
[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 - 2012/05 
HBO Týden: 19 Datum: 1/5/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

20:35 
Vychovávat Hope II. (13) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 13 - TAROT CARDS 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Lee Shallat Chemelová 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových,  
která se musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje). 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových, která se  
musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje).  
Hope je následkem Jimmyho jednorázového pobavení s hledanou kriminálnicí, kterou jeho matka  
Virginia pomohla dostat za mříže. Společně s manželem Burtem počala Virginia Jimmyho, když jí bylo 
 pouhých patnáct let. Nyní se v jejich životě nečekaně ocitla vnučka a oni, jakožto mladí prarodiče, mají 
 šanci napravit chyby, kterých se v mládí dopustili při výchově Jimmyho. Rodina Chanceových žije  
společně s prababičkou Maw Maw. Ta byla kdysi pilířem rodiny, teď však kvůli ní musí být všichni ve  
střehu. Maw Maw je totiž přesvědčena, že jejich dům je zamořený, že podvádí svého mrtvého  
manžela, nebo že se právě odehrává druhá světová válka. Když Jimmy zrovna nepracuje pro Burtovu  
firmu, která se lidem stará o trávníky, vypomáhá v Howdyho supermarketu - má aspoň zaplacené  
zdravotní pojištění a může být nablízku sarkastické pokladní Sabrině, jež má otravného přítele. To vše  
pod bdělým dohledem šéfa Barneyho, bojového nadšence, který sbírá panenky. Společně se svou  
rodinou, přáteli, sousedy i kolegy z práce se Jimmy snaží vychovávat Hope jak nejlépe umí, což  
obnáší, že musí zvládnout tu nejtěžší práci, jakou kdy dělal - být dobrým otcem.  
V této řadě seriálu se rodina Chanceových vydá na svatbu do Las Vegas, Burta unesou, konečně  
vyjdou najevo Sabrinina tajemství a rodina si začne dělat starosti o Hopinu budoucnost. 

21:00 
Californication V. (8) 28' 
CALIFORNICATION V. EP. 56 - RAW 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Bart Freundlich 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na každém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodružstvích se snaží obnovit vztah s bývalou přítelkyní a vychovávat jejich  
společnou dceru v prostředí, které pro teenagerku není úplně normální. 

Známý spisovatel Hank se z New Yorku přesouvá do Los Angeles, protože podle jeho knihy se bude  
natáčet film. Od té chvíle žongluje mezi požadavky Holywoodu a touhou napsat svůj vlastní materiál.  
Během toho balancuje ve vztahu s Karen, se kterou se v jednom kuse dávají dohromady a následně  
rozcházejí a více než co jiného se snaží být dobrým otcem jejich dceři Becce. Ovšem svých starých  
neřestí - alkoholu, drog a žen - se nevzdal, stejně jako mu nikdy neschází jeho osvěžující cit pro  
poctivost a nesmlouvavou upřímnost.  
Ve čtvrté řadě Hank stěží unikl vězení a nyní se těší v New Yorku z nabité svobody, pryč od šílenství  
L.A. Ale těžký rozchod a především pracovní příležitost, kterou mu nabídne kamarád Charlie ho znovu  
dotlačí na západní pobřeží. Hank má v plánu držet se od problémů co nejdál, ovšem zdá se, že to  
nebude tak snadné. Karen se znovu vdá a Becca začne randit s klukem, který je nesnesitelnou  
dvacetiletou verzí Hanka. Může se Hank vrátit zpět domů a udržet si zdravý rozum? Nenechte si ujít  
pátou sérii vašeho oblíbeného seriálu! 



[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 
Nahoru a dolů III. (2) 28' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 15 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: David Gordon Green 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

Danny McBride coby Kenny Powers se vrací ve třetí řadě oblíbeného seriálu z produkce  
HBO. Sledujte další vzestupy a pády arogantního bývalého nadhazovače z první ligy, jenž  
stále kraluje všem mejdanům a je naprosto neodolatelný. 

HBO přináší třetí řadu oblíbeného komediálního seriálu o pošetilém a vyhořelém bývalém nadhazovači 
 z první ligy Kennym Powersovi (Danny McBride). Poté, co ve druhé sérii utekl ze svého rodného  
města v Severní Karolíně do Mexika, se vrací zpět do Spojených států jako nový muž. Nebo ne?  
Kenny přijíždí do Myrtle Beach v Jižní Karolíně - turistické destinace plné obchodů se zábavní  
pyrotechnikou, minigolfu a opilých nezletilých - a záhadně se mu podaří vzkřísit svou basebalovou  
kariéru v malé lize Myrtle Beach Mermen. Přestože se sám považuje za krále Myrtle Beach, bojuje  
Kenny s tím, že stárne, v osobním životě (jeho milovaná April mu porodila syna, a tak se stal otcem) i  
v tom profesionálním (poměřuje se totiž s novými hráči, včetně nového ruského nadhazovače).  
Spřátelí se s bývalým zadákem Shanem (Jason Sudeikis), který dá Kennymu varovnou lekci. 

22:00 
Spartakus: Pomsta (3) 51' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 03 - THE GREATER GOOD 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Brendan Maher 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

Po krvavém útěku z Batiatova domu strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce  
Římské republiky. Claudius Glaber a jeho vojáci jsou vysláni do Capuy s cílem rozdrtit  
Spartaka a jeho osvobozené otroky... 

V předchozím seriálu Spartakus: Krev a písek jsme se s gladiátory rozloučili ve chvíli, kdy utíkali z  
Batiatova domu. Povstání pokračuje a strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce Římské  
republiky. Další řada oblíbeného seriálu Spartakus: Pomsta začíná vysláním Gaia Claudia Glabera a  
jeho římských vojáků do Capuy, aby rozdrtili skupinu osvobozených otroků vedenou Spartakem dříve,  
než způsobí další škody. Spartakus je hnán svou touhou pomstít se muži, který odsoudil jeho ženu k  
otroctví a nakonec i k smrti. Zároveň si není jistý, zda jsou nezbytně nutné další oběti, aby svou  
armádu udržel pohromadě. I tentokrát se můžeme těšit na krvelačné souboje, neobvyklé erotické  
scény a skutky hanebné i hrdinské. 
 
Epizoda 3:  
Spartakus se musí vypořádat s propastí, jež se objevila mezi gladiátory poté, co se rozšířily zprávy o  
osudu Naevia. Lucretia odhalí dlouho střežené tajemství, aby získala informace. Rebelové se po útoku 
 ocitají v ohrožení.  



[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: 19 Datum: 3/5/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Šachová královna 97' 
JOUEUSE (AKA. QUEEN TO PLAY) 
drama Francie 2009 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Caroline Bottaro 
hrají: Sandrine Bonnaireová, Kevin Kline, Valérie Lagrangeová, Francis Renaud, Alexandra Gentil 

Helen žije v malé vesničce a vede jednotvárný, ale spokojený život. Je šťastně vdaná, má  
dceru v pubertě a pracuje v hotelu jako pokojská. Jednoho dne spatří dvojici, jež hraje šachy. 
 Od té doby jí tato hra nepřestává fascinovat.  

Helen žije v malé vesničce na Korsice. Její život se skládá ze dnů, které jsou jeden jako druhý. Tato  
nenáročná, diskrétní žena pracuje v hotelu jako služebná, je šťastně vdaná a se svým manželem  
Angem vychovává jejich patnáctiletou dceru Lisu. Její pokorný a monotónní život se zdá zcela  
zmapován.  
Vše se ale změní. Jednoho dne, během práce, narazí Helen na mladý atraktivní pár Američanů, který  
hraje na balkoně šachy. Zpočátku je Helen je zvědavá, postupně se ale do hry úplně zblázní a  
tvrdošíjně trénuje, aby si osvojila pravidla a uměla hrát na co možná nejlepší úrovni. S učením jí  
pomáhá záhadný obyvatel vesničky, doktor Kröger. Její proměna a nově nalezená svoboda však bude  
mít vliv na vztahy s rodinou, přáteli i ostatními obyvateli…  

HBO Týden: 19 Datum: 4/5/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

18:05 
Filmy a filmové hvězdy IV. (18) 22' 
FILMS AND STARS IV. (174) EP. 18 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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 
Božská extáze 85' 
HOLY ROLLERS 
kriminální drama USA 2010 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Kevin Asch 
hrají: Jesse Eisenberg, Justin Bartha, Ari Graynorová, Danny A. Abeckaser, Q-Tip 

Mladík z ortodoxní židovské komunity se svým kamarádem, jenž má vazby na izraelský  
drogový kartel, nechá zlákat a stane se dealerem extáze. Tento film byl inspirován skutečným 
 příběhem ze světa mezinárodního obchodu na konci 90. let.  

Snímek Božská extáze byl inspirován skutečnými událostmi z konce devadesátých let. Tehdy pašovali 
 extázi z Evropy do Spojených států ortodoxní židé.  
Sam Gold (Jesse Eisenberg), mladý muž z ortodoxní brooklynské komunity neochotně následuje  
přání své rodiny a vydává se po cestě, kterou pro něj otec zvolil – studuje, aby se stal rabínem a  
vezme si ženu, která mu bude vybrána. Jeho soused, Yosef Zimmerman (Justin Bartha) vycítí Samův  
tichý odpor a navrhne mu, že by mohl zkusit přepravit “lék” pro israelského dealera Jackieho (Danny  
A. Abeckaser) a jeho přítelkyni Rachel (Ari Graynor). Sam rychle prokáže své obchodní dovednosti a  
jeho noví šéfové ho okamžitě vezmou pod svá křídla. Noční život na Manhattanu a v Amsterdamu  
nezkušenného chlapce rychle uchvátí a Sam začne hlouběji sklouzávat do králičí nory,  
experimentovat s extází a zamiluje se do Rachel. Samův dvojí život postupně rozvrátí rodinu a celá  
komunita ho začne podezírat z ilegální činnosti. Sam si pomalu začne uvědomovat temnou stránku  
snadno vydělaných peněz a veselých večírků. Snaží se vrátit zpět k bohu, a tak učiní fatální  
rozhodnutí, které by mohlo celou operaci zničit…  



[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: 19 Datum: 5/5/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

18:20 
Deník slabocha 93' 
DIARY OF A WIMPY KID 
rodinná komedie USA 2010 [12] [S] [DD] 
režie: Thor Freudenthal 
hrají: Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harrisová, Steve Zahn, Devon Bostick 

Rodinná komedie natočená na motivy ilustrovaného bestselleru vypráví dobrodružství  
vychytralého studenta, který musí nějakým způsobem přežít nejděsivější období života:  
střední školu.   

Pro Grega Heffleye, je střední škola nejhloupějším nápadem všech dob. Je to místo, které se hemží  
stovkami společenských nášlapných min v podobě nejrůznějších tyranů, pobudů a idiotů. Přežít nikdy  
nekončící utrpení a dosáhnout nějakého slušného postavení je, zdá se, nemožné. Ale Greg se  
nevzdává ve víře, že si zaslouží potřebné uznání ostatních a dál vymýšlí nejrůznější fígle a bezchybné  
plány, které se však pokaždé minou účinkem anebo rovnou skončí tragédií. Vše si zapisuje do svého  
deníku, který přetéká názory, myšlenkami, příběhy rodinných strastí a rádoby školními triumfy.  
“Jednoho dne, až budu slavný,” zapsal si Greg, “budu mít rozhodně lepší věci na práci než odpovídat  
celý den na hloupé otázky ostatních.” A tak se zrodil Deník slabocha.  

20:00 
Píseň mého srdce 98' 
MY OWN LOVE SONG 
komediální drama USA 2010 [12] [S] 
režie: Olivier Dahan 
hrají: Renée Zellwegerová, Forest Whitaker, Madeline Zimová, Nick Nolte, Elias Koteas 

Bývalá zpěvačka připoutaná na invalidní vozík se vydá s kamarádem na výlet napříč celou  
zemí až do Memphisu. Během cesty si hodně povídají, a tak se oba dozvědí o tragické  
minulosti toho druhého. Díky tomu si budou ještě bližší než dřív...  

Jane (Renée Zellweger) po nešťastné nehodě skončila na invalidním vozíku a od té doby se schovává  
před světem i svým vlastním životem. Joey (Forest Whitaker) je její kamarád, který rozmlouvá s duchy 
 a anděly, které nikdo jiný nevidí ani neslyší. Když si přečte v novinách, že jeho oblíbený spisovatel  
bude mít přednášku v New Orleans, přesvědčí Jane, aby se tam vydala s ním. Po cestě se setkají s  
Billie (Madeline Zima), která se snaží najít svého zmizelého manžela. Během svého výletu budou  
muset překonat mnoho překážek a setkají se s mnoha různými anděly i ďábly… 



[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: 19 Datum: 6/5/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (19) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (435) EP. 19 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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 
Tři dny ke svobodě 128' 
THE NEXT THREE DAYS 
kriminální thriller USA 2010 [15] [S] [DD] 
režie: Paul Haggis 
hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banksová, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wildeová 

Brennanovi žili v rodinné idyle, jenže pak byla Lara obviněna z vraždy. Přesto, že přísahá, že  
ji nespáchala, je shledána vinnou a odsouzena. Když soud zamítne závěrečné odvolání,  
rozhodne se John dostat svou ženu z vězení nelegální cestou. 

Život Johna Brennana je, zdá se, absolutně perfektní. Jenže najednou je jeho manželka Lara zatčena  
a obviněna z vraždy. Tvrdí, že je nevinná. Přesto je odsouzena a zavřena do vězení. John se snaží ze 
 všech sil udržet rodinu pohromadě, vychovávat jejich syna a k tomu ještě učit na vysoké škole. Tři  
roky se snaží najít jakýkoli důkaz, který by prokázal, že je jeho žena nevinná. Když soud zamítne  
závěrečné odvolání, pomýšlí Lara na sebevraždu. A tak se John rozhodne, že svou manželku dostane 
 z vězení nelegální cestou. Neodradí ho nic. Dá dohromady plán útěku a vydá se do nebezpečného a  
neznámého světa, ve kterém nakonec riskuje vše pro ženu, kterou miluje.  



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

22:10 
Hra o trůny II. (4) 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 04 - GARDEN OF BONES 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: David Petrarca 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou.  
 
Epizoda 4:  
Joffrey trestá Sansu za Robbova vítězství, zatímco Tyrion s Bronnem usilují o zmírnění královy  
krutosti. Catelyn prosí Stannise a Renlyho, aby se vzdali svých ambicí a sjednotili se proti  
Lannisterovým. Dany najde svého spojence. Tyrion přinutí jednoho královnina muže, aby se stal jeho  
očima a ušima. Arya a Gendry jsou převezeni do Harrenhal, kde jsou jejich životy v rukou Gregora  
Cleganea. Davos se musí vrátit ke svým starým způsobům a propašovat Melisandru do tajné zátoky.  



[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: 20 Datum: 7/5/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

19:50 
Útěk ze Sibiře [T] 127' 
THE WAY BACK 
dobrodružné drama USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
režie: Peter Weir 
hrají: Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrell, Saoirse Ronanová, Mark Strong 

Příběh skupiny uprchlíků vedené Polákem Januszem. V roce 1940 utekli ze sibiřského gulagu  
a vydali se za svobodou. Stanete se svědky jejich tůry nepřátelským terénem, jež vedla přes  
Sibiř, Mongolsko, poušť Gobi a Himaláje až do Indie.  

V roce 1939 byl polský voják Janusz (Jim Sturgess) Sovětským svazem obviněn ze špionáže. Janusz 
 odmítl přiznat, že je vinen, a tak přivedli jeho manželku, kterou předtím mučili a donutili ji svědčit proti  
svému muži. Janusz byl poté odsouzen ke dvaceti letům v Gulagu.  
V pracovním táboře na Sibiři se Janusz setkává s americkým inženýrem Smithem (Ed Harris),  
hercem Khabarovem (Mark Strong), otrlým ruským kriminálníkem Valkou (Colin Farrell), umělcem  
Tomaszem, Polákem Kazikem, který trpí šeroslepostí, lotyšským knězem Vossem a jugoslávským  
účetním Zoranem. Khabarov se svěří Januszovi se svým plánem na útěk skrz jižní Mongolsko kolem  
jezera Bajkal. Poté, co Janusze odsoudí k práci v dolech, rozhodne se utéct během velké sněhové  
bouře. Smith, Valka, Zoran, Voss, Tomasz a Kazik utíkají s ním.   
Nyní jsou z nich zase svobodní muži, ovšem smrt se jim lepí na paty. Krajina, kterou musejí projít je  
nemilosrdná a cesta do bezpečí velmi dlouhá. Během cesty musejí čelit mnoha nepříjemnostem a  
nebezpečím, kterým je s ustupujícími silami velmi snadné podlehnout – sněhovým bouřím, hejnům  
komárů, hladu, nástrahám pouště, písečným bouřím, děsivé žízni… Po cestě se k nim připojí  
dospívající polská dívka Irena (Saoirse Ronan), která se také snaží dostat do bezpečí. Před sebou  
mají čtyři tisíce kilometrů, přes sibiřskou hranici, Mongolsko, poušť Gobi, Tibet a nakonec přes  
Himaláje do Indie, kde je čeká vytoužená svoboda.  

22:00 
Hra o trůny II. (6) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 06 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: David Nutter 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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: 20 Datum: 8/5/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

17:30 
Den naruby 78' 
OPPOSITE DAY (2009) 
rodinná komedie USA 2009 [12] [S] 
režie: R. Michael Givens 
hrají: Billy Unger, Ariel Winter, Pauly Shore, Colleen Crabtree, French Stewart 

Devítiletý Sammy a jeho osmiletá sestra se vydají se svými prarodiči na prázdniny do hor.  
První noc Sammy zašeptá do tmy infantilní přání: „Přeji si, aby děti vládly světu.“ Sammy však  
nemá tušení, co touto nevinnou formulkou způsobil!  

Sourozenci Sammy (Billy Unger) a Carla (Ariel Winter) jsou velmi zklamáni, když je jejich věčně  
pracující rodiče pošlou na prázdniny na horskou chatu s babičkou a  dědou. Mezitím ve městě tým  
vědců (vedený Frenchem Stewartem) zachytí mocnou formulku, která způsobí, že se dospělí začnou  
chovat jako děti a děti naopak jako dospělí. Vše se stane právě v okamžiku, kdy Sammy na horské  
chatě vyřkne přání, aby děti vládly světu. Když se vrátí Carla a Sammy zpět domů, zjistí, že jejich táta  
Robert (Pauly Shore), máma Denise (Colleen Crabtree) a všichni ostatní rodiče se chovají jako děti,  
zatímco jejich kamarádi řídí město.  

20:35 
Vychovávat Hope II. (14) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 14 - JIMMY'S FAKE GIRLFRIEND 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Rebecca Asherová 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových,  
která se musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje). 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových, která se  
musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje).  
Hope je následkem Jimmyho jednorázového pobavení s hledanou kriminálnicí, kterou jeho matka  
Virginia pomohla dostat za mříže. Společně s manželem Burtem počala Virginia Jimmyho, když jí bylo 
 pouhých patnáct let. Nyní se v jejich životě nečekaně ocitla vnučka a oni, jakožto mladí prarodiče, mají 
 šanci napravit chyby, kterých se v mládí dopustili při výchově Jimmyho. Rodina Chanceových žije  
společně s prababičkou Maw Maw. Ta byla kdysi pilířem rodiny, teď však kvůli ní musí být všichni ve  
střehu. Maw Maw je totiž přesvědčena, že jejich dům je zamořený, že podvádí svého mrtvého  
manžela, nebo že se právě odehrává druhá světová válka. Když Jimmy zrovna nepracuje pro Burtovu  
firmu, která se lidem stará o trávníky, vypomáhá v Howdyho supermarketu - má aspoň zaplacené  
zdravotní pojištění a může být nablízku sarkastické pokladní Sabrině, jež má otravného přítele. To vše  
pod bdělým dohledem šéfa Barneyho, bojového nadšence, který sbírá panenky. Společně se svou  
rodinou, přáteli, sousedy i kolegy z práce se Jimmy snaží vychovávat Hope jak nejlépe umí, což  
obnáší, že musí zvládnout tu nejtěžší práci, jakou kdy dělal - být dobrým otcem.  
V této řadě seriálu se rodina Chanceových vydá na svatbu do Las Vegas, Burta unesou, konečně  
vyjdou najevo Sabrinina tajemství a rodina si začne dělat starosti o Hopinu budoucnost. 



[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 
Californication V. (9) 27' 
CALIFORNICATION V. EP. 57 - AT THE MOVIES 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Helen Huntová 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na každém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodružstvích se snaží obnovit vztah s bývalou přítelkyní a vychovávat jejich  
společnou dceru v prostředí, které pro teenagerku není úplně normální. 

Známý spisovatel Hank se z New Yorku přesouvá do Los Angeles, protože podle jeho knihy se bude  
natáčet film. Od té chvíle žongluje mezi požadavky Holywoodu a touhou napsat svůj vlastní materiál.  
Během toho balancuje ve vztahu s Karen, se kterou se v jednom kuse dávají dohromady a následně  
rozcházejí a více než co jiného se snaží být dobrým otcem jejich dceři Becce. Ovšem svých starých  
neřestí - alkoholu, drog a žen - se nevzdal, stejně jako mu nikdy neschází jeho osvěžující cit pro  
poctivost a nesmlouvavou upřímnost.  
Ve čtvrté řadě Hank stěží unikl vězení a nyní se těší v New Yorku z nabité svobody, pryč od šílenství  
L.A. Ale těžký rozchod a především pracovní příležitost, kterou mu nabídne kamarád Charlie ho znovu  
dotlačí na západní pobřeží. Hank má v plánu držet se od problémů co nejdál, ovšem zdá se, že to  
nebude tak snadné. Karen se znovu vdá a Becca začne randit s klukem, který je nesnesitelnou  
dvacetiletou verzí Hanka. Může se Hank vrátit zpět domů a udržet si zdravý rozum? Nenechte si ujít  
pátou sérii vašeho oblíbeného seriálu! 

21:30 
Nahoru a dolů III. (3) 28' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 16 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Jody Hill 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

Danny McBride coby Kenny Powers se vrací ve třetí řadě oblíbeného seriálu z produkce  
HBO. Sledujte další vzestupy a pády arogantního bývalého nadhazovače z první ligy, jenž  
stále kraluje všem mejdanům a je naprosto neodolatelný. 

HBO přináší třetí řadu oblíbeného komediálního seriálu o pošetilém a vyhořelém bývalém nadhazovači 
 z první ligy Kennym Powersovi (Danny McBride). Poté, co ve druhé sérii utekl ze svého rodného  
města v Severní Karolíně do Mexika, se vrací zpět do Spojených států jako nový muž. Nebo ne?  
Kenny přijíždí do Myrtle Beach v Jižní Karolíně - turistické destinace plné obchodů se zábavní  
pyrotechnikou, minigolfu a opilých nezletilých - a záhadně se mu podaří vzkřísit svou basebalovou  
kariéru v malé lize Myrtle Beach Mermen. Přestože se sám považuje za krále Myrtle Beach, bojuje  
Kenny s tím, že stárne, v osobním životě (jeho milovaná April mu porodila syna, a tak se stal otcem) i  
v tom profesionálním (poměřuje se totiž s novými hráči, včetně nového ruského nadhazovače).  
Spřátelí se s bývalým zadákem Shanem (Jason Sudeikis), který dá Kennymu varovnou lekci. 



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

22:00 
Spartakus: Pomsta (4) 56' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 04 - EMPTY HANDS 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Mark Beesley 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

Po krvavém útěku z Batiatova domu strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce  
Římské republiky. Claudius Glaber a jeho vojáci jsou vysláni do Capuy s cílem rozdrtit  
Spartaka a jeho osvobozené otroky... 

V předchozím seriálu Spartakus: Krev a písek jsme se s gladiátory rozloučili ve chvíli, kdy utíkali z  
Batiatova domu. Povstání pokračuje a strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce Římské  
republiky. Další řada oblíbeného seriálu Spartakus: Pomsta začíná vysláním Gaia Claudia Glabera a  
jeho římských vojáků do Capuy, aby rozdrtili skupinu osvobozených otroků vedenou Spartakem dříve,  
než způsobí další škody. Spartakus je hnán svou touhou pomstít se muži, který odsoudil jeho ženu k  
otroctví a nakonec i k smrti. Zároveň si není jistý, zda jsou nezbytně nutné další oběti, aby svou  
armádu udržel pohromadě. I tentokrát se můžeme těšit na krvelačné souboje, neobvyklé erotické  
scény a skutky hanebné i hrdinské. 
 
Epizoda 4:  
Spartakus vede přeživší skrz les, ale Crixus se od nich oddělí a vrátí se na místo někdejšího utrpení.  
Lucretia slídí kolem Ilithyii ve snaze ovlivnit mocné Římany.  

HBO Týden: 20 Datum: 10/5/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Vrah přes inzerát 83' 
THE CRAIGSLIST KILLER 
kriminální thriller USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Stephen Kay 
hrají: Jake McDorman, Agnes Brucknerová, Josh Close, Julia Campbellová, Kevin Kilner 

Zdánlivě perfektní student medicíny Philip Markoff vede dvojí život. Postupně se noří  
hlouběji a hlouběji do zhýralého světa gamblerství, zločinu a nakonec i vražd. Své oběti  
hledá přes inzerát.   

Film Vrah přes inzerát sleduje temný a záhadný online život Philipa Markoffa, zatímco se v reálném  
životě připravuje na slibnou budoucnost doktora po boku své snoubenky Megan McAllister. Na  
Bostonské univerzitě ho považují za jednoho z nejlepších mediků, jeho přítelkyně, přátelé i spolužáci  
jsou přesvědčeni, že by nikdy neprovedl nic špatného. Jenže Phillip před nimi skrývá násilnické  
stránky a obrovskou vlnu agresivity, kterou naopak důvěrně znají jeho nevinné oběti.  
Vše začalo 14. dubna 2009 vraždou prvního stupně. Obětí byla masérka, která nabízela své služby  
přes inzerát. Když policie přijde na to, že brutální zabíjení a množství dalších útoků na ženy spojují  
inzeráty, jejich další vyšetřování je nakonec dovede k Markoffovi. Hlavního vyšetřovatele ztvárnil  
William Baldwin.  



[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: 20 Datum: 11/5/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:45 
Filmy a filmové hvězdy IV. (19) 25' 
FILMS AND STARS IV. (175) EP. 19 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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 
Noc hrůzy 102' 
FRIGHT NIGHT (2011) 
komediální horor USA 2011 [18] [S] [DD] 
režie: Craig Gillespie 
hrají: Anton Yelchin, Colin Farrell, Toni Colletteová, David Tennant, Imogen Pootsová 

Charlie Brewster (Anton Yelchin) je v posledním ročníku na střední škole a má za to, že stojí  
na vrcholku světa. Jenže pak se vedle nastěhuje Jerry (Colin Farrell) a Charlie přijde na to,  
že je to upír, jenž se chystá lovit v sousedství.  

Seznamte se s novým sexy sousedem, Jerrym Dandrigem (Colin Farrell). Je nebezpečně okouzlující  
– a smrtelně nebezpečný. To proto, že je to upír, který žízní po krvi…. Tedy spíše po hektolitrech krve.  
Středoškolák Charley Brewster (Anton Yelchin) si brzy spojí Jerryho podezřelé chování a neustále se  
zvyšující počet mrtvých v okolí. A tak se rozhodne sousedský terror ukončit. Jenže sám to nezvládne.  
Jeho jedinou nadějí je kouzelník a vrah upírů, Peter Vincent (David Tennant) z Las Vegas. Tahle  
nesourodá dvojice se společně pokusí zastavit sousedovo krvežízivé řádění. Jenže Jerry je krutý a  
neúprosný zabiják a rozhodně se nevzdá bez boje. Tahle upírská hororová klasika vás dostane na  
první kousnutí a díky hvězdnému obsazení vás uchvátí od prvního záběru! 



[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: 20 Datum: 13/5/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (20) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (436) EP. 20 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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 
Tvůj snoubenec, můj milenec 108' 
SOMETHING BORROWED 
romantické komediální drama USA 2011 [12] [S] [DD] 
režie: Luke Greenfield 
hrají: Ginnifer Goodwinová, Kate Hudsonová, Colin Egglesfield, John Krasinski, Steve Howey 

Rachel je stále single. Její nejlepší kamarádka Darcy je zasnoubená a neustále Rachel  
připomíná, že by si měla někoho najít. Jednoho večera objednává Rachel jeden drink za  
druhým, až nakonec skončí v posteli s Dexem, Darcyiným snoubencem…  

Rachel je talentovaná advokátka v jedné z nejlepších právnických firem v New Yorku, vstřícná a  
loajální kamarádka, ovšem bohužel, stále single, což jí její nejlepší přítelkyně Darcy neustále  
připomíná. Na oslavě svých třicátých narozenin po mnoha koktejlech skončí hodná holka Rachel  
nečekaně v posteli s Dexem. Do tohohle muže byla zamilovaná snad už od té doby, co chodila na  
vysokou. Dex je však naneštěstí také Darcyin snoubenec. Rachel a Darcy jsou kamarádky už od  
dětství, jenže teď jim do cesty vstoupila láska, což samozřejmě vede k mnoha komplikacím a  
výbuchům. Ovšem vše se ještě přiostří, když se ukáže jaké skrývá Ethan, Rachelin důvěrník a rádce,  
tajemství. Naneštěstí je nablízku také Marcus, nezkrotný sukničkář, který nenechá žádnou ženu ve  
svém dosahu na pokoji.   



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

21:50 
Hra o trůny II. (5) 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 05 - THE GHOST OF HARRENHAL 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: David Petrarca 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou.  
 
Epizoda 5:  
Konec Baratheonova soupeření donutí Catelyn k útěku a Littlefingera k činu. Tyrion se dozví o  
Cerseině tajné zbrani. Theon se plaví ke Kamenitému pobřeží, aby dokázal, že je hoden jména  
Ironborn. V Harrenhalu dostane Arya jistý příslib od Jagen H'ghara, jednoho ze tří vězňů, které  
zachránila z Gold Cloaks. Noční hlídka přijíždí ke starobylé pevnosti, která by snad mohla pomoci  
zastavit postup armády divochů. 



[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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20:10 
Hlavně nezávazně [T] 104' 
NO STRINGS ATTACHED (2011) 
romantická komedie USA 2011 [15] [S] [Full HD] 
režie: Ivan Reitman 
hrají: Natalie Portmanová, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes, Greta Gerwigová 

Emma je lékařka, která objevila perfektní řešení, jak si v nabitém programu najít čas na sex –  
nabídla kamarádovi vztah s jedním pravidlem: Hlavně nezávazně. Jenže když se postelová  
gymnastika promění ve vztah, mohou dál zůstat přáteli?  

Emma (Natalie Portman) a Adam (Ashton Kutcher) jsou dlouholetí kamarádi, kteří svůj vztah málem  
pohřbili, když se spolu jednoho rána vyspali. A tak se dohodnou, v rámci ochrany svého přátelství, že v 
 sexu budou pokračovat pouze, pokud oba budou souhlasit s tím, že je to nezávazné. Což vylučuje  
jakoukoli žárlivost, očekávání, hádky, květiny nebo cukrování. Nezávazně znamená, že to mohou dělat 
 jakkoli, kdekoli a kdykoli… ale nesmí se do sebe zamilovat. Jenže je vůbec možné, aby spolu dva  
kamarádi spali a nevstoupila jim do cesty láska? A přežije tohle všechno jejich přátelství?  

22:00 
Hra o trůny II. (7) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 07 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: David Nutter 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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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18:45 
Opravdové country 2 : Talent 107' 
PURE COUNTRY 2: THE GIFT 
hudební drama USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Christopher Cain 
hrají: Katrina Elamová, George Strait, Travis Fimmel, Michael McKean, Cheech Marin 

Bobbie je country zpěvačka, jejíž sláva vyletěla ke hvězdám raketovou rychlostí. Poté Bobbie 
 záhadně ztratila hlas. Nyní se snaží vyrovnat se svou nově nabitou slávou, najít odvahu  
pykat za své chyby a především sílu pokračovat se zpěvem.  

Dívka z malého města v Kentucky Bobbie Thomas (Katrina Elam) se přes noc stala hvězdou a začala 
 koncertovat na velkých pódiích. Najednou však zničeho nic se na strmé cestě ke hvězdám ztratí a  
přijde o svůj výjimečný andělský hlas. Sledujte zpívající senzaci Bobbie, jak se snaží napravit staré  
křivdy a s pomocí country legendy George Straita se jí podaří znovu najít svůj hlas.    

20:35 
Vychovávat Hope II. (15) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 15 - SHEER MADNESS 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Phil Traill 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových,  
která se musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje). 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových, která se  
musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje).  
Hope je následkem Jimmyho jednorázového pobavení s hledanou kriminálnicí, kterou jeho matka  
Virginia pomohla dostat za mříže. Společně s manželem Burtem počala Virginia Jimmyho, když jí bylo 
 pouhých patnáct let. Nyní se v jejich životě nečekaně ocitla vnučka a oni, jakožto mladí prarodiče, mají 
 šanci napravit chyby, kterých se v mládí dopustili při výchově Jimmyho. Rodina Chanceových žije  
společně s prababičkou Maw Maw. Ta byla kdysi pilířem rodiny, teď však kvůli ní musí být všichni ve  
střehu. Maw Maw je totiž přesvědčena, že jejich dům je zamořený, že podvádí svého mrtvého  
manžela, nebo že se právě odehrává druhá světová válka. Když Jimmy zrovna nepracuje pro Burtovu  
firmu, která se lidem stará o trávníky, vypomáhá v Howdyho supermarketu - má aspoň zaplacené  
zdravotní pojištění a může být nablízku sarkastické pokladní Sabrině, jež má otravného přítele. To vše  
pod bdělým dohledem šéfa Barneyho, bojového nadšence, který sbírá panenky. Společně se svou  
rodinou, přáteli, sousedy i kolegy z práce se Jimmy snaží vychovávat Hope jak nejlépe umí, což  
obnáší, že musí zvládnout tu nejtěžší práci, jakou kdy dělal - být dobrým otcem.  
V této řadě seriálu se rodina Chanceových vydá na svatbu do Las Vegas, Burta unesou, konečně  
vyjdou najevo Sabrinina tajemství a rodina si začne dělat starosti o Hopinu budoucnost. 



[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 
Californication V. (10) 28' 
CALIFORNICATION V. EP. 58 - PERVERTS & WHORES 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Bart Freundlich 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na každém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodružstvích se snaží obnovit vztah s bývalou přítelkyní a vychovávat jejich  
společnou dceru v prostředí, které pro teenagerku není úplně normální. 

Známý spisovatel Hank se z New Yorku přesouvá do Los Angeles, protože podle jeho knihy se bude  
natáčet film. Od té chvíle žongluje mezi požadavky Holywoodu a touhou napsat svůj vlastní materiál.  
Během toho balancuje ve vztahu s Karen, se kterou se v jednom kuse dávají dohromady a následně  
rozcházejí a více než co jiného se snaží být dobrým otcem jejich dceři Becce. Ovšem svých starých  
neřestí - alkoholu, drog a žen - se nevzdal, stejně jako mu nikdy neschází jeho osvěžující cit pro  
poctivost a nesmlouvavou upřímnost.  
Ve čtvrté řadě Hank stěží unikl vězení a nyní se těší v New Yorku z nabité svobody, pryč od šílenství  
L.A. Ale těžký rozchod a především pracovní příležitost, kterou mu nabídne kamarád Charlie ho znovu  
dotlačí na západní pobřeží. Hank má v plánu držet se od problémů co nejdál, ovšem zdá se, že to  
nebude tak snadné. Karen se znovu vdá a Becca začne randit s klukem, který je nesnesitelnou  
dvacetiletou verzí Hanka. Může se Hank vrátit zpět domů a udržet si zdravý rozum? Nenechte si ujít  
pátou sérii vašeho oblíbeného seriálu! 

21:30 
Nahoru a dolů III. (4) 28' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 17 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: David Gordon Green 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

Danny McBride coby Kenny Powers se vrací ve třetí řadě oblíbeného seriálu z produkce  
HBO. Sledujte další vzestupy a pády arogantního bývalého nadhazovače z první ligy, jenž  
stále kraluje všem mejdanům a je naprosto neodolatelný. 

HBO přináší třetí řadu oblíbeného komediálního seriálu o pošetilém a vyhořelém bývalém nadhazovači 
 z první ligy Kennym Powersovi (Danny McBride). Poté, co ve druhé sérii utekl ze svého rodného  
města v Severní Karolíně do Mexika, se vrací zpět do Spojených států jako nový muž. Nebo ne?  
Kenny přijíždí do Myrtle Beach v Jižní Karolíně - turistické destinace plné obchodů se zábavní  
pyrotechnikou, minigolfu a opilých nezletilých - a záhadně se mu podaří vzkřísit svou basebalovou  
kariéru v malé lize Myrtle Beach Mermen. Přestože se sám považuje za krále Myrtle Beach, bojuje  
Kenny s tím, že stárne, v osobním životě (jeho milovaná April mu porodila syna, a tak se stal otcem) i  
v tom profesionálním (poměřuje se totiž s novými hráči, včetně nového ruského nadhazovače).  
Spřátelí se s bývalým zadákem Shanem (Jason Sudeikis), který dá Kennymu varovnou lekci. 



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

22:00 
Spartakus: Pomsta (5) 53' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 05 - LIBERTUS 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Rick Jacobson 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

Po krvavém útěku z Batiatova domu strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce  
Římské republiky. Claudius Glaber a jeho vojáci jsou vysláni do Capuy s cílem rozdrtit  
Spartaka a jeho osvobozené otroky... 

V předchozím seriálu Spartakus: Krev a písek jsme se s gladiátory rozloučili ve chvíli, kdy utíkali z  
Batiatova domu. Povstání pokračuje a strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce Římské  
republiky. Další řada oblíbeného seriálu Spartakus: Pomsta začíná vysláním Gaia Claudia Glabera a  
jeho římských vojáků do Capuy, aby rozdrtili skupinu osvobozených otroků vedenou Spartakem dříve,  
než způsobí další škody. Spartakus je hnán svou touhou pomstít se muži, který odsoudil jeho ženu k  
otroctví a nakonec i k smrti. Zároveň si není jistý, zda jsou nezbytně nutné další oběti, aby svou  
armádu udržel pohromadě. I tentokrát se můžeme těšit na krvelačné souboje, neobvyklé erotické  
scény a skutky hanebné i hrdinské. 
 
Epizoda 5:  
Spartakus se rozhodne pro odvážnou misi – chce osvobodit Crixuse ze zajetí Římanů. Jenže  
legendární gladiátor z domu Batiatus vše jen zkomplikuje. Ilithyiiny intriky začnou ohrožovat její  
manželství s Glaberem.   

HBO Týden: 21 Datum: 17/5/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Za všechno může má matka 97' 
QUELQUE CHOSE A TE DIRE (AKA. BLAME IT ON MUM) 
drama Francie 2009 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Cécile Telerman 
hrají: Mathilde Seignerová, Pascal Elbé, Olivier Marchal, Charlotte Ramplingová, Patrick Chesnais 

Kouzelná Charlotte Rampling si v tomto filmu zahrála dominantní matriarchu absolutně  
nefunkční depresivní rodiny. Jejich život se ale dramaticky změní, když jejich dcera začne  
chodit s policistou…  

Cellierovi jsou typická francouzská rodina. Matka Mady tráví většinu času vyprávěním hororových  
historek o svých dvou dcerách a manželovi Henrym, který se od té doby, co je v důchodu, začal  
chovat opradu podivně. Antoine, nejstarší syn vede úspěšnou společnost, dcera Annabellle pracuje  
jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče a svým nejbližším předpovídá budoucnost. Druhá  
dcera Alice je velmi náchylná k depresím. Jednoho dne však potká světem rozčarovaného policistu,  
který navždy změní osud její rodiny.  



[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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17:25 
Filmy a filmové hvězdy IV. (20) 25' 
FILMS AND STARS IV. (176) EP. 20 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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 
Králičí nora 88' 
RABBIT HOLE 
psychologické drama USA 2010 [12] [S] [DD] 
režie: John Cameron Mitchell 
hrají: Nicole Kidmanová, Aaron Eckhart, Dianne Wiestová, Miles Teller, Tammy Blanchardová 

Nicole Kidman a Aaron Eckhart si v tomto filmu zahráli manželský pár, kteří se snaží překonat  
ztrátu svého dítěte. Čím více se jejich vztah zhoršuje, tím více se truchlící rodiče snaží ho  
zachránit.  

Králičí nora je živý, nadějný, upřímný a neočekávaně vtipný portrét rodiny, hledající, co vše je možné i  
v nejnemožnějších situacích.  
Becca a Howie Corbettovi (Nicole Kidmanová a Aaron Eckhart) se snaží, po probuzení se z nedávné  
šokující ztráty, vrátit ke svému běžnému každodennímu životu. Ještě před osmi měsíci byli šťastnou  
maloměstskou rodinou se vším, co chtěli. Nyní jsou lapeni v bludišti vzpomínek, v bludišti touhy, viny,  
obviňování sami sebe, sarkasmu a emocí, z nichž nelze uniknout. Když se Becca smíří s bolestivou  
ztrátou, Howie pocítí úlevu.  
Změny vyústí v náhlé nečekané okamžiky. Becca se váhavě svěřuje své tvrdohlavé milující matce  
(Diane Wiestová) a tajně hledá mladíka (Miles Teller), zapleteného do nehody, která všechno změnila. 
 Během toho nachází Howie útěchu v náruči jiné ženy (Sandra Ohová). I přesto, že je jejich život  
naruby, snaží se najít cestu zpět k životu plnému krásy, smíchu a štěstí. Výsledkem cesty je pohled  
do života dvou lidí, kteří se znovu učí poznávat jeden druhého a žít ve světě, který je otočený vzhůru  
nohama. 
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20:00 
Arthur 105' 
ARTHUR (2011) 
komedie USA 2011 [12] [S] [DD] 
režie: Jason Winer 
hrají: Russell Brand, Helen Mirrenová, Greta Gerwigová, Jennifer Garnerová, Geraldine Jamesová 

Playboy Arthur se spoléhá v životě na dvě věci: bohatství své rodiny a moudrost své chůvy,  
která ho vždy uchrání od potíží. Nyní však čelí největší výzvě svého dosavadního života –  
musí si vybrat mezi rodinným bohatstvím a milovanou ženou. 

V tomto nově pojatém klasickém příběhu se Russell Brand převtělil do role neodolatelného miliardáře  
Arthura Bacha, jenž se v životě vždy spolékal na dvě věci: neomezené bohatství své rodiny a  
nekonečnou moudrost své chůvy a nejlepší kamarádky Hobson (Helen Mirren), která ho vždy uchrání  
od potíží. Arthur je nezodpovědný a  laskavý muž, který miluje zábavu, ovšem jeho život postrádá  
jakýkoli vyšší smysl. Jenže jednoho dne pohár přeteče a Arthurovo nepředvídatelné konání začne  
ohrožovat rodinnou pověst, playboy dostane ultimátum. Buď se ožení s krásnou, ovšem absolutně  
nesympatickou Susan Johnson (Jennifer Garner), jež by ho držela na uzdě, anebo se může rozloučit  
se svým miliardovým dědictvím a tím pádem i se svým dosavadním způsobem života. Arthur by se  
rodině za normálních okolností beze všeho podřídil… jenže se zrovna zamiloval do newyorské  
průvodkyně Naomi (Greta Gerwig), která sdílí jeho idealismus a spontánnost. Naomi vidí v Arthurovi  
nejen to, jaký je, ale i toho, kým by mohl být. Právě to je nakonec pro něj dostatečný důvod, aby  
převzal zodpovědnost za svůj vlastní život. Musí si jen stát za tím, co chce. Jenže za jakou cenu?  



[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: 21 Datum: 20/5/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (21) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (437) EP. 21 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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 
Cinema verite 86' 
CINEMA VERITE (2011) 
drama USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Shari Springer Berman, Robert Pulcini 
hrají: Diane Laneová, Tim Robbins, James Gandolfini, Patrick Fugit, Kathleen Quinlanová 

Film nahlíží do zákulisí televizního pořadu An American Family, který dokumentoval život  
rodiny Loudových na počátku sedmdesátých let. Obyčejní obyvatelé Santa Barbary se stali  
senzací. Právě tehdy vznikl nový televizní žánr: reality šou.  

V roce 1973 se rodina Loudových stala televizní senzací úplně nového typu. Bylo to dlouho předtím,  
než rock- metalová hvězda Ozzy Osbourne začal vystavovat život své výstřední rodiny na obrazovce  
a o desetiletí dříve, než na sebe domácí puťky začaly před kamerami bezostyšně křičet. HBO vám  
nyní prostřednictvím Cinema Verite nabízí jedinečný pohled do zákulisí natáčení přelomového  
televizního pořadu “An American Family”, který dokumentoval život rodiny Loudových na počátku  
sedmdesátých let. Obyčejní obyvatelé Santa Barbary se stali senzací. Právě tehdy vznikl nový  
televizní žánr: reality šou.  
 An American Family představoval v roce 1973 totální odklon od klasické televizní zábavy. Přinesl  
mikrospopický pohled na rodinu, která rozhodně nebyla připravená nést důsledky. Pořad zcela  
odhaluje manželé Loudovi (Diane Lane, Tim Robbins), jak se snaží ukočírovat své manželství a také  
pět dospívajících dětí. Pat navíc musela čelit ostré kritice za to, že podporovala svého syna Lance  
(Thomas Dekker) v jeho homosexuální orientaci v době, kdy toto téma bylo v televizi naprosté tabu.   



[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 
Hra o trůny II. (6) 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 06 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: David Nutter 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 

HBO Týden: 22 Datum: 21/5/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

22:00 
Hra o trůny II. (8) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 08 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Alan Taylor 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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: 22 Datum: 22/5/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

19:10 
Liga mimořádných tanečníků: Povstání začíná 81' 
THE LXD: THE LEGION OF EXTRAORDINARY DANCERS - THE UPRISING BEGINS 
akční taneční drama USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Jon M. Chu 
hrají: Luis Rosado, Christopher Scott, Harry Shum, Jr., Aja George, Terence Dickson 

Film zaznamenává cestu jedinců s výjimečnými tanečními schopnostmi, kteří se spojí, aby se  
postavili svým rivalům. Na pozadí jejich příběhu vám bude také odhalena úžasná mytologie  
tance, jež líčí jak se zrodil hip-hop a jiné taneční styly.  

V dalším provokativním pokračování LXD pokračuje nová taneční evoluce. Tento film zaznamenává  
cestu jedinců s výjimečnými tanečními schopnostmi, kteří se musejí rozhodnout, jestli se v epické  
válce postaví na stranu dobra nebo zla… V tomto úžasném dobrodružném filmu uvidíte některé z  
nejlepších tanečníků na světě. Je tu středoškolský odpadlík Trevor Drift, jež odhaluje nebezpečné  
rodinné tajemství, dále padlý voják Sp3cimen, jenž se snaží utéct své temné minulosti a skromný  
hrdina Elliot Hoo, kterého straší nově objevené nadpřirozené schopnosti. Všichni tři jsou povoláni, aby  
naplnili svůj osud a připojili se k Legii výjimečných tanečníků. THE LXD předvádí neuvěřitelné otočky,  
výpady a zvraty, díky kterému se stal fenoménem pop kultury a jedním z nejvíce očekávaných  
webových seriálů všech dob. 

20:35 
Vychovávat Hope II. (16) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 16 - SINGLE WHITE FEMALE ROLE-MODEL 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Eyal Gordin 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových,  
která se musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje). 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových, která se  
musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje).  
Hope je následkem Jimmyho jednorázového pobavení s hledanou kriminálnicí, kterou jeho matka  
Virginia pomohla dostat za mříže. Společně s manželem Burtem počala Virginia Jimmyho, když jí bylo 
 pouhých patnáct let. Nyní se v jejich životě nečekaně ocitla vnučka a oni, jakožto mladí prarodiče, mají 
 šanci napravit chyby, kterých se v mládí dopustili při výchově Jimmyho. Rodina Chanceových žije  
společně s prababičkou Maw Maw. Ta byla kdysi pilířem rodiny, teď však kvůli ní musí být všichni ve  
střehu. Maw Maw je totiž přesvědčena, že jejich dům je zamořený, že podvádí svého mrtvého  
manžela, nebo že se právě odehrává druhá světová válka. Když Jimmy zrovna nepracuje pro Burtovu  
firmu, která se lidem stará o trávníky, vypomáhá v Howdyho supermarketu - má aspoň zaplacené  
zdravotní pojištění a může být nablízku sarkastické pokladní Sabrině, jež má otravného přítele. To vše  
pod bdělým dohledem šéfa Barneyho, bojového nadšence, který sbírá panenky. Společně se svou  
rodinou, přáteli, sousedy i kolegy z práce se Jimmy snaží vychovávat Hope jak nejlépe umí, což  
obnáší, že musí zvládnout tu nejtěžší práci, jakou kdy dělal - být dobrým otcem.  
V této řadě seriálu se rodina Chanceových vydá na svatbu do Las Vegas, Burta unesou, konečně  
vyjdou najevo Sabrinina tajemství a rodina si začne dělat starosti o Hopinu budoucnost. 



[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 
Californication V. (11) 30' 
CALIFORNICATION V. EP. 59 - THE PARTY 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] 
režie: Michael Lehmann 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na každém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodružstvích se snaží obnovit vztah s bývalou přítelkyní a vychovávat jejich  
společnou dceru v prostředí, které pro teenagerku není úplně normální. 

Známý spisovatel Hank se z New Yorku přesouvá do Los Angeles, protože podle jeho knihy se bude  
natáčet film. Od té chvíle žongluje mezi požadavky Holywoodu a touhou napsat svůj vlastní materiál.  
Během toho balancuje ve vztahu s Karen, se kterou se v jednom kuse dávají dohromady a následně  
rozcházejí a více než co jiného se snaží být dobrým otcem jejich dceři Becce. Ovšem svých starých  
neřestí - alkoholu, drog a žen - se nevzdal, stejně jako mu nikdy neschází jeho osvěžující cit pro  
poctivost a nesmlouvavou upřímnost.  
Ve čtvrté řadě Hank stěží unikl vězení a nyní se těší v New Yorku z nabité svobody, pryč od šílenství  
L.A. Ale těžký rozchod a především pracovní příležitost, kterou mu nabídne kamarád Charlie ho znovu  
dotlačí na západní pobřeží. Hank má v plánu držet se od problémů co nejdál, ovšem zdá se, že to  
nebude tak snadné. Karen se znovu vdá a Becca začne randit s klukem, který je nesnesitelnou  
dvacetiletou verzí Hanka. Může se Hank vrátit zpět domů a udržet si zdravý rozum? Nenechte si ujít  
pátou sérii vašeho oblíbeného seriálu! 

21:30 
Nahoru a dolů III. (5) 28' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 18 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Jody Hill 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

Danny McBride coby Kenny Powers se vrací ve třetí řadě oblíbeného seriálu z produkce  
HBO. Sledujte další vzestupy a pády arogantního bývalého nadhazovače z první ligy, jenž  
stále kraluje všem mejdanům a je naprosto neodolatelný. 

HBO přináší třetí řadu oblíbeného komediálního seriálu o pošetilém a vyhořelém bývalém nadhazovači 
 z první ligy Kennym Powersovi (Danny McBride). Poté, co ve druhé sérii utekl ze svého rodného  
města v Severní Karolíně do Mexika, se vrací zpět do Spojených států jako nový muž. Nebo ne?  
Kenny přijíždí do Myrtle Beach v Jižní Karolíně - turistické destinace plné obchodů se zábavní  
pyrotechnikou, minigolfu a opilých nezletilých - a záhadně se mu podaří vzkřísit svou basebalovou  
kariéru v malé lize Myrtle Beach Mermen. Přestože se sám považuje za krále Myrtle Beach, bojuje  
Kenny s tím, že stárne, v osobním životě (jeho milovaná April mu porodila syna, a tak se stal otcem) i  
v tom profesionálním (poměřuje se totiž s novými hráči, včetně nového ruského nadhazovače).  
Spřátelí se s bývalým zadákem Shanem (Jason Sudeikis), který dá Kennymu varovnou lekci. 

22:00 
Spartakus: Pomsta (6) 54' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 06 - CHOSEN PATH 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Michael Hurst 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

Po krvavém útěku z Batiatova domu strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce  
Římské republiky. Claudius Glaber a jeho vojáci jsou vysláni do Capuy s cílem rozdrtit  
Spartaka a jeho osvobozené otroky... 

V předchozím seriálu Spartakus: Krev a písek jsme se s gladiátory rozloučili ve chvíli, kdy utíkali z  
Batiatova domu. Povstání pokračuje a strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce Římské  
republiky. Další řada oblíbeného seriálu Spartakus: Pomsta začíná vysláním Gaia Claudia Glabera a  
jeho římských vojáků do Capuy, aby rozdrtili skupinu osvobozených otroků vedenou Spartakem dříve,  
než způsobí další škody. Spartakus je hnán svou touhou pomstít se muži, který odsoudil jeho ženu k  
otroctví a nakonec i k smrti. Zároveň si není jistý, zda jsou nezbytně nutné další oběti, aby svou  
armádu udržel pohromadě. I tentokrát se můžeme těšit na krvelačné souboje, neobvyklé erotické  
scény a skutky hanebné i hrdinské. 



[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: 22 Datum: 24/5/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

18:30 
Africké kočky: Království odvahy 86' 
AFRICAN CATS 
dokumentární film USA 2011 [12] [S] [DD] 
režie: Keith Scholey, Alastair Fothergill 

Sledujte s námi život králů africké savany: Mary, dcera zraněné lvice, která se však nehodlá  
vzdát; Sity, statečná gepardí samice a matka pěti mláďat a lev Kali, kterého kdysi vyhnala  
pýcha a jenž se nyní vrací zpět se svými pěti syny.  

Na pozadí africké savany se stanete svědky srdceryvného soupeření mezi dvěma klany. Kromě toho  
uvidíte epickou cestu jedné statečné rodiny. Snímek Africké kočky: Království odvahy zachycuje  
skutečnou lásku, humor a odhodlání majestátních králů savany. Seznámíte se s Marou, dcerou  
zraněné lvice, která se však nehodlá vzdát; Sitou, statečnou gepardí samicí a matkou pěti mláďat a  
lvem Kali, kterého kdysi vyhnala pýcha a jenž se nyní rací zpět se svými pěti syny.  

20:00 
Ďáblova slza 85' 
THE DEVIL'S TEARDROP 
kriminální thriller USA/Kanada 2010 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Norma Bailey 
hrají: Tom Everett Scott, Natasha Henstridgeová, Rena Soferová, Gabriel Hogan, Jonathan Higgins 

V tomto napínavém dramatu se vysloužilý agent FBI vrací zpět do sedla, aby pomohl vyřešit  
případ nebezpečného maniaka, jenž terorizuje Washington.  

Na nádraží ve Washingtonu někdo zastřelil sedm lidí. Po tomto útoku FBI dostane varování, že  
podobná zvěrstva se budou opakovat každých 24 hodin do té doby, než mu vyplatí částku 20 miliónů  
amerických dolarů. Jediným vodítkem k dopadení vraha je ručně napsaný vzkaz, a tak se zvláštní  
agentka Margaret Lukas (Natasha Henstridge) obrací na soudního analytika Parkera Kincaida (Tom  
Everett Scott). Kincaid je bývalý agent FBI, který odešel ze služby poté, co uprchlý vrah zaútočil na  
jeho syna, ve snaze se mu pomstít. Zatímco pomáhá vypátrat dalšího maniaka, bojuje ve svém  
soukromém životě se svou bývalou ženou o to, co je mu v životě nejdražší – o své děti.  



[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: 22 Datum: 25/5/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (21) 25' 
FILMS AND STARS IV. (177) EP. 21 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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 
Expres na západ 87' 
THE SUNSET LIMITED 
drama z produkce HBO USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Tommy Lee Jones 
hrají: Samuel L. Jackson, Tommy Lee Jones 

V tomto dramatu z produkce HBO září Samuel L. Jackson a Tommy Lee Jones. Příběh zkoumá 
 debatu o víře a ateismu, životě a nihilismu, vykoupením a sebevraždou. Nenechte si ujít  
strhující film z pera uznávaného autora Cormaca McCarthyho. 

Toto spalující drama z pera držitele Pulitzeroy ceny, Cormaca McCarthyho (Tahle země není pro  
starý) bravurně mísí humor a patos při zkoumání vztahu mezi cizími lidmi, kteří se setkávají v zoufalé  
situaci. Vše se odehrává v jednom newyorském bytě. Dva velmi odlišní muži – hluboce věřící bývalý  
trestanec (Samuel L. Jackson), jenž zmaří pokus o sebevraždu bílému asociálovi, který je profesorem 
 na univerzitě (Tommy Lee Jones). Zoufalý professor se pokusil skočit pod vlak metra. Zatímco jeden  
se snaží navázat pouto na racionální, duchovní a emocionální úrovni, druhý se noří hlouběji do svého  
těžce vybudovaného zoufalství. Uzavřeni ve filozofické debatě se oba snaží vášnivě hájit své životní  
krédo a přesvědčit toho druhého o své pravdě.  

HBO Týden: 22 Datum: 26/5/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

18:10 
Upírův pomocník 104' 
CIRQUE DU FREAK: THE VAMPIRE'S ASSISTANT 
dobrodružná fantasy USA 2009 [12] [S] [DD] 
režie: Paul Weitz 
hrají: John C. Reilly, Josh Hutcherson, Chris Massoglia, Patrick Fugit, Ken Watanabe 

Chlapec unikne z bezpečí své nudné existence a naplní svůj osud ve světě plném nočních  
můr. Nechte se vtáhnout do fantastického světa nepochopených šílenců a groteskních  
nočních bytostí. 

Film Upírův pomocník vypráví příběh chlapce, který nevědomky rozbije dvě stě let staré příměří mezi  
dvěma soupeřícími klany upírů. Chlapec unikne z bezpečí své nudné existence a naplní svůj osud ve  
světě plném nočních můr. Nechte se vtáhnout do fantastického světa nepochopených šílenců a  
groteskních nočních bytostí. 
Čtrnáctiletý Darren byl stejný jako většina dětí z jeho sousedství. Potloukal se se svým nejlepším  
kamarádem, ze školy nosil dobré známky a většinou se držel od problémů v bezpečné vzdálenosti.  
Jednoho dne však se svým kamarádem narazí na podivnou kočovnou šou a od té chvíle se chlapec  
začne měnit. Vše se stane přesně v okamžiku, kdy ho upír Larten Crepsley promění v bytost, která  
žízní po krvi. Darren se stane neživým a připojí se ke kočovníkům a jejich atrakcím plným  
monstrózních kreatur, včetně hadího chlapce, vlkodlaka a vousaté dámy. Darren se sžívá se svou  
nově získanou silou ve světě plném temnoty a stane se cenným pěšákem mezi upíry a jejich  
smrtelnými protějšky. Podaří se jim z něj vysát zbytek jeho lidskosti?  



[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: 22 Datum: 27/5/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (22) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (438) EP. 22 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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 
Láska a jiné závislosti 108' 
LOVE AND OTHER DRUGS 
romantické komediální drama USA 2010 [15] [S] [DD] 
režie: Edward Zwick 
hrají: Jake Gyllenhaal, Anne Hathawayová, Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad 

Zástupce farmaceutické firmy, Jamie, se nečekaně zamiluje do volnomyšlenkářské Maggie.  
Tihle dva si nikdy nemysleli, že by je něco takového mohlo potkat, nakonec však zjistí, že  
chemie, která je mezi nimi, je silnější, než kterákoli droga.  

V této komedii plné emocí se setkáte s Maggie, která se za nic na světě nenechá ničím a nikým  
svázat. Jenže jednoho dne potká muže, který je stejný jako ona. Jamie Randall (Jake Gyllenhaal)  
skvěle ovládá umění svádění a to je jeho značnou výhodou i v jeho kariéře ve farmaceutickém  
průmyslu. Maggie a Jamie se do sebe ke svému vlastnímu překvapení zamilují a ocitnou se pod  
vlivem jedné z nejsilnějších drog: lásky. Většina vztahů se vyvíjí od lásky k sexu, u Maggie a Jamieho  
to však bylo opačně. Užijte si tento nekonvenční milostný příběh plný nečekaných zvratů…  

21:50 
Hra o trůny II. (7) 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 07 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: David Nutter 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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: 23 Datum: 28/5/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Nějak se to komplikuje [T] 115' 
IT'S COMPLICATED 
komedie USA 2009 [15] [S] [Full HD] 
režie: Nancy Meyersová 
hrají: Meryl Streepová, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bellová 

Jane (Meryl Streep) má dospělé děti, prosperující pekárnu a velmi přátelský vztah se svým  
bývalým manželem, Jakem (Alec Baldwin). Jenže se to všechno značně zkomplikuje – stačí  
jediná večeře s Jakem a aférka s ex je na světě…  

Dvojnásobná držitelka Oscara, Meryl Streep, si v této romantické komedii zahrála po boku Stevea  
Martina a Aleca Baldwina. Jane má tři dospělé děti, prosperující pekárnu v Santa Barbaře a  
pozoruhodně přátelský vztah se svým bývalým manželem Jakem. Jenže brzy bude vše jinak. Deset  
let po rozvodu si Jane s Jakem vyrazí na nevinnou večeři a stane se něco nepředvídatelného – znovu  
mezi nimi přeskočí jiskra vášně. Uprostřed znovunalezeného romantického dovádění je však přistihne  
Jakeova mladá manželka a Janin nápadník, architekt Adam. Je možné, aby láska byla na druhý pokus  
ještě sladší? Vtipná, inteligentní a svěže zralá komedie z dílny režisérky Nancy Meyers dokazuje, že  
ve věcech lásky, rozvodu a všeho mezi tím, si nemůžeme být nikdy jistí… Zkrátka, vždy se to nějak  
zkomplikuje.  

22:00 
Hra o trůny II. (9) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 09 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Neil Marshall 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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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18:55 
Liga mimořádných tanečníků: Tajemství Ra 97' 
THE LXD: THE LEGION OF EXTRAORDINARY DANCERS - SECRETS OF THE RA 
akční taneční drama USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Jon M. Chu 
hrají: Luis Rosado, Christopher Scott, Harry Shum, Jr., Aja George, Terence Dickson 

Film zaznamenává cestu jedinců s výjimečnými tanečními schopnostmi, kteří se spojí, aby se  
společně postavili svým rivalům. Na pozadí příběhu vám bude odhalena úžasná mytologie  
tance, jež líčí jak se zrodil hip-hop a jiné taneční styly. 

Nastává taneční evoluce. Tento film zaznamenává cestu jedinců s výjimečnými tanečními  
schopnostmi, kteří se musejí rozhodnout, jestli se v epické válce postaví na stranu dobra nebo zla… V 
 tomto úžasném dobrodružném filmu uvidíte některé z nejlepších tanečníků na světě. Jejich  
superschopnosti jsou označované jako 'Ra', kromě nich se vám představí také padouchové LXD,  
mezi které patří ti, kteří si říkají 'Ox' a také Umbras. THE LXD předvádí neuvěřitelné otočky, výpady a  
zvraty, díky kterému se stal fenoménem pop kultury a jedním z nejvíce očekávaných webových seriálů 
 všech dob.  

20:35 
Vychovávat Hope II. (17) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 17 - SPANKS BUTT, NO SPANKS 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Rebecca Asherová 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových,  
která se musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje). 

Úspěšný komediální seriál držitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových, která se  
musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje).  
Hope je následkem Jimmyho jednorázového pobavení s hledanou kriminálnicí, kterou jeho matka  
Virginia pomohla dostat za mříže. Společně s manželem Burtem počala Virginia Jimmyho, když jí bylo 
 pouhých patnáct let. Nyní se v jejich životě nečekaně ocitla vnučka a oni, jakožto mladí prarodiče, mají 
 šanci napravit chyby, kterých se v mládí dopustili při výchově Jimmyho. Rodina Chanceových žije  
společně s prababičkou Maw Maw. Ta byla kdysi pilířem rodiny, teď však kvůli ní musí být všichni ve  
střehu. Maw Maw je totiž přesvědčena, že jejich dům je zamořený, že podvádí svého mrtvého  
manžela, nebo že se právě odehrává druhá světová válka. Když Jimmy zrovna nepracuje pro Burtovu  
firmu, která se lidem stará o trávníky, vypomáhá v Howdyho supermarketu - má aspoň zaplacené  
zdravotní pojištění a může být nablízku sarkastické pokladní Sabrině, jež má otravného přítele. To vše  
pod bdělým dohledem šéfa Barneyho, bojového nadšence, který sbírá panenky. Společně se svou  
rodinou, přáteli, sousedy i kolegy z práce se Jimmy snaží vychovávat Hope jak nejlépe umí, což  
obnáší, že musí zvládnout tu nejtěžší práci, jakou kdy dělal - být dobrým otcem.  
V této řadě seriálu se rodina Chanceových vydá na svatbu do Las Vegas, Burta unesou, konečně  
vyjdou najevo Sabrinina tajemství a rodina si začne dělat starosti o Hopinu budoucnost. 



[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 
Californication V. (12) 30' 
CALIFORNICATION V. EP. 60 - HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] 
režie: Adam Bernstein 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na každém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodružstvích se snaží obnovit vztah s bývalou přítelkyní a vychovávat jejich  
společnou dceru v prostředí, které pro teenagerku není úplně normální. 

Známý spisovatel Hank se z New Yorku přesouvá do Los Angeles, protože podle jeho knihy se bude  
natáčet film. Od té chvíle žongluje mezi požadavky Holywoodu a touhou napsat svůj vlastní materiál.  
Během toho balancuje ve vztahu s Karen, se kterou se v jednom kuse dávají dohromady a následně  
rozcházejí a více než co jiného se snaží být dobrým otcem jejich dceři Becce. Ovšem svých starých  
neřestí - alkoholu, drog a žen - se nevzdal, stejně jako mu nikdy neschází jeho osvěžující cit pro  
poctivost a nesmlouvavou upřímnost.  
Ve čtvrté řadě Hank stěží unikl vězení a nyní se těší v New Yorku z nabité svobody, pryč od šílenství  
L.A. Ale těžký rozchod a především pracovní příležitost, kterou mu nabídne kamarád Charlie ho znovu  
dotlačí na západní pobřeží. Hank má v plánu držet se od problémů co nejdál, ovšem zdá se, že to  
nebude tak snadné. Karen se znovu vdá a Becca začne randit s klukem, který je nesnesitelnou  
dvacetiletou verzí Hanka. Může se Hank vrátit zpět domů a udržet si zdravý rozum? Nenechte si ujít  
pátou sérii vašeho oblíbeného seriálu! 

21:30 
Nahoru a dolů III. (6) 28' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 19 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: David Gordon Green 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

Danny McBride coby Kenny Powers se vrací ve třetí řadě oblíbeného seriálu z produkce  
HBO. Sledujte další vzestupy a pády arogantního bývalého nadhazovače z první ligy, jenž  
stále kraluje všem mejdanům a je naprosto neodolatelný. 

HBO přináší třetí řadu oblíbeného komediálního seriálu o pošetilém a vyhořelém bývalém nadhazovači 
 z první ligy Kennym Powersovi (Danny McBride). Poté, co ve druhé sérii utekl ze svého rodného  
města v Severní Karolíně do Mexika, se vrací zpět do Spojených států jako nový muž. Nebo ne?  
Kenny přijíždí do Myrtle Beach v Jižní Karolíně - turistické destinace plné obchodů se zábavní  
pyrotechnikou, minigolfu a opilých nezletilých - a záhadně se mu podaří vzkřísit svou basebalovou  
kariéru v malé lize Myrtle Beach Mermen. Přestože se sám považuje za krále Myrtle Beach, bojuje  
Kenny s tím, že stárne, v osobním životě (jeho milovaná April mu porodila syna, a tak se stal otcem) i  
v tom profesionálním (poměřuje se totiž s novými hráči, včetně nového ruského nadhazovače).  
Spřátelí se s bývalým zadákem Shanem (Jason Sudeikis), který dá Kennymu varovnou lekci. 

22:00 
Spartakus: Pomsta (7) 53' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 07 - SACRAMENTUM 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Jesse Warn 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

Po krvavém útěku z Batiatova domu strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce  
Římské republiky. Claudius Glaber a jeho vojáci jsou vysláni do Capuy s cílem rozdrtit  
Spartaka a jeho osvobozené otroky... 

V předchozím seriálu Spartakus: Krev a písek jsme se s gladiátory rozloučili ve chvíli, kdy utíkali z  
Batiatova domu. Povstání pokračuje a strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce Římské  
republiky. Další řada oblíbeného seriálu Spartakus: Pomsta začíná vysláním Gaia Claudia Glabera a  
jeho římských vojáků do Capuy, aby rozdrtili skupinu osvobozených otroků vedenou Spartakem dříve,  
než způsobí další škody. Spartakus je hnán svou touhou pomstít se muži, který odsoudil jeho ženu k  
otroctví a nakonec i k smrti. Zároveň si není jistý, zda jsou nezbytně nutné další oběti, aby svou  
armádu udržel pohromadě. I tentokrát se můžeme těšit na krvelačné souboje, neobvyklé erotické  
scény a skutky hanebné i hrdinské. 



[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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22:25 
Utichlá píseň: Afghánská padlá hvězda 34' 
SILENCING THE SONG: AN AFGHAN FALLEN STAR 
dokument z produkce HBO USA 2011 [15] [S] 
režie: Havana Markingová 

Filmařka H.Marking se vrací do Afghánistánu, aby zjistila, jak se daří nechvalně známé  
soutěžící Setaře z populární šou Afghan Star. Film se zaměřuje především na to, jaké mělo  
Setařino kontroverzní vystoupení dopad na její život i kariéru. 

HBO vám v návaznosti na jediněčný dokumentární film Afghan Star, oceněný na festivalu Sundance,  
jenž sleduje čtyři soutěžící populární reality šou a pěvecké soutěže v jednom, představuje  
pokračování, které se se soustředí pouze na jednu z nich. Setara svým projevem na jevišti způsobila  
značný rozruch – nejen, že tančila, ba co hůř, dopustila, aby jí spadl šátek a odhalila tak své vlasy! V  
tomto filmu se režisérka Havana Marking vrací do Afghánistánu, aby zjistila, jaký dopad mělo její  
kontroverzní vystoupení na její život i na sociální poměry v její zemi. Ačkoli by byl na Západě podle  
tamních měřítek Setařin výkon příliš mírný, v Afghanistánu, kde je chování žen řízeno přísnými  
pravidly, bylo ohroženo nejen její následné společenské postavení, ale také její život. Muslimští  
duchovní Setaru veřejně odsoudili a někteří lidé jí dokonce vyhrožovali smrtí. I přes to všechno se však 
 Setara vdala a očekává narození svého prvního potomka. Musí však být neustále ve střehu a velmi  
pečlivě dohlížet na svoji bezpečnost. Svůj sen stát se popovou hvězdou odložila, alespoň pro tuto  
chvíli…  


