
[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

 Premiéry HBO - 2012/08 

HBO Týden: 32 Datum: 1/8/12 Den: středa 
__________________________________________________________________________________ 

21:35 
Bucky Larson: Zrozen být hvězdou 93' 
BUCKY LARSON: BORN TO BE A STAR 
komedie USA 2011 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Tom Brady 
hrají: Nick Swardson, Christina Ricciová, Don Johnson, Stephen Dorff, Ido Mosseri 

Bucky pracuje v supermarketu a jednoho dne zjistí, že jeho konzervativní rodiče byli kdysi  
hvězdami filmů pro dospělé! A tak se Bucky sbalí a vyzbrojen vírou, že našel svůj osud, se  
vydává do L.A. s nadějí, že půjde po stopách svých rodičů. 

Bucky pracuje v supermarketu (pomáhá nakupujícím skládat nakoupené potraviny do tašek) a jeho  
život vede od nikud nikam. Jednoho dne však zjistí, že jeho konzervativní rodiče byli kdysi hvězdami  
filmů pro dospělé! A tak se Bucky sbalí a vyzbrojen vírou, že našel svůj osud se vydává do L.A. s  
nadějí, že půjde po stopách svých rodičů. Po příjezdu do Hollywoodu se díky servírce, jež má  
problémy se sebevědomím, nastěhuje do té méně zářné části města. Netrvá dlouho a Bucky se spojí  
s kamarádem svých rodičů, jemuž je ho líto, a tak mu dá ve světě porna šanci. Jenže okamžitě  
zjišťuje, že nebohý Bucky postrádá jak zkušenosti v oboru, tak i jakoukoli mužnost. Čirou náhodou se  
záznam s Buckym stane hitem internetu a Bucky se jako mávnutím kouzelného proutku vyhoupne na  
vrchol pornoprůmyslu. Poštve si ale proti sobě současného krále porno herců, Dicka Shadowa, který  
udělá cokoli, aby ho poslal zpět tam, kam patří.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 32 Datum: 2/8/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Sanctum 104' 
SANCTUM 3D 
akční dobrodružný thriller USA/Austrálie 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Alister Grierson 
hrají: Richard Roxburgh, Ioan Gruffudd, Rhys Wakefield, Alice Parkinsonová, Dan Wyllie 

Sledujte tým jeskynních potápečů na výpravě do největšího jeskyního komplexu na světě.  
Když je divoká bouře zažene hlouběji do jeskyní, musejí bojovat nejen s divokou vodou, ale  
také se vypořádat se smrtícím terénem a stoupající panikou. 

Akční thriller Sanctum z dílny výkonného producenta Jamese Camerona sleduje tým jeskynních  
potápečů na riskantní výpravě do největšího, nejkrásnějšího a nejhůře dosažitelného jeskyního  
komplexu na světě. Když je divoká bouře zažene hlouběji do jeskyní, musejí bojovat nejen s divokou  
vodou, ale také se vypořádat se smrtícím terénem a stoupající panikou. Usilovně hledají únikovou  
cestu, která ústí zpět do moře.  
Mistr v potápění Frank McGuire prozkoumával jeskyně Esa-ala v jižním Tichomoří několik měsíců.  
Jenže když jim povodeň odřízne cestu a jeho tým, včetně sedmnáctiletého syna Joshe a sponzora  
Carla Hurleyho je nucen radikálně změnt plány, musejí rychle najít jinou cestu ven dřív, než jim dojdou  
všechny zásoby. Brzy nejednoho z nich napadne děsivá otázka: Přežijí anebo zůstanou v podzemním 
 labyrintu uvězněni navždy?  
Sanctum bylo natočeno na Zlatém pobřeží v australském Queenslandu a přináší divákům  
dechberoucí svědectví výpravy do nejzazších koutů podzemního světa.  

23:30 
Real Sex uvádí: Porno 101: Něco navíc [T] 43' 
REAL SEX PRESENTS: PORN 101: XXXTRA CREDIT 
dokument z produkce HBO USA 2003 [18] [S] 
režie: Patti Kaplanová 
hrají:  

Myslíte si, že už vás nic nepřekvapí? Pak sledujte Real Sex, videomagazín HBO pouze pro  
dospělé. Toto vydání se zaměřuje na ženy a muže bez zábran, kteří představili svá erotická  
videa na Amatérském filmovém porno festivalu. 

Speciální vydání Real Sex se zaměřuje na několik žen a mužů bez zábran, jenž představili svá  
erotická videa na Amatérském filmovém porno festivalu, což je každoroční událost, která se koná v  
Bostonském divadle Coolidge. Na festivalu se soutěží v nejrůznějších kategoriích, včetně Nejlepšího  
zahraničního filmu, Nejlepšího muzikálu, Nejlepší animace apod. Uvidíte autory videí, jak vzrušeně  
diskutují o svých dílech i o tom, jak své filmy natáčeli - ať už pouze žhavé scény režírovali,  anebo se  
nechali unést a připojili se k zábavě před kamerou. Festivalový galavečer byl plný vzrušení, tvůrci viděli 
 a slyšeli svá jména, diváci si užívali nahá těla na stříbrném plátně a ti nejlepší filmaři si domů odnesli  
sošky pro vítěze.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 32 Datum: 3/8/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:55 
Filmy a filmové hvězdy IV. (31) 24' 
FILMS AND STARS IV. (187) EP. 31 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] [Full HD] 
režie:  
hrají:  

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejžhavější události ze světa filmu. 

Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,  
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily  
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show. 

20:00 
Cedar Rapids 83' 
CEDAR RAPIDS 
komedie USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Miguel Arteta 
hrají: Ed Helms, John C. Reilly, Anne Hecheová, Isiah Whitlock Jr., Sigourney Weaver 

Nazvat pojišťovacího agenta Tima Lippeho naivním, to byste ho hrubě podcenili. Tim vyráží  
poprvé daleko od domova na konferenci. Právě tam se setká se třemi veterány, kteří mu  
ukážou jak to chodí a posunou jeho hranice o kousíček dál…  

Nazvat pojišťovacího agenta Tima Lippeho naivním, to byste ho hrubě podcenili. Tim nikdy neopustil  
své malé rodné město. Nikdy nepřespal v hotelu. Nyní ho však jeho společnost posílá na každoroční  
konferenci. Právě tam se Tim setká se třemi veterány, kteří mu ukážou jak to chodí a posunou jeho  
hranice o kousíček dál… Pro muže, který vždy hraje podle pravidel, bude tato konference velmi  
nekonvenční…  

HBO Týden: 32 Datum: 4/8/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Barneyho ženy 129' 
BARNEY'S VERSION 
komediální drama Kanada/Itálie 2010 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Richard J. Lewis 
hrají: Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Rosamund Pikeová, Minnie Driverová, Rachelle Lefevreová 

Barneyho upřímná zpověď zahrnuje čtyři desetiletí, dva kontinenty a tři manželky. Tento film  
vás vezme do různých výšin – i několika nížin – dlouhého a barvitého života Barneyho  
Panofskyho.  

Tento vřelý, moudrý a vtipný příběh o Barneym Panofskym, zdánlivě obyčejném muži, jenž žil  
neobyčejný život, byl inspirován knihou Mordecai Richlera. Hlavní roli ztvárnil Paul Giamatti. Upřímná  
zpověď vyprávěná (jak už název naznačuje) z velké části z Barneyho pohledu, zahrnuje čtyři  
desetiletí, dva kontinenty a tři manželky. Tento film vás vezme do různých výšin – i několika nížin –  
jeho dlouhého a barvitého života. Důvod, proč Barney měl potřebu vyprávět o svém životě, je kniha,  
kterou vydal jeho zapřísáhlý nepřítel a jež obsahuje Barneyho kompromitující minulost: podnikatelská  
schémata, která vedla k jeho úspěchu, tři manželství, všechny ukončené a především problematické,  
tajemné a dosud nevyřešené zmizení Barneyho nejlepšího přítele Boogieho, přičemž Barney zůstává  
hlavním podezřelým z jeho možné vraždy. Barneymu už občas selhává paměť a díky jeho  
nešťastnému zvyku zpít se v klíčových momentech do němoty je jeho příběh trochu spletitý, ovšem o  
to více autentický. Díky tomuto snímku se můžete vydat na poněkud nestabilní procházku do jeho  
paměti, během které Barney vysvětluje svůj život všem, kteří jsou ochotni poslouchat, ovšem  
především sám sobě.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (32) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (448) EP. 32 
filmový magazín USA 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových  
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a  
režiséry. 

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Kamarád taky rád 105' 
FRIENDS WITH BENEFITS 
romantická komedie USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Will Gluck 
hrají: Justin Timberlake, Mila Kunisová, Patricia Clarksonová, Jenna Elfmanová, Bryan Greenberg 

Lovkyně hlav má se svým nejnovějším klientem nekonvenční dohodu – pokud se jeden z nich 
 zamiluje, okamžitě přestanou se sexem, který příležitostně provozují. Následně se ale  
zamilují, takže musejí přehodnotit, co jeden pro druhého znamená. 

Dylan (Justin Timberlake) se vztahy jednou provždy skoncoval. Jamie (Mila Kunis) se rozhodla, že  
přestane brát vážně hollywoodská klišé o pravé lásce. Když se z těhle dvou stali přátelé, rozhodli se,  
že zkusí něco nového. Oba se navzájem přitahují, ovšem ani jeden z nich nechce citový vztah.  
Fyzická rozkoš bez závazků. Zní to jednoduše a logicky, ne? Ale nic není jak se zdá. Oba dva brzy  
zjistí, že stereotypy z romantických komedií mají možná nějaký důvod.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 33 Datum: 6/8/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Newsroom (2) 55' 
THE NEWSROOM EP. 02 - NEWS NIGHT 2.0 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Alex Graves 
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová 

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího  
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně  
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství... 

HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,  
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.  
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),  
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison  
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím  
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v  
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré  
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím. 

21:00 
Ocelová pěst [T] 122' 
REAL STEEL 
akční sci-fi drama USA/Indie 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Shawn Levy 
hrají: Hugh Jackman, Evangeline Lillyová, Dakota Goyo, Anthony Mackie, Kevin Durand 

Film se odehrává v blízké budoucnosti, kde je nejpopulárnějším sportem robotický box.  
Promotér zápasů věří, že našel v odhozeném robotovi šampiona. Během vzestupu na vrchol  
zjišťuje, že má jedenáctiletého syna, jenž touží poznat svého otce… 

Vstupte do ne příliš vzdálené udoucnosti, ve které se box stal high-tech. Ring totiž ovládli oceloví  
roboti, kteří váží 900 kilogramů a měří skoro tři metry. Charlie Kenton (Hugh Jackman) je bývalý boxer, 
 jenž byl přinucen stát se promotérem robotických zápasů. Když si Charlie sáhne na dno, neochotně  
se spojí se svým synem Maxem (Dakota Goyo), aby společně vycvičili kandidáta na příštího  
šampiona. V nabité aréně to sálá vzrušením, sázky jsou uzavřeny a Charlie s Maxem mají poslední  
šanci vrátit se zpět do sedla.  
Ocelová pěst je vizuálně ohromující, pulsující a inspirativní dobrodružství, které ovšem nepostrádá  
srdce a duši.    



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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__________________________________________________________________________________ 

17:45 
Zóna soumraku 97' 
TWILIGHT ZONE: THE MOVIE 
sci-fi horor USA 1983 [12] [Full HD] 
režie: George Miller, Joe Dante, John Landis, Steven Spielberg 
hrají: Dan Aykroyd, Albert Brooks, Vic Morrow, Kathleen Quinlanová, John Lithgow 

Čtyři renomovaní hollywoodští režiséři vyprávějí různé hororové či sci-fi příběhy a  
prozkoumávají tak prostor za hranicí reality ve své vlastní verzi klasických příběhů z  
kultovního seriálu Roda Serlinga. 

Čtyři hororové či sci-fi příběhy natočené čtyřmi slavnými režiséry, zpracované na motivy populární  
televizní série Roda Serlinga, navíc okořeněné vtipným prologem a epilogem.  
V prvním příběhu se setkáme s velkohubým byznysmanem, jenž z duše nenávidí židy, černochy i  
asiaty. Ten je jednoho večera nevysvětlitelným způsobem transportován zpět do roku 1940, kde je ve  
Francii pronásledován Nacisty. O deset let později se ocitá coby afro-američan uprostřed  
shromáždění Ku Klux Klanu a nakonec se objeví v šedesátých letech jako Vietnamec ve Vietnamu.  
Ve druhém příběhu přijíždí starý muž do domova důchodců a záhadně způsobí, že přání tamních  
obyvatel se stávají skutečností - pomocí nějakého podivného kouzla je reinkarnuje do jejich mladších  
já.  
Ve třetím příběhu mladá žena sveze záhadného desetiletého chlapce domů, ovšem uvízne s několika  
dalšími lidmi v alternativní realitě, kterou chlapec vytvořil ve své fantazii.  
Čtvrtý příběh sleduje cestujícího v letadle, který vidí podivné stvoření na křídle, jenž se snaží letadlo  
zničit. Nikdo mu však nevěří. 

19:25 
StreetDance 3D 94' 
STREETDANCE 3D 
muzikál VB 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Max Giwa, Dania Pasquiniová 
hrají: Nichola Burleyová, Richard Winsor, Ukweli Roach, George Sampson, Charlotte Ramplingová 

Skupina street tanečníků a baletky z Královského baletu musejí najít společnou řeč a sdílet  
tréninkový sál. Nakonec se však k velkému překvapení všech shodnou… a nejen v tanci… 

Svět pouličního tance a baletu se střetnou v tomto průlomovém filmu a jiskry létají všemi směry!  
Taneční skupina street dance trénuje na britský šampionát. Mají možnost zkoušet zdarma v tanečním  
sále, ale musejí se o něj dělit s baletkami. Tyhle dvě skupiny nemají vůbec nic společného, tedy kromě 
 vášně. Musejí však najít způsob, jak spolu vyjít, aby se mohli následně utkat na mistrovství.  
Taneční snímek zrežírovalo úspěšné duo Max & Dania. Jejich sníme StreetDance představuje výkvět  
britských tanečníků, včetně úchvatných představení ze soutěže Británie má talent. Ve filmu mimo jiné  
uvidíte George Sampsona coby miláčka Eddieho, Nicholu Burley jako Carly, Richarda Winsora jako  
Thomase a Charlotte Rampling coby Helenu. 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

21:00 
Girls (10) 29' 
GIRLS EP. 10 - SHE DID 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Lena Dunhamová 
hrají: Lena Dunhamová, Allison Williamsová, Jemima Kirkeová, Zosia Mametová, Adam Driver 

Humorný pohled na sled nejrůznějších trapasů a ojedinělých úspěchů skupiny dívek, kterým  
je lehce přes dvacet a žijí v New Yorku. Hlavní roli si v tomto novém, částečně  
autobiografickém, seriálu HBO zahrála jeho autorka Lena Dunhamová. 

Nový seriál HBO z dílny spisovatelky, herečky a režisérky Leny Dunhamové sleduje osudy skupiny  
dívek, kterým je lehce přes dvacet, žijí v New Yorku, mají dostudováno a nyní se snaží dát svému  
životu nějaký směr.  
Hannah před dvěma lety dokončila školu humanitních věd a je přesvědčená, že má talent a  
schopnosti, aby se stala úspěšnou spisovatelkou. Ačkoliv ještě téměř nezačala psát svou knihu života 
 (nejdříve ji musí prožít), rodiče jí bez milosti odstřihly od přísunu peněz. Další komplikací je pro  
Hannah neopětovaná vášeň k excentrickému herci Adamovi, se kterým má občas sex (když se  
obtěžuje odpovědět jí na esemesku). Nájem a další nezaplacené účty se začnou nebezpečně  
hromadit, Hannah se však naštěstí může opřít o svou spolubydlící a nejlepší kamarádku Marnie. Ta  
má skutečnou práci v umělecké galerii a dokonce i opravdového přítele. Ve městě se objeví jejich  
krásná kamarádka Jessa z Velké Británie, jež procestovala tolik různých zemí, jako měla milostných  
románků. Jessa se nastěhuje ke své naivní sestřenici Shoshanně, která by nejraději žila, jako v seriálu 
 Sex ve městě. Během desetidílné první řady GIRLS, se všechny čtyři mladé dámy snaží zjistit, co  
doopravdy chtějí – od života, od mužů, od sebe samých i navzájem. Odpovědi nejsou vždy jasné ani  
jednoduché, ale jejich hledání je velice kontaktní a neskutečně zábavné. 
 
Epizoda 10:  
Finále první řady seriálu. Hannah začíná pochybovat o svém vztahu s Adamem; Jessa pořádá  
mysteriózní party, na které se Marnie seznámí se svým volnomyšlenkářským já a Shoshannina  
jedinečnost konečně sklízí ovoce.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

21:30 
Borgiové II. (7) 49' 
THE BORGIAS II. EP. 07 - THE SIEGE AT FORLI 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Kari Skoglandová 
hrají: Jeremy Irons, Joanne Whalleyová, François Arnaud, David Oakes, Holliday Graingerová 

Komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejpozoruhodnějších dynastií historie. Jeremy  
Irons se vrací coby lstivý patriarcha rodiny Borgiů, který na společenském žebříčku vystoupal 
 až na post nejvyšší a stal se papežem Alexandrem VI. 

Sledujte pokračování serálu Borgiové – komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejproslulejších a  
nejzajímavějších dynastií v naší historii. Držitel Oscara Jeremy Irons se vrací v roli mazaného a  
manipulativního patriarchy rodu Borgiů (za tuto roli byl mimochodem nominován na Zlatý Globus), jenž 
 se na společenském žebříčku renesanční Itálie postupně vyšplhá až na svatý stolec a stane se  
papežem Alexandrem VI. Ve snaze upevnit svou moc požádá svou rodinu, aby mu pomohla pomstít  
se všem šlechtickým rodům, které se mu odvážili postavit. Jenže následky na sebe nenechají dlouho  
čekat a Alexandr bude muset znovu čelit politické vřavě. Největší starost mu však dělají jeho děti, které 
 dospívají a postupně se vzpírají jeho autoritě. Lucrezia vytvoří podivné spojenectví mezi Vanozzou a  
Giulií s nimiž se pokusí bojovat proti Vatikánské korupci. Sourozenecká rivalita mezi Cesarem a  
Juanem se brzy změní v nenávist, otec totiž začne značně zvýhodňovat Juana. A Cesar objeví svou  
temnou stranu… Mezitím přijíždí Alexandrův starý nepřítel Della Rovere tajně do města s cílem ho  
zavraždit... 
 
Epizoda 7:  
Juan se vrací ze Španělska doprovázen družinou generálů, které vede nabubřelý Don Hernando.  
Alexander je ohromen znovunalezenou důvěrou svého syna a nařídí mu, aby vedl papežská vojska a  
obléhal s nimi hrad Catheriny Sforzy. Lucrezia se i nadále brání pokusům, aby se provdala – její otec  
ze všech ženichů preferuje bohatého Janovského prince obchodu jménem Calvino – ovšem zarputilá  
Lucrezia raději flirtuje s jeho mladším bratrem Raffaellem. Della Rovere najal mladého mnicha s  
andělskou tváří coby sebevražedného vraha pro svůj vražedný plán. Mezitím Juanovo obléhání Forli  
dojde do slepé uličky, podaří se mu však unést Catherinina syna Benita, kterého mučí na hradních  
zdech a vyhrožuje, že ho zabije. Hernando je jeho chováním znechucen. Záhy odhalí Juanův sprostý  
původ a zbabělou povahu, když papežův synek v děsu prchne před náhlým útokem Ludovica Sforzy…  
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20:00 
Mistři hip hopu 88' 
YOU GOT SERVED: BEAT THE WORLD 
hudební drama Kanada 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Robert Adetuyi 
hrají: Tyrone Brown, Mishael Morganová, Nikki Grantová, Ray Johnson, Chase Armitage 

Tři taneční skupiny se připravují na mezinárodní soutěž v Detroitu Beat the World. Ovšem jen 
 tanečníci jedné z nich se mohou stát mistry světa, v sázce jsou celoživotní naděje, sny a  
dokonce i životy…  

Tento pohybem nabitý film vypráví především o snech spojených s energetickým světem hiphopu. Tři  
taneční skupiny dávají v sázku svou budoucnost a snaží se probojovat do finále v mezinárodní souteži 
 Beat the World v Detroitu. Jenže díky tlaku v zákulisí postupně zjišťují, že v sázce je možná víc, než  
jen korunovace těch nejlepších. Na filmu se podílely skupiny Flying Steps z Německa, brazilské Pink  
Ladies a tudíž se můžete těšit na přehlídku energetických pohybů, chladných beatů, bláznivého  
parkouru a nezajímavějších pohybů na zemi!  

23:15 
Real Sex Xtra: Katie Morganová: Zpověď pornohvězdy [T] 27' 
A REAL SEX XTRA: KATIE MORGAN: A PORN STAR REVEALED 
dokument z produkce HBO USA 2005 [18] [S] [Full HD] 
režie: Dan Chaykin 
hrají: Katie Morganová 

Tento noční speciál vrhá nové světlo na život pornohvězd prostřednictvím rozsáhlé a  
upřímné výpovědi jedné z nejslavnějších sexuálních hereček Katie Morganové. 

Hrála roztleskávačky, debutantky, spolužačky i hloupé blondýny, ovšem nejvíce vydělala díky rolím  
"dívky od vedle" ve filmech pro dospělé. Jmenuje se Katie Morganová a v tomto speciálu divákům  
HBO v intimní výpovědi odhalí nejen své tělo, ale i duši. Katie zavzpomíná na své rodné městečko i jak 
 začínala v pornoprůmyslu a zmíní se také o tom, jak to v této branži chodí. Dokument z dílny režiséra  
Dana Chaykina obsahuje i ukázky z více než dvanácti filmů, ve kterých Katie hrála a představí její  
lechtivou osobnost, jež nemá zábrany.  
Katie Morganová nás zcela odzbrojí svou krásou, ovšem promluví i o různých osobních problémech.  
Zavzpomíná na konzervativní výchovu svých rodičů, její začátky i současné postavení v  
pornoprůmyslu, její problém se zákonem, plastické operace a zamyslí se nad tím, co si o ní myslí  
Bůh. A také vysvětluje, proč souhlasila s natočením tohoto povídání – chtěla uvést na pravou míru  
všeobecný mýtus, že všichni pornoherci jsou podivíni a vyvrženci společnosti. "Rozhodně nejsme  
všechny nymfomanské děvky na drogách. Z větší části jsme docela normální". 
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17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (32) 25' 
FILMS AND STARS IV. (188) EP. 32 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejžhavější události ze světa filmu. 

Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,  
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily  
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show. 

20:00 
Dream House 88' 
DREAM HOUSE (2011) 
mysteriózní hororový thriller USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jim Sheridan 
hrají: Daniel Craig, Naomi Wattsová, Rachel Weiszová, Elias Koteas, Marton Csokas 

Spisovatel dá výpověď v práci na Manhattanu a přestěhuje se s rodinou do městečka v Nové 
 Anglii. Brzy však zjišťuje, že jejich nový domov byl kdysi dějištěm vraždy matky a jejích dětí.  
Vrah byl pravděpodobně její manžel, který stále žije… 

Will Atenton (Daniel Craig) se rozhodne ukončit svou slibnou kariéru na Manhatttanu a přestěhovat se  
se svou manželkou Libby (Rachel Weisz), a jejich dvěma dětmi do malebného městečka v Nové  
Anglii. Jenže jen co se začnou ve svém novém domově usazovat, zjistí, že jejich krásný nový domov  
byl kdysi dějištěm brutální vraždy matky a jejích dětí. Když se Will pídí po podrobnostech, není si jistý,  
zda vidí duchy, anebo zda zdejší tragické události nějakým způsobem souvisí s jeho minulostí. Jeho  
tajemná sousedka Ann (Naomi Watts) mu pomůže dát dohromady nepříjemnou skládačku. Tento  
psychologický thriller plný zvratů a překvapení vás nenechá v klidu sedět!  
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20:00 
Červená Karkulka 96' 
RED RIDING HOOD 
fantasy horor USA/Kanada 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Catherine Hardwickeová 
hrají: Amanda Seyfriedová, Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons 

Středověká adaptace klasické pohádky Červená Karkulka vypráví o dospívající dívce  
(Amanda Seyfried), která se ocitne v tísni. Její vesnice se rozhodne ulovit vlkodlaka, který je  
při každém úplňku terorizuje…  

Již mnoho desetiletí panuje ve vesnici Daggerhorn nelehké příměří s tamním vlkodlakem, kterému při  
každém úplňku místní lidé nabízejí zvířecí oběť, aby ukojili jeho apetit. Jenže jednoho dne vlk  
schramstne jednoho z vesničanů… Obětí je Valeriina starší sestra (Amanda Seyfried), krásná mladá  
dáma, která právě zjistila, že jí její rodiče domluvili sňatek s Henrym z nejbohatší rodiny ve vesnici.  
Jenže Valerie si nechce vzít nikoho jiného než Petera, chudého dřevorubce, kterého vroucně miluje.  
Mladí zamilovaní se dohodli, že společně utečou, jenže vlk vše změnil.  Vesničané touží po pomstě, a  
tak povolají známého lovce vlkodlaků Solomona (Gary Oldman), aby je zbavil té bestie jednou  
provždy. Jenže lovcův příjezd vyvolá mezi lidmi ještě větší zmatek. Solomon jim totž řekne, že  
vlkodlak nabývá zvířecí podoby pouze v noci a přes den je normálním člověkem – může to být tedy  
kdokoli z nich! Nikdo není mimo podezření, panika stoupá a s blížícím se úplňkem je dříve sjednocená  
komunita absolutně rozpolcena. Právě tehdy Valerie zjistí, že má s vlkem jedinečné spojení, které je k  
sobě neúprosně přitahuje… a tak se z ní stane hlavní podezřelá… a také návnada.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 33 Datum: 12/8/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

08:50 
Deník malého poseroutky 2 95' 
DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES 
rodinná komedie USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: David Bowers 
hrají: Zachary Gordon, Devon Bostick, Rachael Harrisová, Robert Capron, Steve Zahn 

Neprůbojný klučík Greg začal chodit do sedmičky a se svým starším bráchou – a hlavním  
trýznitelem – Rodrickem se musejí vypořádat s pokusy svých rodičů o to, aby se oba bratři  
více sblížili.  

Greg Heffley, klučík který z neprůbojnosti udělal zajímavou vlastnost je zpět s dalším filmovým  
pokračováním superúspěšného knižního bestselleru! Greg vstupuje do dalšího ročníku s jistotou. Ba  
co víc, ve městě je nová dívka, jménem Holly Hills, která se mu moc líbí. Doma ale Greg neustále  
soupeří se svým starším bratrem Rodrickem. Rodiče si proto pro oba vymysleli extra pikantní trest –  
donutili oba bratry, aby společně trávili svůj volný čas…  

19:30 
Před kamerou IX. (33) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (449) EP. 33 
filmový magazín USA 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových  
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a  
režiséry. 

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Alois Nebel 81' 
ALOIS NEBEL 
animované drama ČR/Něměcko 2011 [15] [DS] [Full HD] 
režie: Tomáš Luňák 
hrají: Miroslav Krobot, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Karel Roden, Alois Švehlík 

Píše se konec osmdesátých let. Samotářský Alois Nebel pracuje jako výpravčí v malé stanici  
Bílý potok už dlouhá léta. Jeho dny na stanici plynou v poklidu až do chvíle, kdy na půdě  
stanice objeví skrývajícího se dezertéra Voloďu... 

Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako 
 výpravčí Alois Nebel. Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji  
se mu v ní zjevuje Dorothe, oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží 
 v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek společně se svým otcem  
kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý, který překročí  
hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec Nebela přivedou do blázince  
a přijde o místo výpravčího. Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží najde  
svou životní lásku, toaletářku Květu. Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s  
Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.  
Adaptaci grafické románové trilogie Alois Nebel (Bílý Potok, Hlavní nádraží, Zlaté hory) upravili do  
filmové podoby Jaroslav Rudiš a Jaromír 99, režie se ujal Tomáš Luňák. Pro zachování výtvarného  
stylu předlohy a zároveň k dosažení co největší míry reálnosti zvolili technologii rotoscopingu, která  
kombinuje hraný a animovaný film. Scéna natočená v reálu s herci je posléze překreslena a po  
jednotlivých oknech animována. 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 34 Datum: 13/8/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Newsroom (3) 60' 
THE NEWSROOM EP. 03 - THE 112TH CONGRESS 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Greg Mottola 
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová 

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího  
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně  
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství... 

HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,  
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.  
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),  
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison  
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím  
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v  
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré  
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím. 

21:00 
Transformers 3 [T] 148' 
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 
katastrofické akční sci-fi USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Michael Bay 
hrají: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley ová, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson 

Autoboti zjistí, že na Měsíci je ukryté speciální vesmírné plavidlo a spolu s Deceptikony se  
předhánějí, kdo ho získá. To ještě netuší, že plavidlo skrývá tajemství, které by mohlo zvrátit  
výsledky rozhodující bitvy Transformers.  

Záhadná událost z minulosti planety Země možná znovu vyvolá válku. Ovšem válku takového měřítka, 
 že Transformers nebudou stačit síly, aby planetu zachránili. Když astronauti z Apolla 11 objeví zbytky  
Sentinel Prime na povrchu zemské přirozené družice, přivezou ho zpět na Zemi. Jenže Sentinel nebyl 
 jediným cizím objektem na Měsíci. Spolu s ním přicestoval i nepřátelský Sam Witwicky! Autoboti  
budou muset bojovat s temnotou a ubránit náš svět před nejděsivějším zlem Deceptikonů.  
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19:35 
Critters 2 82' 
CRITTERS 2: THE MAIN COURSE 
komediální sci-fi horor USA 1988 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Mick Garris 
hrají: Scott Grimes, Liane Curtisová, Don Opper, Barry Corbin, Terrence Mann 

Oškliví malí vetřelci s nenasytnou chutí na lidské maso byli zlikvidováni. Ovšem ne úplně…  
Nechali tu totiž drobné překvapení. Dva muži najdou podivná exotická vejce, ze kterých se  
začnou líhnout chlupatá zvířátka… Critters jsou zpět! 

Oškliví malí vetřelci s nenasytnou chutí na lidské maso byli poraženi a zlikvidováni. Ovšem ne úplně… 
 Nechali tu totiž drobné překvapení. Dva muži z malého městečka v Kansasu najdou podivná exotická  
vejce, ze kterých se začnou líhnout chlupatá zvířátka… Critters jsou zpět a mají hlad!  

21:00 
Viceprezident(ka) (1): Dobročinná akce 28' 
VEEP EP. 01 - FUNDRAISER 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Armando Iannucci 
hrají: Julia Louis-Dreyfusová, Sufe Bradshawová, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott 

Nový komediální seriál HBO, v němž Julia Louis-Dreyfusová ztvárňuje bývalou senátorku,  
nyní viceprezidentku USA. Selina Meyerová brzy zjišťuje, že tato funkce nenaplňuje žádné z  
jejích očekávání a naopak plní se vše, před čím ji varovali... 

Bývalá senátorka Selina Meyerová (Julia Louis-Dreyfusová) přijala nabídku stát se viceprezidentkou  
Spojených států. Velice brzy však zjišťuje, že její nová funkce nenaplňuje žádné z jejích očekávání a  
naopak plní se vše, před čím ji varovali. V seriálu sledujeme Selinu a její spolupracovníky, jak kličkují v  
každodenních, pro Washington příznačných, politických hrách, a zároveň se snaží působit kladným  
dojmem na veřejnost a vykonat něco dobrého pro svou zemi. Do Selinina nejbližšího okruhu patří:  
šéfka kanceláře Amy (Anna Chlumsky), tiskový mluvčí Mike McClintock (Matt Walsh), osobní asistent  
Gary (Tony Hale) a sekretářka Sue (Sufe Bradshawová). Jejich častými soupeři jsou ambiciózní  
šťoural Dan Egan (Reid Scott) a samolibý šéf komunikace Bílého domu Jonah (Tim Simons).  
Tento nový komediální seriál z produkce HBO ukazuje každodení smršť činností viceprezidentky, jak  
musí hasit politické požáry, sladit nabitý seznam veřejných akcí s náročným soukromým životem a  
hájit prezidentovy zájmy, přestože její vztahy s šéfem exekutivy nejsou právě idylické. V osmi  
epizodách první série Viceprezident(ka) zábavně popichuje a vysmívá se jak nuancím každodenní  
politiky úřadu, tak i celému politickému světu v prostředí, kde i to nejbanálnější rozhodnutí - od příchuti  
jogurtu, až po výběr VP mazlíka - může mít nečekané a dalekosáhlé důsledky. 
 
Epizoda 1:  
V premiérovém dílu se víceprezidentka Selina Meyer a její tým – vedoucí kanceláře Amy, mluvčí Mike,  
její pravá ruka Gary a asistentka Sue – stále snaží najít své místo ve Washingtonu. Selina rozhodne,  
že se pustí do speciálního projektu spojeného s domácími mazlíčky, ovšem šlápne tolikrát vedle, že  
její tým bude mít co dělat, aby vše vyžehlil…  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

21:30 
Borgiové II. (8) 47' 
THE BORGIAS II. EP. 08 - TRUTH AND LIES 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: John Maybury 
hrají: Jeremy Irons, Joanne Whalleyová, François Arnaud, David Oakes, Holliday Graingerová 

Komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejpozoruhodnějších dynastií historie. Jeremy  
Irons se vrací coby lstivý patriarcha rodiny Borgiů, který na společenském žebříčku vystoupal 
 až na post nejvyšší a stal se papežem Alexandrem VI. 

Sledujte pokračování serálu Borgiové – komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejproslulejších a  
nejzajímavějších dynastií v naší historii. Držitel Oscara Jeremy Irons se vrací v roli mazaného a  
manipulativního patriarchy rodu Borgiů (za tuto roli byl mimochodem nominován na Zlatý Globus), jenž 
 se na společenském žebříčku renesanční Itálie postupně vyšplhá až na svatý stolec a stane se  
papežem Alexandrem VI. Ve snaze upevnit svou moc požádá svou rodinu, aby mu pomohla pomstít  
se všem šlechtickým rodům, které se mu odvážili postavit. Jenže následky na sebe nenechají dlouho  
čekat a Alexandr bude muset znovu čelit politické vřavě. Největší starost mu však dělají jeho děti, které 
 dospívají a postupně se vzpírají jeho autoritě. Lucrezia vytvoří podivné spojenectví mezi Vanozzou a  
Giulií s nimiž se pokusí bojovat proti Vatikánské korupci. Sourozenecká rivalita mezi Cesarem a  
Juanem se brzy změní v nenávist, otec totiž začne značně zvýhodňovat Juana. A Cesar objeví svou  
temnou stranu… Mezitím přijíždí Alexandrův starý nepřítel Della Rovere tajně do města s cílem ho  
zavraždit... 
 
Epizoda 8:  
Juan je zpět v Římě, chlubí se zraněnou nohou a těší se chválou o svém statečném chování, ačkoli  
byla jeho armáda u Forli poražena. Ovšem Hernando přivede Benita do Říma a Cesare se nemůže  
dočkat, až se jeho otec dozví pravdu o bratrově zbabělosti. Juan, zahořklý a ponížený, pomalu umírá  
nakažen syphilis a svou bolest tiší opiem, na kterém si vytvořil závislost. Lucrezia, Giulia a Vanozza  
zjišťují, že práce na vylepšení sirotčince, která požadovali po kardinálech ještě ani nezačaly, a tak se  
rozhodnou je vydírat. Lucrezia se stále vykrucuje z manželství s Calvinem a nepřestává flirtovat s jeho 
 bratrem. Della Roverův atentát dělí od uskutečnění jedna poslední překážka: jak nahradit papežova  
ochutnávače vlastním agentem? Zatímco Della Rovere zvažuje morální dilema spojené se zabitím  
dobrého člověka, ovšem s dobrým účelem a vyšším cílem, jeho komplic Antonello vezme věci do  
svých rukou… 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 34 Datum: 16/8/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Díra 88' 
THE HOLE (2009) 
dobrodružný fantasy thriller USA 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Joe Dante 
hrají: Chris Massoglia, Haley Bennettová, Nathan Gamble, Teri Polová, Bruce Dern 

Život nemůže být horší... Tedy minimálně pro sedmnáctiletého Danea a jeho desetiletého  
bratra, kteří se přestěhovali z New Yorku do malého ospalého městečka... Jenže pak najdou  
zlověstnou díru pod zamčenými podlahovými dveřmi ve sklepě... 

Tento Thriller z dílny legendárního režiséra Joa Danteho (Gremlini) zkoumá obavy a tajemství  
pohřbené hluboko v lidské mysli.  
Život už nemůže být horší... Tedy minimálně pro sedmnáctiletého Danea a jeho desetiletého bratra,  
kteří se se svou matkou Susan přestěhovali z New Yorku do malého ospalého městečka Bensonville.  
Dane vidí jediné pozitivum v tom, že hned vedle bydlí krásná Julie. Susan tráví stále více času v práci,  
a tak Dane s Lucasem bez dozoru důkladně prozkoumávají svůj nový domov. Dane se však mnohem  
víc točí kolem Julie a svému mladšímu bratrovi něvenuje příliš času. Jednoho dne se však najdou  
zlověstnou černou díru ukrytou pod zamčenými podlahovými dveřmi ve sklepě. Chlapci jámu  
prozkoumají a zjišťují, že je patrně bezedná. Když do ní hodí minci, nikdy neslyší cinknutí na znamení,  
že dopadla na dno. Když do díry spustí baterku, světlo po chvíli pohltí temnota. Bratři doufají, že jim  
záhadu pomůže odhalit Julie, když jim poví něco z minulosti domu, a tak jí ukážou svůj objev. Jenže  
mezitím se začne z podivné díry šířit zlo. Podivné stíny číhají za každým rohem a noční můry z  
minulosti ožívají... Trojice dětí se bude muset postavit tváří tvář svým nejtemnějším obavám... 

23:10 
Katie Morganová radí v sexu: Nějaké otázky? 26' 
KATIE MORGAN'S SEX TIPS: QUESTIONS, ANYONE? 
dokument z produkce HBO USA 2008 [18] [S] [Full HD] 
režie: Dan Chaykin 
hrají: Katie Morganová 

V tomto veselém pojednání o tom, jak maximalizovat svůj sexuální život, si oblíbená hvězda z  
filmů pro dospělé Katie Morganová nasadí svůj profesorský klobouk (a nic jiného) a podělí se 
 svámi o svá moudra. 

Když přijde na rozhovor o sexu, máte svázaný jazyk? Chtěli byste proniknout do tajů vícenásobných  
orgasmů? Nyní máte příležitost! Užijte si tuto vzrušující lekci, kterou vede nejoblíbenější americká - a  
vždy nahá - lektorka Katie Morganová. V tomto speciálu nám hvězda z filmů pro dospělé odpoví na  
řadu otázek, na které se ptají zvídaví diváci, dychtiví volající a dokonce i členové štábu! Jako vždy jsou  
Katiiny odpovědi zábavné i poučné, doplněné výmluvnými video ukázkami, sexuálními hračkami a  
videoklipy. 

23:40 
Katie Morganová radí v sexu 2: Nějaké další otázky? 25' 
KATIE MORGAN'S SEX TIPS 2: ANY MORE QUESTIONS? 
dokument z produkce HBO USA 2009 [18] [S] [Full HD] 
režie: Dan Chaykin 
hrají: Katie Morganová 

Katie Morganová, hvěda filmů pro dospělé, má novou zásobu otázek od svých fanoušků i  
kolegů z produkce. Její rady jsou upřímné a přímé. Tentokrát se dozvíme, jak zkvalitnit své  
hrátky s partnerem nebo sami se sebou.  

Děláte si strarosti s velikostí? Rádi byste vydrželi déle? Chcete znát tajemství jak mít úžasný orální  
sex? Odpovědi na tyto i další otázky a mnohem více vám prozradí oblíbená americká sexpertka, Katie  
Morganová. Populární a energická hvězda z filmů pro dospělé moderuje již svou druhou show plnou  
sexy tipů, v níž odpovídá na řadu otázek týkajících se samozřejmě čeho jiného než sexu. Ptají se jí  
zvídaví diváci, kteří telefonují do studia, píší e-maily, ale zvědaví jsou i členové štábu, dokonce sám  
režisér, Dan Chaykin! Katie své zábavné odpovědi doplňuje videopříspěvky, sexuálními hračkami a  
nechybí ani videoklipy z Katiiných nejžhavějších filmů!  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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17:55 
Filmy a filmové hvězdy IV. (33) 25' 
FILMS AND STARS IV. (189) EP. 33 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejžhavější události ze světa filmu. 

Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,  
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily  
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show. 

22:10 
Rychlejší 94' 
FASTER (2010) 
akční krimi thriller USA 2010 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie: George Tillman Jr. 
hrají: Dwayne Johnson, Carla Guginová, Billy Bob Thornton, Moon Bloodgoodová, Maggie Graceová 

Před lety je zradili během loupeže a propuštěný vězeň se nyní snaží pomstít smrt svého  
bratra. Sleduje ho však policajt ve výslužbě a egocentrický zabiják...  

Pobyt ve vězení na člověka obvykle zapůsobí dvěma způsoby - buď ho zlomí anebo naopak posílí. Pro 
 Drivera (Dwayne Johnson), který za mřížemi strávil deset let, platí to druhé. Zocelila ho však nejen  
vězeňská zkušenost, ale také touha pomstít smrt svého bratra, jenž zahynul během nepovedené  
bankovní loupeže, za níž byl Driver následně odsouzen. Čerstvě propuštěn na svobodu je odhodlaný  
najít čtyři muže, kteří jsou zodpovědní za bratrovu vraždu. Z vězení vyšel jen se seznamem jmen a  
adres a okamžitě se vydal na svou misi...  

HBO Týden: 34 Datum: 18/8/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Kung Fu Panda 2 87' 
KUNG FU PANDA 2 
animovaná akční rodinná komedie USA 2011 [DS] [DD] [Full HD] 
režie: Jennifer Yuhová 
hrají:  

Po žije svůj sen coby Dračí bojovník, chránící Údolí míru. Jenže najednou je vše v ohrožení  
vinou nového nebezpečného darebáka, který se chystá pomocí nezastavitelné tajné zbraně  
dobýt Čínu a zničit kung fu… 

Po žije svůj sen coby Dračí bojovník, chránící Údolí míru po boku svých přátel – Tygřice, Jeřába,  
Kudlanky, Zmije a Opice, tedy Zuřivé pětky, jejíž všichni členové jsou mistři kung fu. Jenže najednou je 
 vše v ohrožení vinou nového nebezpečného darebáka, který se chystá pomocí nezastavitelné tajné  
zbraně dobýt Čínu a zničit kung fu… A tak se Po a jeho přátelé musejí této hrozbě postavit tváří v tvář  
a pokusit se ji zničit. Ale jak může Po zastavit zbraň, která má tu moc zničit kung fu? Po se bude  
muset vrátit do své minulosti a odhalit tajemství svého původu, teprve poté bude moci využít svou  
vnitřní nově nalezenou sílu, kterou potřebuje k tomu, aby porazil padoucha.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (34) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (450) EP. 34 
filmový magazín USA 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových  
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a  
režiséry. 

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Voda pro slony 115' 
WATER FOR ELEPHANTS 
dobrodružné romantické drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Francis Lawrence 
hrají: Reese Witherspoonová, Robert Pattinson, Christoph Waltz, Paul Schneider, Hal Holbrook 

Student veteriny se setká s hvězdou z cirkusu, oba totiž mají slabost pro jednoho speciálního 
 slona. Navzdory všemu – včetně hněvu jejího charismatického ovšem velmi nebezpečného  
manžela – se do sebe ti dva zamilují.  

Tento nevšední epický příběh byl natočen na motivy uznávaného bestselleru. Ponořte se do světa  
zakázané lásky v magickém místě plném dobrodružství, zázraků i nebezpečí.  
Student veteriny Jacob se zamiluje na první pohled do Marleny, cirkusové hvězdy třicátých let.  
Společně odhalují krásy světa šapitó, přičemž je oba svede dohromady soucit k jednomu  
výjimečnému slonovi. Navzdory všemu – včetně hněvu jejího charismatického ovšem velmi  
nebezpečného manžela Augusta – zachrání Jacob Marlenu od nešťastného života a nabídne jí  
nehynoucí lásku.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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20:00 
Newsroom (4) 60' 
THE NEWSROOM EP. 04 - I'LL TRY TO FIX YOU 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Alan Poul 
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová 

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího  
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně  
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství... 

HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,  
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.  
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),  
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison  
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím  
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v  
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré  
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím. 

21:00 
Černobílý svět [T] 140' 
THE HELP 
drama USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Tate Taylor 
hrají: Emma Stoneová, Viola Davisová, Bryce Dallas Howardová, Octavia Spencerová, Jessica Chastainová 

Černobílý svět byl natočen na motivy úspěšného bestselleru a přináší provokativní i  
inspirující pohled na to, co se stane když se v jednom jižanském městě naruší nevyrčená  
pravidla. Tři odvážné ženy se spřátelí a to nezůstane bez následků…  

Černobílý svět byl natočen na motivy úspěšného bestselleru z pera Kathryn Stockett a zazářila v něm  
Emma Stone coby Skeeter, Viola Davis jako Aibileen a Octavia Spencer coby Minny. Příběh vypráví o  
třech velmi rozdílných a velmi výjimečných ženách z Mississippi šedesátých let, které se díky tajnému 
 projektu, jenž porušuje všechna pravidla, spřátelí a společně budou čelit ohrožení. Z jejich velmi  
nepravděpodobné aliance vznikne pozoruhodný vztah, jenž jim všem dodá odvahu vystoupit z ulity a  
také je naučí, že hranice jsou občas od toho, aby se překračovaly, i když to znamená třeba postavit  
každého ve městě tváří v tvář měnící se době. Tento film vás rozhodně zasáhne a dojme. Černobílý  
svět je plný kousavosti, humoru a naděje a zároveň představuje nadčasový a univerzální příběh o  
schopnosti udělat změnu. 
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21:00 
Viceprezident(ka) (2): Mražený jogurt 27' 
VEEP EP. 02 - FROZEN YOGHURT 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Armando Iannucci 
hrají: Julia Louis-Dreyfusová, Sufe Bradshawová, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott 

Nový komediální seriál HBO, v němž Julia Louis-Dreyfusová ztvárňuje bývalou senátorku,  
nyní viceprezidentku USA. Selina Meyerová brzy zjišťuje, že tato funkce nenaplňuje žádné z  
jejích očekávání a naopak plní se vše, před čím ji varovali... 

Bývalá senátorka Selina Meyerová (Julia Louis-Dreyfusová) přijala nabídku stát se viceprezidentkou  
Spojených států. Velice brzy však zjišťuje, že její nová funkce nenaplňuje žádné z jejích očekávání a  
naopak plní se vše, před čím ji varovali. V seriálu sledujeme Selinu a její spolupracovníky, jak kličkují v  
každodenních, pro Washington příznačných, politických hrách, a zároveň se snaží působit kladným  
dojmem na veřejnost a vykonat něco dobrého pro svou zemi. Do Selinina nejbližšího okruhu patří:  
šéfka kanceláře Amy (Anna Chlumsky), tiskový mluvčí Mike McClintock (Matt Walsh), osobní asistent  
Gary (Tony Hale) a sekretářka Sue (Sufe Bradshawová). Jejich častými soupeři jsou ambiciózní  
šťoural Dan Egan (Reid Scott) a samolibý šéf komunikace Bílého domu Jonah (Tim Simons).  
Tento nový komediální seriál z produkce HBO ukazuje každodení smršť činností viceprezidentky, jak  
musí hasit politické požáry, sladit nabitý seznam veřejných akcí s náročným soukromým životem a  
hájit prezidentovy zájmy, přestože její vztahy s šéfem exekutivy nejsou právě idylické. V osmi  
epizodách první série Viceprezident(ka) zábavně popichuje a vysmívá se jak nuancím každodenní  
politiky úřadu, tak i celému politickému světu v prostředí, kde i to nejbanálnější rozhodnutí - od příchuti  
jogurtu, až po výběr VP mazlíka - může mít nečekané a dalekosáhlé důsledky. 
 
Epizoda 2:  
Kancelář víceprezidentky ožije dobrou zprávou, že její pracovní skupině se blýská na lepší časy.  
Prezident je mimo zemi a Selina uspěje v maření několika reforem a konečně se setkává s  
normálními lidmi.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

21:30 
Borgiové II. (9) 47' 
THE BORGIAS II. EP. 09 - WORLD OF WONDERS 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: David Leland 
hrají: Jeremy Irons, Joanne Whalleyová, François Arnaud, David Oakes, Holliday Graingerová 

Komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejpozoruhodnějších dynastií historie. Jeremy  
Irons se vrací coby lstivý patriarcha rodiny Borgiů, který na společenském žebříčku vystoupal 
 až na post nejvyšší a stal se papežem Alexandrem VI. 

Sledujte pokračování serálu Borgiové – komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejproslulejších a  
nejzajímavějších dynastií v naší historii. Držitel Oscara Jeremy Irons se vrací v roli mazaného a  
manipulativního patriarchy rodu Borgiů (za tuto roli byl mimochodem nominován na Zlatý Globus), jenž 
 se na společenském žebříčku renesanční Itálie postupně vyšplhá až na svatý stolec a stane se  
papežem Alexandrem VI. Ve snaze upevnit svou moc požádá svou rodinu, aby mu pomohla pomstít  
se všem šlechtickým rodům, které se mu odvážili postavit. Jenže následky na sebe nenechají dlouho  
čekat a Alexandr bude muset znovu čelit politické vřavě. Největší starost mu však dělají jeho děti, které 
 dospívají a postupně se vzpírají jeho autoritě. Lucrezia vytvoří podivné spojenectví mezi Vanozzou a  
Giulií s nimiž se pokusí bojovat proti Vatikánské korupci. Sourozenecká rivalita mezi Cesarem a  
Juanem se brzy změní v nenávist, otec totiž začne značně zvýhodňovat Juana. A Cesar objeví svou  
temnou stranu… Mezitím přijíždí Alexandrův starý nepřítel Della Rovere tajně do města s cílem ho  
zavraždit... 
 
Epizoda 9:  
Nastaly Velikonoce, ovšem Alexander stále pokračuje v půstu. Je najat nový ochutnávač a je to právě  
Antonello, Della Roverův zabiják, který je připraven zaútočit. Ve Florencii vyzývá Cesare Savonarola  
ke zkoušce ohněm. Mezitím Raffaello oficiálně žádá o Lucreziinu ruku, ovšem Alexander posílá bratry  
balit. Giulia přesvědčuje Alexandera, že jeho papežství je dobré, a tak skončí s půstem a vystrojuje  
oslavu při příležitosti křtu Lucreziina dítka. Během party se však dostane Juan absolutně mimo  
kontrolu a ohrozí život sestřina miminka. Klidný Cesare nakonec vykoná to, co je třeba. 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 35 Datum: 23/8/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Kouzlo domova 107' 
TOUCHING HOME 
rodinné drama USA 2008 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Noah Miller, Logan Miller 
hrají: Ed Harris, Brad Dourif, Robert Forster, Logan Miller, Noah Miller 

Rodinné drama o bratrech – dvojčatech, kteří se vrací do svého rodného městečka. Snažili se 
 uspět jako hráči baseballu, ale nevyšlo to. Postupně přehodnocují svůj život a pomalu si  
hledají cestu ke svému otci, který je bezdomovec.  

Dojemný celovečerní debut dvojčat Logana a Noaha Millerových, kteří příběh nejen napsali, režírovali a 
 produkovali, ale také si zahráli hlavní roli. Intenzivní rodinné drama je silně autobiografické a bylo z  
velké části natočeno v jejich zahradě v Severní Kalifornii. Po jejich boku si zahrál mimořádně  
talentovaný Ed Harris, jenž ztvárnil jejich otce a také Robert Forster coby sympatický šerif.  
Dva dvacetiletí bratři se vydali splnit si svůj sen – hrát v baseballové extralize. Po neúspěšném startu  
se vrací zpět domů a začínají přehodnocovat svůj život – smíří se se svým otcem a hněv a zoufalství  
nad jeho chronickým ostudným chováním promění v lásku. Zároveň však musejí oba překonat svůj  
strach z dalšího neúspěchu a také se vypořádat s, pro ně dosud neznámými, bratrskými konflikty.  
Práce v městském lomu není totiž to, o čem snili… 

23:15 
Katie Morganová a její kvíz o sexu 30' 
KATIE MORGAN'S SEX QUIZ 
dokument z produkce HBO USA 2009 [18] [S] [Full HD] 
režie: Dan Chaykin 
hrají: Katie Morganová 

V tomto nočním speciálu Katie, jako vždy nahá, hraje se svým publikem kvíz na téma sex a  
vše kolem něj. Otázky jsou doplněné podnětnými ukázkami z Katiiných filmů pro dospělé.  

Kolikrát do roka na to průměrný Američan skočí? Kolik procent žen připouští, že předstírá orgasmus?  
Jaká je nejoblíběnější pozice mužů? Jaká je nejlepší část dne na to, dát si rande a hupsnout na to?  
Jsou muži jedinými živočichy, kteří platí za sex? Odpovědi na tyto a další lechtivé otázky se brzy  
dozvíte. Vezměte si papír a tužku a zahrajte si sex-kvíz s nejoblíbenější americkou nahou sexpertkou  
Katie Morgan v show z dílny HBO.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 35 Datum: 24/8/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

18:05 
Filmy a filmové hvězdy IV. (34) 25' 
FILMS AND STARS IV. (190) EP. 34 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejžhavější události ze světa filmu. 

Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,  
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily  
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show. 

20:00 
Obřad 109' 
THE RITE 
hororový thriller USA/Maďarsko 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Mikael Håfström 
hrají: Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Bragová, Ciarán Hinds, Rutger Hauer 

Obřad sleduje skeptického studenta kněžského semináře, Michaela Kovaka, jenž neochotně  
naštěvuje školu exorcismu ve Vatikánu. V Římě se setká s neortodoxním knězem, otcem  
Lucasem, který mu odhalí temnou stranu své víry…  

Thriller plný nadpřirozena a inspirován skutečnými událostmi, odkrývá ďáblovo snažení dosáhnout na  
jedno z nejposvátnějších mist na Zemi. Student kněžského semináře Michael Kovak (Colin  
O’Donoghue) je poslán do Vatikánu, aby studoval exorcismus. Michael má však o těchto  
kontroverzních praktikách značné pochybnosti a upřímně řečeno, není si jistý ani svou vírou. Se svým  
skepticismem jako brněním čelí Michael svým nadřízeným a snaží se je přesvědčit, že posedlí jedinci  
by se měli spíše než exorcismem léčit na psychiatrii. Ale když je poslán do učení k velmi  
nekonvenčnímu otci Lucasovi (Anthony Hopkins) – legendárnímu knězi, který provedl již na tisíce  
exorcismů – své brnění brzy schodí. Když je Michael vtažen do neobvyklého případu, na nějž, zdá se,  
nestačí ani schopnosti otce Lucase, spatří fenomén, který není možno vědecky nijak vysvětlit, natož  
kontrolovat… a zlo tak děsivé a plné násilí, že nebohý začínající kněz začne pochybovat o všem,  
čemu dosud věřil. 

HBO Týden: 35 Datum: 25/8/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Tři mušketýři 106' 
THE THREE MUSKETEERS (2011) 
romantické akční dobrodružství USA/Německo/Fran./VB 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Paul W.S. Anderson 
hrají: Logan Lerman, Milla Jovovichová, Matthew MacFadyen, Ray Stevenson, Luke Evans  

Mladý hrdina a tři elitní bojovníci se snaží zachránit francouzského krále a svou zemi před  
spiknutím, které vede nebezpečná Milady a vévoda z Buckinghamu. Sledujte nové  
zpracování klasického příběhu Alexandera Dumase. 

Horkokrevný mladý D'Artagnan (Logan Lerman) se dá dohromady se třemi nevyzpytatelnými  
mušketýry (Matthew MacFadyen, Luke Evans a Ray Stevenson) Říkají si Porthos, Athos  Aramis –  
jsou to tři elitní ochránci francouzského krále. Poté, co objevili spiknutí s cílem svrhnout krále, seznámí 
 se s mladým ctižádostivým hrdinou jménem D'Artagnan a vezmou ho pod svá křídla. Společně se  
pak všichni čtyři vydají na nebezpečnou misi, aby překazili spiknutí, které ohrožuje nejen  
francouzského krále, ale budoucnost celé Evropy. Musejí zastavit nebezpečného kardinála Richlieu  
(Christoph Waltz) a přelstít vévodu z Buckinghamu (Orlando Bloom) a proradnou Milady (Milla  
Jovovich). Sledujte nové zpracování klasického příběhu Alexandera Dumase. 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (35) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (451) EP. 35 
filmový magazín USA 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových  
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a  
režiséry. 

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Captain America: První Avenger 119' 
CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER 
akční sci-fi thriller USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Joe Johnston 
hrají: Chris Evans, Hayley Atwellová, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving 

Mírný americký voják Steve Rogers se stane součástí experimentálního vojenského  
programu, díky kterému získá superschopnosti, aby mohl porazit darebného Red Skulla.  
Předlohou akčního thrilleru byl oblíbený komiks.    

Píše se rok 1941 a svět sužuje válka. Steve Rogers (Chris Evans) se opakovaně pokoušel vstoupit do 
 armády a bojovat po boku svých bratrů a sester. Nakonec byl akceptován zúčastnit se alespoň  
experimentálního programu, díky kterému se z něj stane super voják, známý také jako Kapitán  
Amerika. Spojí se se svým kamarádem Bucky Barnesem (Sebastian Stan) a sebevědomou Peggy  
Carter (Hayley Atwell) a pod vedením plukovníka Chestera Phillipse (Tommy Lee Jones) vedou  
společně válku proti zlé HYDRA organizaci – vědecké nacistické divizi – kterou vede darebný Red  
Skull (Hugo Weaving). 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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20:00 
Newsroom (5) 60' 
THE NEWSROOM EP. 05 - AMEN 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Daniel Minahan 
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová 

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího  
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně  
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství... 

HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,  
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.  
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),  
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison  
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím  
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v  
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré  
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím. 

21:00 
Půlnoc v Paříži [T] 90' 
MIDNIGHT IN PARIS 
romantická komedie Španělsko/USA 2011 [12] [S] [Full HD] 
režie: Woody Allen 
hrají: Owen Wilson, Rachel McAdamsová, Marion Cotillardová, Kathy Batesová, Carla Bruniová 

V této romantické komedii hraje jednu z hlavních rolí kouzelná Paříž. Film vypráví o rodině,  
jež se do hlavního města Francie vydala kvůli obchodním záležitostem a dvou snoubencích.  
Díky této cestě se však jejich životy nečekaně změní.  

Gil a Inez se vydali do Paříže po boku jejích rodičů, kteří měli ve francouzském hlavním městě  
obchodní záležitosti. Gil je úspěšný hollywoodský scénárista, jenž se snaží napsat svůj první román.  
Do Paříže se absolutně zamiluje a navrhne své snoubence, že by se tam měli po svatbě přestěhovat.  
Inez však jeho romantické nadšení z Paříže nesdílí, stejně tak jeho slabost pro kouzlo 20. let. Když jde 
 Inez jednoho večera tančit s přáteli, vydá se Gil na půlnoční procházku městem. Díky tomu objeví  
zdroj inspirace pro svou knihu. Jeho každodenní noční toulky ho však odcizují od ženy, se kterou se  
má brzy oženit…  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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21:00 
Viceprezident(ka) (3): Catherine 27' 
VEEP EP. 03 - CATHERINE 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Tristram Shapeero 
hrají: Julia Louis-Dreyfusová, Sufe Bradshawová, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott 

Nový komediální seriál HBO, v němž Julia Louis-Dreyfusová ztvárňuje bývalou senátorku,  
nyní viceprezidentku USA. Selina Meyerová brzy zjišťuje, že tato funkce nenaplňuje žádné z  
jejích očekávání a naopak plní se vše, před čím ji varovali... 

Bývalá senátorka Selina Meyerová (Julia Louis-Dreyfusová) přijala nabídku stát se viceprezidentkou  
Spojených států. Velice brzy však zjišťuje, že její nová funkce nenaplňuje žádné z jejích očekávání a  
naopak plní se vše, před čím ji varovali. V seriálu sledujeme Selinu a její spolupracovníky, jak kličkují v  
každodenních, pro Washington příznačných, politických hrách, a zároveň se snaží působit kladným  
dojmem na veřejnost a vykonat něco dobrého pro svou zemi. Do Selinina nejbližšího okruhu patří:  
šéfka kanceláře Amy (Anna Chlumsky), tiskový mluvčí Mike McClintock (Matt Walsh), osobní asistent  
Gary (Tony Hale) a sekretářka Sue (Sufe Bradshawová). Jejich častými soupeři jsou ambiciózní  
šťoural Dan Egan (Reid Scott) a samolibý šéf komunikace Bílého domu Jonah (Tim Simons).  
Tento nový komediální seriál z produkce HBO ukazuje každodení smršť činností viceprezidentky, jak  
musí hasit politické požáry, sladit nabitý seznam veřejných akcí s náročným soukromým životem a  
hájit prezidentovy zájmy, přestože její vztahy s šéfem exekutivy nejsou právě idylické. V osmi  
epizodách první série Viceprezident(ka) zábavně popichuje a vysmívá se jak nuancím každodenní  
politiky úřadu, tak i celému politickému světu v prostředí, kde i to nejbanálnější rozhodnutí - od příchuti  
jogurtu, až po výběr VP mazlíka - může mít nečekané a dalekosáhlé důsledky. 
 
Epizoda 3:  
Někdo si vymyslel historku o konfliktu mezi víceprezidentkou a První dámou a Selina musí čelt  
obvinění, že se všechno točí kolem ní… I když to je vlastně pravda. V kanceláři víceprezidentky  
proběhne kontrola ohledně pracovní skupiny Clean Jobs. Gary vybírá kandidáty na VP psa, ovšem  
poslední slovo bude mít Selinina dcera Catherine, která přijela na návštěvu z univerzity.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

21:30 
Borgiové II. (10) 55' 
THE BORGIAS II. EP. 10 - THE CONFESSION 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie:  
hrají: Jeremy Irons, Joanne Whalleyová, François Arnaud, David Oakes, Holliday Graingerová 

Komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejpozoruhodnějších dynastií historie. Jeremy  
Irons se vrací coby lstivý patriarcha rodiny Borgiů, který na společenském žebříčku vystoupal 
 až na post nejvyšší a stal se papežem Alexandrem VI. 

Sledujte pokračování serálu Borgiové – komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejproslulejších a  
nejzajímavějších dynastií v naší historii. Držitel Oscara Jeremy Irons se vrací v roli mazaného a  
manipulativního patriarchy rodu Borgiů (za tuto roli byl mimochodem nominován na Zlatý Globus), jenž 
 se na společenském žebříčku renesanční Itálie postupně vyšplhá až na svatý stolec a stane se  
papežem Alexandrem VI. Ve snaze upevnit svou moc požádá svou rodinu, aby mu pomohla pomstít  
se všem šlechtickým rodům, které se mu odvážili postavit. Jenže následky na sebe nenechají dlouho  
čekat a Alexandr bude muset znovu čelit politické vřavě. Největší starost mu však dělají jeho děti, které 
 dospívají a postupně se vzpírají jeho autoritě. Lucrezia vytvoří podivné spojenectví mezi Vanozzou a  
Giulií s nimiž se pokusí bojovat proti Vatikánské korupci. Sourozenecká rivalita mezi Cesarem a  
Juanem se brzy změní v nenávist, otec totiž začne značně zvýhodňovat Juana. A Cesar objeví svou  
temnou stranu… Mezitím přijíždí Alexandrův starý nepřítel Della Rovere tajně do města s cílem ho  
zavraždit... 
 
Epizoda 10:  
Zatímco si Alexander dělá starosti, že se Juan nevrátil domů, Savonarola je mučen na skřipci, ovšem  
přiznat se jen tak nehodlá. Cesare odhodlaný zničit jeho duchovní dědictví i tělo, zfalšuje jeho doznání  
a Savonarola je upálen jako kacíř. Objeví se nový nápadník, ucházející se o Lukreciinu ruku – Alfonso  
z Aragonu, jenž právě přijíždí do Říma. Lukrecia si s ním hraje stejně jako s ostatními, ovšem ke  
svému překvapení v něm najde zalíbení a oznámí, že se za něj provdá. Papežova radost z dceřina  
sňatku však trvá jen krátce – dostanou se k němu děsivé zprávy, které následně potvrdí Cesarovo  
doznání. Později se však, během oslav Lucreciina zasnoubení, dají nad sklenkou vína Alexander s  
Cesarem opět dohromady. Jenže je tu také Antonello a Cesare si nebezpečí uvědomí až příliš pozde,  
když přiloží papež otrávený pohár ke svým rtům…  

HBO Týden: 36 Datum: 30/8/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

23:20 
The Best of Katie Morgan [T] 26' 
THE BEST OF KATIE MORGAN 
dokument z produkce HBO USA 2010 [18] [S] [Full HD] 
režie: Dan Chaykin 
hrají: Katie Morganová 

HBO představuje speciál pro dospělé, ve kterém pouze pro vás vystupuje Katie Morgan,  
jedna z nejpopulárnějších pornohvězd. V této edici uvidíte Katie jako vždy nahou, jak se  
ohlíží za nejvýznamnějšími momenty své kariéry… 

HBO představuje speciál pro dospělé, ve kterém pouze pro vás vystupuje Katie Morgan, jedna z  
nejpopulárnějších pornohvězd. V této edici uvidíte Katie jako vždy nahou, jak se ohlíží za  
nejvýznamnějšími momenty své kariéry. Kromě zcela nových záběrů uvidíte také slavné momenty z  
jejích filmů a speciálů pro HBO, včetně nezapomenutelné scény z Pornucopie, ve které si Katie  
poprvé vysloužila pozornost diváků HBO.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 

HBO Týden: 36 Datum: 31/8/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:45 
Filmy a filmové hvězdy IV. (35) 25' 
FILMS AND STARS IV. (191) EP. 35 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejžhavější události ze světa filmu. 

Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,  
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily  
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show. 

21:45 
Repo Men 107' 
REPO MEN 
akční sci-fi thriller USA/Kanada 2010 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Miguel Sapochnik 
hrají: Jude Law, Forest Whitaker, Alice Bragová, Liev Schreiber, Carice van Houtenová 

Tento thriller se odehrává v Torontu budoucnosti. Po válce v Africe je město plné veteránů,  
kteří potřebují transplantaci, ovšem jen hrstka z nich si ji může dovolit. Repo man stíhá  
klienty, kteří nezvládají splácet své implantované orgány… 

V tomto futuristickém akčním thrilleru si lidé zajistili delší a lepší život prostřednictvím vysoce  
propracovaných a velmi nákladných umělých orgánů. Pokud však nezaplatíte účet, Unie vyšle  
speciálně vyškoleného Repo Mana – vymahače, který si vezme zpět majetek Unie… a rozhodně mu  
nebude dělat žádné vrásky, zda vám to bude příjemné nebo jestli jeho zásah přežijete.  
Remy (Jude Law) je jedním z nejlepších repo manů v Unii. Jedoho dne se mu však stane úraz, který  
téměř nepřežije. Když se probudí, zjistí, že mu bylo implantováno jedno z nejlepších srdcí, které jeho  
společnost nabízí. A s ním samozřejmě pořádný dluh. Vedlejším efektem jeho zranění je, že už ho  
nebaví dělat svou práci. Když nemůže platit, vyšle Unie svého nejlepšího vymahače, Remyho  
bývalého parťáka Jakea (Forest Whitaker). A tak se lovec stane lovnou zvěří. Remy se přidá k Beth  
(Alice Braga), která Unii také dluží a jež ho naučí, jak zmizet ze systému... 


