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Působivá fakta
Nově se na scéně objevuje
herečka Dominique
Devenportová, která hned na
úvod získala skvělou roli Sisi.
Herectví vystudovala na
mnichovské škole Otto
Falckenberga a absolvovala v
roce 2021. Jannik Schümann,
který hraje Franze, se na
jevišti pohybuje od dětství a
v televizi začínal v roce
2003.

Sisi

Datum premiéry již brzy

Žánr: Skutečné historické
drama

Rok: 2021
Série 1: 6 x 60 min
Tvůrce: Andreas Gutzeit, Robert Krause
Obsazení: Dominique Devenport, Jannik Schümann, David Korbmann, Désirée Nosbusch

© Beta Film

Je ikonou, císařovnou a legendární kráskou: Sisi, první evropská superstar. Její láska ke
svobodě a příslib, že dá habsburské monarchii něžnější tvář, uchvátily Evropu. Jde o
skutečný příběh plný intrik a touhy. Bezstarostná dospívající dívka Sisi se bezhlavě
zamiluje do mocného a žádoucího muže, ale ten má utajovanou temnou a nebezpečnou
stránku. Taková láska je nežádoucí. Sisi si musí vybrat a výzvu přijímá. Příběh vypráví o
dospívání, o uličnici, z níž se stává sebevědomá moderní žena, která bude muset učinit
těžká rozhodnutí, vyrovnat se se ztrátou a nakonec naplnit nezávislou roli císařovny.
Nejedná se o historický kostýmní epos, ale univerzální a nadčasový příběh o lásce,
svobodě, rodině, sebeurčení a povinnosti, oděný do půvabu dvorské módy 19. století.

Případy detektiva
Murdocha: Murdochovy
pohádkové Vánoce
Žánr: Zločiny a záhady

V sobotu 4. prosince ve 21:00
Rok: 2016
Trvání: 90 min
Tvůrce: Maureen Jennings, Cal Coons
Obsazení: Yannick Bisson, Thomas Craig, Hélène Joy, Jonny Harris, Mouna Traoré

© ITV Global

Do Vánoc zbývají čtyři dny, jenže v ulicích Toronta není sníh, nálada je mizerná, a navíc do
policejní stanice č. 4 vtrhnou dva nabubřelí obchodníci s historkou přitaženou za vlasy o
vlakové loupeži a o tom, že se bandita snaží ukrást Vánoce! Murdoch je zmatený, ale brzy
ho další nemožné loupeže donutí prohledat celé město. Crabtree je přesvědčen, že lupič si
počíná stejně jako jeho nejnovější fiktivní hrdina, ale Brackenreid tuto obskurní teorii
zavrhne. Mezitím konstábl Jackson založí pěvecký sbor stanice č. 4, ale protože má jen pár
dní na to, aby zpívající konstábly vycvičil, požádá o pomoc Rebeccu Jamesovou. A
Ogdenovou se ocitne na cestě do fantazie, když si ji rodina dětí, které potřebují její pomoc,
splete s hrdinkou z pohádek. Všechny příběhy vyústí na Štědrý den a Murdoch musí opět
najít způsob, jak zajistit vánoční zázrak.

Případy detektiva
Murdocha: Domů na svátky
Žánr: Zločiny a záhady
© ITV Global

V sobotu 11. prosince ve 21:00
Rok: 2017
Trvání: 75 min
Tvůrce: Maureen Jennings, Cal Coons
Obsazení: Yannick Bisson, Hélène Joy, Thomas Craig, Jonny Harris, Megan Follows, Dylan
Neal

Murdoch a Ogdenová odjíždějí do Victorie za Murdochovým bratrem, důstojníkem
Královské kanadské jízdní policie Jasperem Linneym. Tam vyšetřují vraždu spojenou s
archeologem, který odhalil starobylou domorodou osadu. Putují tak drsně krásnou
Britskou Kolumbií a setkají se s národy Songhee a Haida. Mezitím je Brackenreidovým
nabídnuta jistá investiční příležitost, která nemusí být taková, jak se zdá, a Crabtree s
Higginsem plánují dovolenou na lyžařské chatě se svými kamarádkami Ninou a Ruth, jenže
zjišťují, že to může být nebezpečnější, než očekávali.

Vánoce Agathy
Christie

Každý den od pondělí 20. prosince ve 14:40
Slečna Marplová
Agatha a podstata vraždy
Agatha a půlnoční vraždy
Agatha a prokletí bohyně Ištar

© ITV Global, Banijay Rights, Kew Media

Jako vánoční dárek nabízíme úžasnou třídenní akci s Agathou Christie, která zahrnuje
maraton seriálu Slečna Marplová a trilogii filmů se samotnou Agathou Christie v hlavní
roli. Objevte fakta, která se skrývají za fikcí, příběhy, které inspirovaly příběhy a udělejte
si letos Vánoce Agathy Christie.

Působivá fakta
Scénáristka Emma Frostová
je známá také díky seriálům
Bílá princezna, Bílá královna,
Muž z vysokého zámku,
Shameless a Casualty.
Pozorní diváci si mohou
všimnout také Laury
Carmichael, která dlouho
hrála v seriálu Panství
Downton lady Edith.

Španělská princezna
Žánr: Skutečné historické
drama
© Lionsgate

Pokračuje od středy 1. prosince ve 21:00
Rok: 2019
Série 1: 8 x 60 min
Tvůrce: Emma Frost, Philippa Gregory
Obsazení: Charlotte Hope, Stephanie Levi-John, Aaron Cobham, Harriet Walter, Laura
Carmichael, Ruairi O’Connor, Philip Cumbus, Richard Pepper

Návrat do světa intrik tudorovského královského dvora je živým a poutavým příběhem,
vyprávěným jedinečně z pohledu jeho žen, který vrhá světlo i na dosud nevyprávěnou část
historie – život barevných obyvatel žijících a pracujících v Londýně 16. století. Kateřina
Aragonská je mladá španělská princezna se silnou vůlí, která má od dětství slíbený
anglický trůn. Do šedivé, deštěm bičované Anglie přijíždí se svým slavným a rozmanitým
dvorem, včetně svých dvorních dam Liny – španělské šlechtičny africko-iberského původu
– a rozkošné a svobodomyslné Rosy. Když její manžel princ Artuš náhle zemře, zdá se, že
trůn je pro Kateřinu ztracen, dokud nevymyslí odvážný plán a nezaměří se na nového
dědice, charismatického a svéhlavého prince Jindřicha, který bude jednoho dne vládnout
jako král Jindřich VIII.

Působivá fakta
Pokud jste fanoušky tohoto
milého seriálu, vřele vám
doporučujeme skutečnou
verzi tohoto příběhu na
Viasat Nature s názvem
Veterinář z Yorkshiru, kde se
moderní venkovští
veterináři vyškolení
skutečným Jamesem
Herriotem starají o všechna
zvířata v Yorkshire Dales.
Různé řady tohoto pořadu se
vysílají v průběhu listopadu
a prosince.

Všechny velké a malé
bytosti
Žánr: Skutečné historické drama
© All3Media

Pokračuje od pátku 3. prosince ve 20:15
Rok: 2021
Série 2: 7 x 60 min
Tvůrce: James Herriot, Ben Vanstone
Obsazení: Nicholas Ralph, Rachel Shenton, Anna Madeley, Samuel West, Callum
Woodhouse

Od konce první série uplynuly tři měsíce. Cesta domů do Glasgow postaví Jamese před
dilema, kdy bude muset volit mezi lidmi, které miluje. Zatímco se Helen a James snaží
zorientovat ve svých vzájemných citech, Siegfried, Tristan a paní Hallová jsou také nuceni
zvážit své místo ve světě. A James se nakonec musí rozhodnout mezi podporou své rodiny,
nebo svým srdcem.

Působivá fakta
V tomto seriálu se k
hereckému obsazení
připojuje herečka Lucy
Griffiths, která nahradila
Jessicu De Gouw v roli
vědkyně Amelie Lydgate. Ve
druhé řadě má Amelie větší
roli a nabízí své odborné
znalosti při různých
aspektech Maxova a
Oskarova vyšetřování.

Vídeňská krev
Žánr: Zločiny a záhady
© Red Arrow Studios

Končí v pondělí 6. prosince ve 21:00
Rok: 2019
Série 2: 3 x 90 min
Tvůrce: Steve Thompson
Obsazení: Matthew Beard, Jürgen Maurer, Charlene McKenna, Conleth Hill, Amelia
Bullmore

Do Vídně přišel podzim. Mladý lékař Max Liebermann a detektivní inspektor Oskar
Rheinhardt opět spolupracují a řeší zdánlivě neřešitelné zločiny po celém městě.
Tentokrát se Max sám dostane pod drobnohled, když jedna z jeho pacientek skončí mrtvá
ve vaně, dvojice navštíví také chudinskou čtvrť města, aby vyšetřila těžce zohavenou
mrtvolu agenta tajné služby. K Oskarově nelibosti má dvojice problém přimět idi v klášteře
ke spolupráci při vyšetřování vraždy mnicha, což přiměje Maxe, aby se v utajení vydal
zjistit, co se stalo. Během vyšetřování se Max znovu ocitá nebezpečně blízko své bývalé
snoubenky...

