níž mezi sebou soupeří 
různé generace. Seriál také přináší fascinující 
pohled na obtíže, s nimiž se policie v 60. letech 
musela potýkat při vyšetřování a řešení zločinů bez 
pomoci moderních technologií. 
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Inspektor George Gently 

Premiéra v sobotu 18. června od 19:30 
 
Série: 3 
Počet epizod: 2 x 90 min 
Původní název: Inspector George Gently 
Rok: 2010 
 

Gently a Bacchus jsou vysláni do idylické pobřežní 
vesnice v Northumberlandu, kde je nalezeno tělo 
zavražděné mladé ženy. Při vyšetřování se ocitnou 
uprostřed nepředstavitelných tajemství rodin. 
Mezitím se napětí zvyšuje, protože v Roker Parku 

má hrát SSSR, a vražda známého levicového 
akademika Frasera Barratta, který je nalezen mrtvý 
v docích po shromáždění za jaderné odzbrojení, 
zavede Gentlyho a Bacchuse na půdu Durhamské 
univerzity. 
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Inspektor George Gently 

Premiéra v sobotu 25. června od 19:30 
 
Série: 4 
Počet epizod: 2 x 90 min 
Původní název: Inspector George Gently 
Rok: 2011 
 

Northumberland roku 1966 a začátek společenské 
a kulturní změny. Inspektor George Gently a jeho 
ambiciózní detektiv seržant John Bacchus vyšetřují 
smrt potulného policejního informátora, kterého 
Gently znal, a brzy jsou konfrontováni s možným 

policejním utajováním. Ve druhém případu této 
série jsou detektivové vrženi do nového světa 
dospívajících 60. let, pop music a mediálních 
celebrit. 
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Pásmo pořadů: Odpolední představení se zločinem 

Po celý den každý všední den 
 
Vydejte se s námi na velkolepou cestu napříč 
staletími v doprovodu našich oblíbených odborníků 
na zločin. Znovu se vrátíme k nejpodivuhodnějším 
vyšetřovacím odhalením Williama Murdocha a 
jeho věrného týmu, budeme obdivovat špičkové 
pátrací schopnosti slečny Marplové, vychutnáme si 

osvěžující pohled Frankie Drakeové a její ženské 
soukromé detektivní agentury a ponoříme se do 
bouřlivých 60. let 20. století v Británii s 
detektivními inspektory Endeavourem Morsem a 
Fredem Thursdayem. 
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