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09:40 
Superhvězda Superman 73' 
ALL-STAR SUPERMAN 
animovaný akční komiks USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Sam Liu 
hrají:  

Muže z oceli náhle ochromí smrtelná nemoc. Ovšem předtím, než ho zasáhne hrozivý osud,  
musí se naposledy postavit svému největšímu nepříteli, Lexovi Luthorovi, který se nezastaví  
před ničím dokud neporazí nejlepšího superhrdinu světa.  

Lex Luthor plný nenávisti a žárlivosti spřádá komplikovaný plán na zabití Muže z oceli. A zatím mu to  
vychází. Superman se otrávil sluneční radiací a nyní umírá. Před sebou má jen několik týdnů života, a  
tak se snaží vyplnit si své životní sny. Jedním z nich je prozradit svou pravou identitu Lois Lane. Jenže 
 v tom Luthor veřejně vyhlásí svůj plán na ovládnutí světa, přičemž nikde v dosahu není žádný  
superhrdina, jenž by ho dokázal zastavit. Superman rychle ztrácí sílu, ale přesto se rozhodne  
Luthorovi postavit  a zažehnout s ním smrtící bitvu, která by mohla být definitivním koncem největšího  
ochránce planety Země… 

19:30 
Před kamerou IX. (27) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (443) EP. 27 
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 
Ocelová pěst 122' 
REAL STEEL 
akční sci-fi drama USA/Indie 2011 [12] [DS] [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.    
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20:00 
Město divů (5): Sebevražedná blondýna 52' 
MAGIC CITY EP. 05 - SUICIDE BLONDE 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie:  
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 

20:55 
Neopouštěj mě [T] 99' 
NEVER LET ME GO 
psychologické sci-fi drama VB/USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
režie: Mark Romanek 
hrají: Carey Mulliganová, Andrew Garfield, Keira Knightleyová, Sally Hawkinsová, Charlotte Ramplingová 

Kathy, Tommy a Ruth strávili své dětství na zdánlivě idylické anglické internátní škole. Když  
pak opustí brány školy, zjišťují nejen, že zemřou, ale dozvídají se také strašlivou pravdu o  
svém výjimečném osudu.  

Tento film byl natočen na motivy uznávaného románu Kazua Ishigura, Never Let Me Go, ve kterém se  
odehrává pozoruhodný příběh lásky, ztráty a skryté pravdy. Zbývá položit si základní otázku: Co dělá  
člověka člověkem? Režisér Mark Romanek a scénárista Alex Garland přenesli Ishigurovo úchvatně  
emocionální dílo do filmové podoby…  
Kathy, Tommy a Ruth žijí ve světě i čase, který je nám blízký, ovšem zcela se vymykají všemu, co  
známe. Své dětství strávili společně v Hailshamu, zdánlivě idylické anglické internátní škole. Když  
však jednoho dne opustili brány školy, žíznivě se vrhli do prozkoumávání skutečného světa. Jejich sny  
o svobodě ovšem brzy prasknou jako bubliny. Trojice kamarádů se totiž dozví, že byli uměle vytvořeni  
v rámci pěstování lidských orgánů. Jsou kloni! Kromě konfrontace s vlastní smrtelností se musejí  
všichni tři vyrovnat s nenaplněnými touhami a emocemi, zatímco přemýšlejí o skutečném smyslu své  
existence…  
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19:10 
Letos nepeču 83' 
ON STRIKE FOR CHRISTMAS 
rodinné komediální drama USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Robert Iscove 
hrají: Daphne Zunigová, David Sutcliffe, Victor Zinck Jr., Evan Williams, Julia Duffyová 

Po mnoha letech starání, aby měla její rodina perfektní život, má Joy všeho plné zuby a  
vyhlásí na Vánoce stávku. Pokud chtějí její manžel a děti další dokonalé prázdniny, budou si  
je muset zorganizovat sami.  

Seznamte se s Joy Robertson (Daphne Zuniga), supermámou, která dělá pro svou rodinu úplně vše, i 
 když její manžel Stephen (David Sutcliffe) a zbytek rodiny, zdá se, vůbec neoceňuje její usilovné  
snažení, zejména pokud se jedná o Vánoce. Právě nastává další období vánočního shonu – zdobení,  
nakupování, balení dárků, pečení a plánování – a Joyina rodina znovu očekává, že to ona zas  
zázračně všechno zvládne bez jakékoli pomoci. Ale ne tento rok! Joy vyhlásí na Vánoce stávku, což  
bude mít samozřejmě úsměvné následky.  

20:35 
Vychovávat Hope II. (22) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 22 - I WANT MY BABY BACK, BABY BACK, BABY BACK 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie:  
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. 
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21:00 
Girls (5) 27' 
GIRLS EP. 05 - HARD BEING EASY 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jesse Peretz 
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 5:  
Jessa Hannah poradí, aby svůj příběh nabídla svému šéfovi. Postupně se vzdaluje Adamovi, jenž má  
jiné představy o jejich vztahu. Marnie a Charlie hodnotí svůj vztah a Jessa je odhodlána dobýt svého  
ex.  
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21:30 
Borgiové II. (2) 46' 
THE BORGIAS II. EP. 02 - PAOLO 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Neil Jordan 
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 2: 
Paolo, mladý podkoní z Pesara, přijíždí do Říma, rozhodnutý vrátit se ke své Lucrezii a svému dítěti,  
které nedávno porodila, a které ješě ani neviděl. Mezitím se Gulia vyrovnává se svou novou úlohou (je  
součástí sexuální trojice) tím, že se zaměří na charitativní činnost. Společně s papežovou novou  
milenkou Vittorií, bere Alexandra v přestrojení pryč z města, aby mu ukázala pravou tvář chudoby. S  
pomocí dobrotivé prostitutky Beatrice se Paolo dostane k Lukrezii. Ta poprosí o pomoc Cesara, aby  
jim zorganizoval dostaveníčko. Rozhořčený Juan však na Cesara žárlí a pln naivních představ o  
rodinné cti, opilý napadne Paola. Mrtvého ho zanechá za rozbřesku před vilou Borgiů s falešným  
dopisem na rozloučenou, takže si všichni budou myslet, že nebohý Paolo spáchal sebevraždu.  
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20:00 
Před očima 85' 
LIES IN PLAIN SIGHT 
drama USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Patricia Cardosová 
hrají: Martha Higaredová, Chad Michael Murray, Rosie Perezová, Yul Vázquez, Christoph Sanders 

Slepá vysokoškolačka Sofia se vrací domů, aby zjistila, co stojí za nevysvětlitelnou  
sebevraždou její sestřenice Evy. Po odhalení zlovestného rodinného tajemství Sofia objeví,  
že klíčem ponuré záhady by mohl být Evin přítel Ethan…  

Někdy leží šokující pravda přím před námi… Film vypráví příběh Evy a její slepé sestřenice Sofie, které 
 byly v dětství nerozlučnými kamarádkami. Eva byla Sofiinou věrnou společnicí a pomáhala jí překonat  
těžké období dospívání. Když z ničeho nic Eva spáchá sebevraždu, Sofia spěchá domů za svým  
otcem Hectorem a Evinými rodiči Marisol a Rafaelem, aby zjistila, co se vlastně stalo. Jenže čím  
hlouběji proniká do Eviina života a pochybuje o Eviných bývalých partnerech Ethanovi a Christianovi,  
tím více si uvědomuje, že jejich dětství bylo plné temných a znepokojujících tajemství…  

23:05 
Real Sex (28) 46' 
REAL SEX 28: BEDROOM TRICKS AND TREATS 
dokument z produkce HBO USA 2001 [18] [S] 
režie:  
hrají:  

Myslíte si, že už vás nic nepřekvapí? Pak sledujte Real Sex, videomagazín HBO pouze pro  
dospělé, jenž odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí. Sex je totiž ta největší  
zábava, jakou si můžete dopřát, aniž byste se smáli! 

Přitažlivý, zábavný, vkusný a erotický, dlouholetý seriál HBO pouze pro dospělé zaznamenal veliký  
úspěch. Real Sex odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí, nabízí neotřelé a důmyslné  
metody, které pomáhají ženám i mužům zbavit se zábran, prohlubuje znalosti anatomie a pomáhá  
zlepšit sexuální život. Real Sex nabízí více než blízký, důvěrný pohled na sex... 
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17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (27) 25' 
FILMS AND STARS IV. (183) EP. 27 
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 
Krásný chlapec 96' 
BEAUTIFUL BOY 
psychologické drama USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
režie: Shawn Ku 
hrají: Maria Bellová, Michael Sheen, Alan Tudyk, Moon Bloodgoodová, Austin Nichols 

Bill a Kate, manželská dvojice na pokraji rozchodu, se beznadějně snaží najít alespoň nějaký  
náznak vysvětlení toho, co se odehrálo. Jejich osmnáctiletý syn spáchal sebevraždu, předtím  
však postřílel své spolužáky na univerzitě.  

Tento nekonvenční milostný příběh zkoumá cestu jedné manželské dvojice na pokraji rozchodu, která  
musí čelit nejen nepředstavitelnému žalu, ale také se pokusit najít světlo v nejtemnějším období svého  
života.  
Bill (Michael Sheen) a Kate (Maria Bello) se zoufale snaží najít alespoň nějaký náznak vysvětlení toho,  
co se odehrálo. Jejich osmnáctiletý syn spáchal sebevraždu, předtím však postřílel své spolužáky na  
univerzitě. Musejí ustát nejen pohřeb, ale především nápor médií a podivnou lítost přátel a zbytku  
rodiny. Jejich už tak napjaté manželství je podrobeno obrovské zkoušce, uvědomí si totž, že jediné, co 
 jim zbylo je společný zármutek, zmatek – a neštěstí, které zanechal jejich syn. Tato událost zásadně  
zasáhne do jejich života a nutí Billa i Kate čelit pocitům viny, vzteku, sebeobviňování, sebepoznání a  
nekonečné naději. Podaří se jim znovu najít štěstí a vidět sebe navzájem i okolní svět jasně?  
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17:45 
Billboard Music Awards 2012 [T] 131' 
BILLBOARD MUSIC AWARDS 2012 
předávání cen USA 2012 [S] [Full HD] 
režie:  
hrají:  

Billboard je světově nejvýznamnější hudební publikace a jeho legendární žebříčky jsou stále  
opravdovým měřítkem úspěšnosti v hudební branži. Adele, LMFAO, Rihanna, Lady Gaga a Lil  
Wayne jsou hlavními finalisty Billboard Music Awards 2012. 

Billboard je světově nejvýznamnější hudební publikace a jeho legendární žebříčky jsou stále  
opravdovým měřítkem všeho co je v hudební branži úspěšné. Billboard Music Awards 2012,  
tříhodinová oslava hudby věhlasného časopisu, přináší skvělá vystoupení nejslavnějších umělců, díky  
nimž se tato show stala nesmírně populární. Renomovaná hodnocení Billboardu jsou jedněmi z mála,  
která přináší ucelený pohled na hudebně umělecké výkony, jsou založená na interakci fanoušků s  
jejich hudbou a sledují prodejnost, koncertní turné i internetové aktivity. Jako se Billboard stal  
primárním zdrojem informací o trendech a inovacích v hudbě, tak se předávání Billboard Music  
Awards stalo hudební událostí roku, kterou si nemůžete nechat ujít. Mezi finalisty ročníku 2012 jsou  
Adele, LMFAO, Rihanna, Lady Gaga a Lil Wayne. 

20:00 
Thor 110' 
THOR 
akční fantasy USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Kenneth Branagh 
hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portmanová, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård 

Thor, mocný, ovšem arogantní válečník, je poslán na Zem. Je to jeho trest za to, že kvůli  
němu znovu vzplála prastará válka. Ale když jeho rival pošle z Asgardu na zem temné síly,  
Thor zjistí jaké to je být opravdovým hrdinou…  

Epické dobrodružství “Thor” zahrnuje značnou část vesmíru – od naší planety Země až k mystické  
oblasti Asgard. Hlavním hrdinou příběhu je mocný Thor, arogantní válečník, který svým bezohledným  
jednáním znovu rozpoutal prastarou válku. A tak je Thor za trest poslán na planetu Zemi, kde je nucen  
žít mezi lidmi. Ale když jeho rival pošle z Asgardu na zem temné síly, Thor zjistí jaké to je být  
opravdovým hrdinou. “Thor” je příběhem jedné mýtické cesty: nedůtklivý princ, který byl předurčen, že  
zdědí trůn se stal skromným superhrdinou, který si právo na vedení lidu získá svými činy.  
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09:50 
Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera 79' 
SCOOBY-DOO! CURSE OF THE LAKE MONSTER 
rodinná komedie USA 2010 [S] [Full HD] 
režie: Brian Levant 
hrají: Robbie Amell, Kate Meltonová, Hayley Kiyoková, Nick Palatas, Ted McGinley 

Fred, Velma, Daphne, Shaggy a samozřejmě Scooby Doo mají přes léto brigádu v country  
klubu. Jenže lidé si brzy začnou stěžovat, že je terorizuje žabí monstrum a najednou se dějí  
divné věci…  

Parta Záhady, s.r.o. má na léto domluvenou práci v country klubu, který vlastní Daphnin strýček. Jenže 
 kolem místního jezera se začnou dít podivné věci – objevují se mystické Měsíční kameny, strašidelné  
postavy a také jezerní příšera. Ovšem kromě vyřešení záhady má partička přátel také co dočinění s  
romantikou, naštěstí mají však Fred, Daphne, Velma, Shaggy a Scooby-Doo pro strach uděláno a  
brzy přijdou na kloub i prokletí jezerní příšery!  

19:30 
Před kamerou IX. (28) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (444) EP. 28 
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 
Muži v naději 110' 
MUZI V NADEJI (AKA. MEN IN HOPE) 
komedie ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jiří Vejdělek 
hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Vica Kerekes, Petra Hřebíčková, Simona Stašová 

Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom  
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho  
udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit…!!!” 

Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen:  
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská  
se nesmí nudit…!!!”  
Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem,  
který je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně  
korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se  
jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi  
několik prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců jde o  
rodinné štěstí jeho jediné dcery...  
Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky románku s krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý  
pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní manželkou. Situace je to sice krásná, ale  
dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými pány tvorstva jsou pochopitelně ženy. Ondřeje  
čeká smršť komediálních situací, kterým čelí s odzbrojující kombinací typicky mužských vlastností –  
hravou vynalézavostí a nezničitelnou nadějí, že všechno dobře dopadne.  
„Zjednodušeně řečeno Muži v naději pojednávají o nevěře a jejím blahodárném vlivu na manželství a  
veškeré ostatní milostné vztahy,“ charakterizuje příběh scenárista a režisér Jiří Vejdělek. 
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20:00 
Město divů (6) 50' 
MAGIC CITY EP. 06 - THE HARDER THEY FALL 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie:  
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 

20:55 
Sucker Punch [T] 105' 
SUCKER PUNCH (2011) 
akční dobrodružná fantasy USA 2011 [15] [S] [Full HD] 
režie: Zack Snyder 
hrají: Emily Browningová, Abbie Cornishová, Jena Maloneová, Vanessa Hudgensová, Jamie Chungová 

Sledujte příběh mladé pacientky na psychiatrii, jež uniká do světa živoucí fantazie. Právě tam  
přesvědčí další čtyři mladé dívky, aby se daly dohromady a pokusily se uniknout strašlivému  
osudu v rukou svých věznitelů, než bude příliš pozdě. 

Akční fantasy, jež vám dá nahlédnout do živelné představivosti jedné mladé dívky, jejíž sny jí pomáhají  
uniknout z temné reality. Nespoutaná časem ani prostorem se volná jako ptáček pohybuje v  
nekonečné fantazii své mysli, zažívá neuvěřitelná dobrodružství a postupně smazává hranice mezi  
skutečností a fantazií…  
Zavřeli ji a zamkli proti její vůli, ale Babydoll neztratila svou touhu žít a přežít. Je rozhodnuta bojovat za  
svou svobodu, a tak přesvědčí další čtyři dívky – neochotnou Sweet Pea, upovídanou Rocket,  
vychytralou Blondie a slepě oddanou Amber – aby se spojily a pokusily se uniknout strašlivému osudu  
v rukou svých věznitelů, kteří si říkají Blue a Madam Gorski… Musí si však pospíšit a uniknout dříve,  
než si tajemný High Roller přijde pro Babydoll.  
Pod vedením Babydoll se dívky pustí do boje a jejich nepřátelé jsou opravdu různorodí, od samurajů  
až po hady. Dívky se musejí rozhodnout, co jsou ochotny obětovat, aby zůstaly naživu. Naštěstí jim  
pomůže moudrý Wise Man a jejich neuvěřitelná cesta – pokud se jim podaří uspět – je nakonec  
osvobodí.     
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17:10 
Gran Paradiso 102' 
GRAN PARADISO 
dobrodružné drama Německo 2000 [12] [S] 
režie: Miguel Alexandre 
hrají: Ken Duken, Regula Grauwillerová, Gregor Törzs, Max Herbrechter, Frank Giering 

Devatenáctiletý Mark nedávno skončil na vozíčku a poté začal přemýšlet o sebevraždě. Jeho  
terapeutka Lisa dá dohromady skupinu horolezců, aby mu pomohli zdolat Alpine summit, tak  
jako to dělával, když ještě mohl chodit…  

Devatenáctiletý Mark nedávno skončil na vozíčku a poté, co ho poslali do rehabiltačního centra, začal  
přemýšlet o sebevraždě. Jeho terapeutka Lisa, ve snaze zachránit mu život, mu slíbí, že bude  
schopen se vydat na Alpine summit, tak, jako předtím. A tak začne dávat dohromady skupinu  
horolezců, včetně několika dalších pacientů z kliniky, zkušených horolezců a několika mladistvých  
delikventů, kteří se statečně vydávají na nebezpečnou výpravu po jejím a Markově boku.  

21:00 
Girls (6) 27' 
GIRLS EP. 06 - THE RETURN 
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 6:  
Rodiče Hannah letí zpět do Michiganu, aby oslavili jejich třicetileté výročí svatby. Doufají, že se k nim  
jejich dcera připojí, ovšem ta bude mít své vlastní rande. Setká se také znovu se svými spolužáky ze  
střední, kteří truchlí nad tragickou událostí.  
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21:30 
Borgiové II. (3) 53' 
THE BORGIAS II. EP. 03 - THE BEAUTIFUL DECEPTION 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jon Amiel 
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 3: 
Když otec sdělí Lucrezii, že Paolo spáchal sebevraždu a tudíž mu nemohou vystrojit křesťanský  
pohřeb a přijde do pekla, Lukrezia se zhroutí a odmítne krmit své dítě i sebe. Alexandr má obavy o své 
 vnouče a chřadne. Má však jisté podezření, že Paola zavraždil Juan. Lukrezia to tuší též. Rodina však 
 bude muset brzy čelit daleko větší hrozbě. Francouzská armáda totiž pochoduje z Neapole – král  
Karel touží po pomstě za to, že ho Alexandr podvedl. Ba co hůř, k jeho vojenské síle se připojí také  
Giovanni Sforza, Lucreziin bývalý manžel se svou mocnou sestřenicí Catherinou. A tak Francouzi  
znovu obléhají Řím a zdá se, že tentokrát město opravdu padne, především díky Karlově vynikajícímu  
dělostřelectvu. Naštěstí přijde Cesare s elegantním plánem jak Francouze znovu přelstít. Mezitím  
přijíždí do Říma bez povšimnutí  Della Rovere a hledá spojence pro své nové spiknutí s cílem  
zavraždit papeže. 
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20:00 
Nebezpečná kořist 100' 
LA PROIE (AKA. THE PREY) 
akční krimi thriller Francie 2011 [15] [S] [DD] 
režie: Eric Valette 
hrají: Albert Dupontel, Alice Taglioniová, Stéphane Debac, Sergi López, Natacha Régnierová 

Odsouzený bankovní lupič uteče z vězení, aby ochránil svou rodinu. Svěřil se totiž zdánlivě  
přátelskému spoluvězni, ovšem později zjistil, že je to šílenec, který se v honbě za tím, co  
chce, nezastaví před ničím.  

Franck Adrien si odpykává svůj trest odnětí svobody za loupež. Když se dozví, že je jeho manželka ve 
 finanční tísni, svěří se svému kamarádovi, se kterým sdílí celu, kam uložil kořist, ze své poslední  
loupeže. Jean-Louis Maurel má být brzy propuštěn a Franck má za to, že mu může věřit a zachránit  
jeho ženu od potíží. Později se však dozví, že Maurel je šílenec a vrah a začne se bát o bezpečnost  
své manželky a dcery. A tak se rozhodne utéct z vězení a chytit Maurela. Jenže Maurel není žádný  
hlupák a nastraží věci tak, aby se nakonec ukázalo, že záškodnickým vrahem je Franck. Franck se i  
nadále zběsile snaží chytit Maurela a zároveň očistit své jméno. Jenže policie je mu v patách,  
přesvědčena, že právě on je veřejný nepřítel číslo jedna…  

23:10 
Real Sex (29) 50' 
REAL SEX 29: LET IT ALL HANG OUT 
dokument z produkce HBO USA 2002 [18] [S] 
režie:  
hrají:  

Myslíte si, že už vás nic nepřekvapí? Pak sledujte Real Sex, videomagazín HBO pouze pro  
dospělé, jenž odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí. Sex je totiž ta největší  
zábava, jakou si můžete dopřát, aniž byste se smáli! 

Přitažlivý, zábavný, vkusný a erotický, dlouholetý seriál HBO pouze pro dospělé zaznamenal veliký  
úspěch. Real Sex odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí, nabízí neotřelé a důmyslné  
metody, které pomáhají ženám i mužům zbavit se zábran, prohlubuje znalosti anatomie a pomáhá  
zlepšit sexuální život. Real Sex nabízí více než blízký, důvěrný pohled na sex... 
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17:35 
Filmy a filmové hvězdy IV. (28) 26' 
FILMS AND STARS IV. (184) EP. 28 
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 
Mládí v hajzlu 86' 
YOUTH IN REVOLT 
komedie USA 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Miguel Arteta 
hrají: Michael Cera, Portia Doubledayová, Jean Smartová, Zach Galifianakis, Erik Knudsen 

Neuctivý příběh o divokých dobrodružstvích jednoho puberťáka jménem Nick Twisp vypráví  
o tom, jak během rodinné dovolené potkal dívku svých snů. Aby mohl být s ní, převrátil život  
svůj i všech ostatních vzhůru nohama.  

Nick Twisp je nadržený puberťák, ovšem tenhle nepostrádá intelektuální rovinu – chce se stát  
spisovatelem, žije z písní Franka Sinatry, zbožňuje Felliniho filmy a kysele pozoruje život svých  
rozvedených rodičů. Jeho otec žije s mnohem mladší blonďatou modelkou a matka se snaží dostat  
jakéhokoli muže, který projde kolem. Jeho neustálé vtipkování je jen úsilím zapadnout. Když se vydá  
se svou matkou a jejím současným milencem na prázdniny, zamiluje se na první pohled do Sheeni,  
která je podle něj naprosto dokonalá. Zažijí spolu krátký prázdninový románek, ovšem Nick touží, aby  
spolu mohli zůstat věčně. Rozhodne se pro to vytvořit své drsné alter ego jménem Francois a s jeho  
pomocí škodit jak to jen jde, aby mohl žít v blízkosti Sheeni. Na počátku filmu Nick poznamenal "Ve  
filmech sbalí holku vždycky klaďas. Ve skutečnosti je to ale naopak". Nick zkrátka všemi silami bojuje  
o svou lásku.  
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20:00 
Velká krize 95' 
TOO BIG TO FAIL 
politické drama z produkce HBO USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Curtis Hanson 
hrají: William Hurt, Edward Asner, Billy Crudup, Paul Giamatti, Topher Grace 

Intimní náhled na epochální finanční krizi na Wall street v roce 2008. S ministrem financí  
Henrym Paulsonem v centru dění, kamera nahlédne i za zavřené dveře a vyzvihne symbiózu  
mezi Wall Street a Washingtonem…  

Na začátku 21. století byla Wall Street v rozpuku a oslavovala rekordně vysoké bonusy,  
mnohamilionové platy a rostoucí trh s nemovitostmi. Jenže v roce 2008 se najednou všechno  
zhroutilo. Na podzim zažil americký finanční systém po letech deregulace volný pád, spolu se všemi  
více či méně výhodnými hypotékami. Přese všechny varovné signály nikdo nevěřil, že by finanční  
instituce mohly být v ohrožení. Trh se propadal hlouběji a hlouběji a začalo být jasné, že banky jsou  
příliš velké na to, aby vyhlásily bankrot. Hrozba však přišla z jiné strany a globální katastrofa byla na  
dosah, v měřítku, které se nikdo neodvážil ani předpokládat.  
HBO představuje fascinující pohled do zákulisí nedávné finanční krize, jež málem vedla k pádu  
amerického národního bankovnictví a s ním i celé ekonomiky. Snímek Velká krize nabízí intimní pohled 
 na finanční krizi Wall Street v roce 2008 a zkoumá vnitřní svatyně mocných mužů a žen, kteří rozhodli 
 o osudu světové ekonomiky během pouhých několika týdnů. Film se soustředí na ministra financí  
Henryho “Hanka” Paulsona (William Hurt), při spolupráci s předsedou Federálního rezervního systému 
 Benem Bernankem (Paul Giamatti) a prezidentem Newyorské federální rezervní banky Timothym  
Geithnerem (Billy Crudup), společně se členy kongresu a nejvlivnějšími (a nejpřeplacenějšími)  
generálními řediteli světa – ti všichni se snažili vzkřísit americkou ekonomiku a zachránit ji před  
kolapsem.  
Film obratně nastiňuje ekonomické nápady i ne vždy harmonické charaktery finančních titánů. Velká  
krize je aktuální připomínkou toho, že bitva o ekonomické zdraví a stabilitu není ani zdaleka u konce.  
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19:30 
Před kamerou IX. (29) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (445) EP. 29 
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 
Transformers 3 148' 
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 
katastrofické akční sci-fi USA 2011 [12] [DS] [DD] [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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20:00 
Město divů (7) 53' 
MAGIC CITY EP. 07 - WHO'S THE RIDER AND WHO'S THE HORSE? 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie:  
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 

20:55 
Černá labuť [T] 104' 
BLACK SWAN 
psychologický thriller USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
režie: Darren Aronofsky 
hrají: Natalie Portmanová, Mila Kunisová, Vincent Cassel, Barbara Hersheyová, Winona Ryderová 

Psychologický thriller se odehrává ve světě baletu. Natalie Portman ztvárnila talentovanou  
tanečnici Ninu, jež se zaplete do sítě intrik a soutěžení. Do souboru totiž přišla nová baletka  
(Mila Kunis) a stala se její největší soupeřkou.  

Černá labuť vypráví příběh Niny (Natalie Portman), baletky z newyorského tanečního souboru, jejíž  
život, jak už to u baletu bývá, je absolutně pohlcen tancem. Nina žije se svou matkou Ericou (Barbara  
Hershey), jež kdysi bývala baletkou a o to horlivěji podporuje dceřiny profesionální ambice. Jednoho  
dne se umělecký ředitel Thomas Leroy (Vincent Cassel) rozhodne vyměnit v novém představení  
hlavní baletku Beth MacIntyre (Winona Ryder) a bez váhání se novou tanečnicí Labutího jezera stává  
Nina.  Jenže ještě je tu nová tanečnice Lily (Mila Kunis), která na Leroye též velmi zapůsobila. Labutí  
jezero vyžaduje tanečnici, která bude schopná ztvárnit Bílou labuť plnou nevinnosti a milosti a také  
Černou labuť, jež představuje lest a smyslnost. Nina se pro roli Bílé labuťě dokonale hodí, ovšem Lily  
je zosobněním jejího černého protějšku. Rivalita mezi dvěma baletkami se postupně posune do rovin  
podivného přátelství a Nina objeví svou temnou stránku, která ji nakonec možná zničí…  
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17:15 
Zítra na shledanou 114' 
SEE YOU IN THE MORNING 
romantické komediální drama USA 1989 [12] [S] 
režie: Alan J. Pakula 
hrají: Jeff Bridges, Alice Krigeová, Farrah Fawcettová, Drew Barrymoreová, Lukas Haas 

Dva rozvedení lidé se zamilují, jenže musejí pomoci svým dětem vyrovnat se se změnami ve  
svých rodinách. V téhle milé rodinné komedii možná najdete recept na to, jak skloubit rozvod, 
 děti a rozkvétající nový vztah.  

Larry Livingston, psychiatr z New Yorku, má krásnou ženu Jo, chápavou tchýni Neenie a dvě milující  
děti. Dokonalé manželství však zkalí Joina smrtící věta: Musíme si promluvit.  
O necelý rok později je diskuze u konce a s ní i jejich manželství. Jo odešla i s dětmi a pokračuje ve  
své kariéře úspěšné televizní modelky. Larry ji může vidět každý den celých třicet vteřin na obrazovce, 
 jak se smyslně snaží prezenovat nový parfém. Vzniklou propast ve svém životě vyplňuje Larry prací a 
 setkáváním s přáteli jako je třeba Sidney – temperamentní žena, jež chápe, že Larry potřebuje jen  
potkat tu správnou osobu, aby znovu uvěřil v lásku. Během jedné party si Sidney zahraje na Amorka a  
představí Larrymu Beth Goodwin, talentovanou fotografku a vdovu, která vychovává sama své dvě  
děti.  
Přestože jsou oba v rozpacích, nemohou popřít vzájemnou přitažlivost. Oba také váhají vstoupit do  
nového vztahu, ovšem postupem času se k vlastnímu překvapení jsou schopni otevřít lásce. Námluvy  
se neobejdou bez smyček, vzestupů a pádů, ale nakonec zvítězí láska a Beth a Larry se vezmou.  
Nyní mají před sebou novou výzvu: vytvořit harmonické prostředí pro jejich děti. Larry si musí  
vybudovat vztah se svými dvěma novými nevlastními dětmi, Peteym a Cathy, zvyknout si na život v  
domě jiného muže a vypořádat se s nepřátelsky vrčícím psem. Ovšem tím to nekončí. Larry si musí  
najít čas také pro své vlastní děti, které mu velmi chybí.  

21:00 
Girls (7) 27' 
GIRLS EP. 07 - WELCOME TO BUSHWICK A.K.A. THE CRACKCIDENT 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jody Lee Lipes 
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 7:  
Na nejlepší party všech dob v Brooklynském Bushwicku si Hannah všimne Adamovy  
nejcharakterističtější vlastnosti (mimo uší). Poté, co Marnie spatří Charlieho, je absolutně mimo sebe  
(a otravuje ostatní). Jessa škádlí tajemného neznámého, který jí posílá SMS a Ray se stane  
Shoshanniným duchovním vůdcem. 
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21:30 
Borgiové II. (4) 50' 
THE BORGIAS II. EP. 04 - STRAY DOGS 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jon Amiel 
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 4:  
Alexandrův dávný nepřítel, Ludovico z Milána a mocný vévoda z Mantovy, Gonzaga, chtějí papežovo  
požehnání. Hodlají se totiž spojit s Benátkami a zaútočit na francouzskou armádu, která stále ještě  
pustoší italský venkov. Cesare zjišťuje, že ustupující Francouzi vypálili klášter sv. Cecílie a jeho  
milovaná Ursula zemřela. A tak s Michelettem najmou skupinku nemilosrdných vrahů a chtějí se  
pomstít. Alexandr s Cesarem nechávají Lukrezii na starosti Vatikán a připojují se k italskému vojsku,  
které čelí francouzskému ničivému dělostřelectvu. Ovšem Francouzi z děl nakonec nevystřelí – ať už  
díky Alexandrovým papežským motlitbám nebo kvůli zabijákům, které najal Cesare, a kteří ovládli  
nepřátelské muniční sklady. Krvavá bitva nakonec skončí remízou, ovšem prohnaný Alexandr se chce 
 prodrat až na vrchol, a tak sebere opuštěnou francouzskou válečnou kořist. 
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20:00 
Zbohatlíci 90' 
LES TUCHE 
komedie Francie 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Olivier Baroux 
hrají: Jean-Paul Rouve, Isabelle Nantyová, Claire Nadeauová, Théo Fernandez, Sarah Sternová 

Rodina Tucheových vyhraje v loterii 100 milionů euro a jejich život se rázem změní. Nyní si  
mohou splnit svůj sen a přestěhovat se do Monaka. Tucheovi udělají vše, aby zapadli do  
světa bohatých…  

V Bouzolles zná rodinu Tucheových každý. Jeff, Cathy a jejich tři děti žijí v duchu rodiného  
přesvědčení, že člověk se rozhodně nenarodil pro to, aby pracoval. To může být samozřejmě velmi  
těžké, ovšem Tucheovi i přes nedostatek materiálního zabezpečení jsou, zdá se, šťastni. A pak se to  
stane – rodina Tucheových vyhraje v Euroloterii 100 milionů euro a jejich život se od základů změní.  
Konečně si mohou začít plnit své sny a v první řadě uskuteční Cathin sen a přestěhují se do Monaka.  
Tam Tucheovi udělají vše pro to, aby zapadli do světa boháčů, ale chybí jim patrně ty správné kódy  
nebo přístup. Dostanou se proto do neuvěřitelných situací, dopustí se monumentálních chyb a  
nakonec způsobí revoluci v celém knížectví. Zůstanou však věrni sami sobě, a tak změní životy všech, 
 které potkají a nakonec zjistí, co je jejich skutečným bohatstvím. A podle rodinného motta "všichni za  
jednoho, jeden za všechny!" přijdou na to, že to, co dělá lidi šťastnými, rozhodně nemusí být hromada 
 peněz…  

23:20 
Real Sex (30): Pikantní sex 46' 
REAL SEX 30: DOWN AND DIRTY 
dokument z produkce HBO USA 2002 [18] [S] 
režie: Patti Kaplanová 
hrají:  

Myslíte si, že už vás nic nepřekvapí? Pak sledujte Real Sex, videomagazín HBO pouze pro  
dospělé, jenž odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí. Sex je totiž ta největší  
zábava, jakou si můžete dopřát, aniž byste se smáli! 

Přitažlivý, zábavný, vkusný a erotický, dlouholetý seriál HBO pouze pro dospělé zaznamenal veliký  
úspěch. Real Sex odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí, nabízí neotřelé a důmyslné  
metody, které pomáhají ženám i mužům zbavit se zábran, prohlubuje znalosti anatomie a pomáhá  
zlepšit sexuální život. Real Sex nabízí více než blízký, důvěrný pohled na sex... 



[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: 30 Datum: 20/7/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:50 
Filmy a filmové hvězdy IV. (29) 25' 
FILMS AND STARS IV. (185) EP. 29 
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. 

21:35 
Switch 99' 
SWITCH (2011) 
akční krimi thriller Francie 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Frédéric Schoendoerffer 
hrají: Karine Vanasse, Eric Cantona, Mehdi Nebbou, Aurélien Recoing, Karina Testová 

Sophie(25) našla webovou stránku, která umožňuje lidem, aby si s někým dalším vyměnili na  
nějaký čas dům. V nabídce najde krásný pařížský duplex s výhledem na Eifelovku. První den v 
 novém bytě je idylický, ale další ráno ji probudí policie… 

Červenec, Montreal, Kanada. Sophie Malaterre, pětadvacetiletá módní ilustrátorka se připravuje na  
osamělé léto ve městě. Nemá žádné plány, blízké přátele ani přítele… ale pak se dozví o webové  
stránce switch.com, pomocí které si lidé vyměňují byty. Sophie potřebuje změnu jako sůl a rozhodne  
se to vyzkoušet. Konec konců, nemá přece co ztratit! Náhoda tomu chtěla a Sophie najde v nabídce  
krásný pařížský duplex s výhledem na Eifelovku. První den v novém bytě je absolutně idylický... Jenže  
další ráno ji čeká kruté probuzení: policie vylomí dveře bytu a nebohá žena se dozví, že sdílí byt s  
bezhlavou mrtvolou. Není nijak schopná dokázat, že není Bénédicte Serteaux, majitelka bytu. Sophiiny 
 otisky jsou na vražedné zbrani… V Bénédictině pasu je Sophiina fotka. Sophie, zdá se, si nevyměnila  
jen byt, ale také identitu…  

HBO Týden: 30 Datum: 21/7/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Kouzelná chůva a Velký třesk 105' 
NANNY MCPHEE RETURNS (AKA. NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG) 
rodinná fantasy komedie VB/USA/Francie 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Susanna Whiteová 
hrají: Emma Thompsonová, Maggie Gyllenhaalová, Rhys Ifans, Maggie Smithová, Ralph Fiennes 

Emma Thompson se vrací s rolí kouzelné chůvy a v dalším pokračování této veselé bajky vás  
znovu pobaví. Tentokrát se Nanny McPhee objeví u dveří mladé matky, která se snaží vést  
rodinnou farmu, zatímco její manžel bojuje ve válce.  

Uvolněte cestu pro další porci zábavy a veselí! Držitelka Oscara Emma Thompson se vrací v roli  
kouzelné chůvy, jež se objeví vždy, když je nejvíce třeba. Tentokrát Nanny McPhee zaklepe na dveře  
rodinné farmy, které momentálně vládne mladá matka Isabel Green (Maggie Gyllenhaal), jejíž děti válčí 
 se svými rozmazlenými bratranci z města. Na farmě se brzy začnou dít věci! Ať už jde o létající  
motocykl, oživlou sochu, sele, které leze po stromech anebo slona… Nanny McPhee používá veškerá 
 svá kouzla, aby naučila děti pět cenných lekcí, z nichž nejdůležitější je dokázat spolu vycházet.  



[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: 30 Datum: 22/7/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (30) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (446) EP. 30 
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 
Černobílý svět 140' 
THE HELP 
drama USA 2011 [12] [S] [DD] [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. 



[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: 31 Datum: 23/7/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Město divů (8) 49' 
MAGIC CITY EP. 08 - TIME AND TIDE 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie:  
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 

20:55 
Zkažená úča [T] 94' 
BAD TEACHER 
komedie USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jake Kasdan 
hrají: Cameron Diazová, Justin Timberlake, Jason Segel, Lucy Punchová, John Michael Higgins 

Elizabeth je příšerná učitelka. Dostala kopačky od snoubence, ale má nový objev, bohatého  
učitele Scotta. A tak se pouští do všelijakých intrik a následky se dotknou jejích studentů i  
spolupracovníků. Tohle je netradiční forma vzdělávání! 

Zlatokopka Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) pověsila svou kariéru učitelky na střední škole na hřebík  
v očekávání, že se bude brzy vdávat za svého bohatého snoubence. Jenže on zničehonic zásnuby  
zruší a nebohá Elizabeth se musí vrátit zpět do školy. Nutno říci, že Elizabeth je nezodpovědná,  
nekompetentní, kouří marihuanu a absolutně nevěnuje pozornost svým kolegům, natož pak  
studentům. Během svých hodin promítá studentům ve třídě filmy. Kolegyně Amy Squirrel Elizabeth  
závidí, nesnáší ji a všemožně se jí vyhýbá. Jednoho dne se Elizabeth setká se suplujícím učitelem  
Scottem Delacortem, zjistí, že je bohatý a začne s ním flirtovat. Následně se dozví, že má Scott rád  
velká prsa, a tak se rozhodne podstoupit operaci a dát si silikonové implantáty. Jenže na to potřebuje  
sehnat 10 000 amerických dolarů. Štěstí jí hraje do karet, má totiž šanci získat speciální bonus, stačí  
jen, aby měli její žáci nejlepší výsledky státní zkoušky. A tak se najednou Elizabeth promění v  
opravdovou učitelku a svědomitě začne připravovat své studenty na zkoušku. Jenže s cílem  
dosáhnout těch nejlepších výsledků používá nepříliš etické prostředky. Naneštěstí je tu Amy, která se  
snaží najít důkazy, aby prokázala, že Elizabeth podvádí…  



[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 
Girls (8) 28' 
GIRLS EP. 08 - WEIRDOS NEED GIRLFRIENDS TOO 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jody Lee Lipes 
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 8:  
Hannah se odváží vstoupit hlouběji do Adamova světa, v dobrém i zlém. Čerstvě nezaměstnaná  
Jessa spolu s Marnie se nečekaně sblíží. Seznámí se se starým mládencem (Chris O’Dowd), který  
rozhodně není tím, kým se zdá.  



[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. (5) 50' 
THE BORGIAS II. EP. 05 - THE CHOICE 
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 5: 
Alexander je odhodlán vypořádat se se dvěma trny, které má v oku: s povýšenou rodinou Sforzových a 
 vzpurným mnichem Savonarolem. Vyšle Cesara na sforzův hrad ve Forli s požadavkem, aby rodina  
odpřísáhla svou věrnost Římu. On sám mezitím cestuje do Florencie v přestrojení, aby si poslechl  
mocné Savonarolovo kázání. Netuší však, že se zde pohybuje i Della Rovere, jehož plán zabít papeže 
 dostal od Savonarola požehnání. Ve Forli Catherina milostivě přijme Cesara a pokouší se ho svést.  
Odmítne však přísahat věrnost papeži. Rozzuřený Cesare zabije jejího bratrance Giovanniho a pomstí 
 se tak za to, jak brutálně zacházel s jeho sestrou Lukrezií během jejich nešťastného manželství.  
Blesk udeří do Baziliky sv. Petra zrovna, když se uvnitř odehrává mše a její střecha se zhroutí.  
Alexandr téměř přijde o život, ale statečně se snaží zachránit chlapce ze sboru, kteří uvízli pod  
sutinami. 



[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 
Kohout na víně 121' 
KOKOWAAH 
komedie Německo 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Til Schweiger 
hrají: Til Schweiger, Emma Tiger Schweigerová, Jasmin Geratová, Samuel Finzi, Meret Beckerová 

Henry je scénárista a jednoho dne zjistí, že má osmiletou dceru – produkt bezvýznamné  
aférky na jednu noc. A vše se přihodí zrovna ve chvíli, kdy se snaží pracovat na filmové  
adaptaci slavného románu a získat lásku svého života…  

Německá superstar Til Schweiger napsal, zprodukoval, zrežíroval a také si zahrál v této úsměvné a  
dojemné komedii. Henry je nevyzpytatelný scénárista, který se vrhá z náručí jedné nešťastné aféry do  
druhé. Pracovně na tom není o moc lépe. Jednoho dne však dostane životní příležitost napsat  
filmovou adaptaci slavného románu, který samozřejmě nenapsal nikdo jiný, než jeho bývalá přítelkyně  
a životní láska, Catherine. Jenže všechny jeho naděje na konečně šťastný a úspěšný život se obrátí  
vzhůru nohama, když se u jeho dveří objeví osmiletá Magdalena. Údajně je jeho dcerou a produktem  
dostaveníčka na jednu noc. Byla svěřena do péče svého biologického otce, než se její matka v zámoří 
 vypořádá se soudním procesem. Otcovství není nikdy procházka růžovou zahradou. Ale když se to  
stane přes noc – zrovna když se snažíte napsat své životní dílo a získat zpět lásku svého života – je  
to prakticky nemožné!  

23:35 
Real Sex (31): Jak jsem na tom v posteli? 34' 
REAL SEX 31: AM I GOOD IN BED? 
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, jenž odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí. Sex je totiž ta největší  
zábava, jakou si můžete dopřát, aniž byste se smáli! 

Přitažlivý, zábavný, vkusný a erotický, dlouholetý seriál HBO pouze pro dospělé zaznamenal veliký  
úspěch. Real Sex odhaluje neobvyklé sexuální praktiky běžných lidí, nabízí neotřelé a důmyslné  
metody, které pomáhají ženám i mužům zbavit se zábran, prohlubuje znalosti anatomie a pomáhá  
zlepšit sexuální život. Real Sex nabízí více než blízký, důvěrný pohled na sex... 
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17:45 
Filmy a filmové hvězdy IV. (30) 25' 
FILMS AND STARS IV. (186) EP. 30 
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 
30 minut nebo méně 80' 
30 MINUTES OR LESS 
akční krimi komedie USA/Německo/Kanada 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Ruben Fleischer 
hrají: Jesse Eisenberg, Danny McBride, Aziz Ansari, Nick Swardson, Michael Peña 

Poslíček z malého města jménem Nick je unesen dvěma začínajícími zločinci. Ti mu připevní k 
 hrudi bombu a sdělí mu, že má dvě hodiny na to, aby vyloupil banku. Nebo…  

Nick (Jesse Eisenberg) rozváží na malém městě pizzu. Jeho všední život však brzy nabere na  
obrátkách, když se setká se dvěma rádoby kriminálními genii (Danny McBride a Nick Swardson).  
Tyhle dvě pochybné existence totiž Nicka unesou a připoutají k němu časovanou bombu s příslibem,  
že ho vyhodí do povětří, pokud okamžitě nevyloupí banku. Nick má jen pár hodin, a tak se spojí se  
svou bývalou přítelkyní Chet (Aziz Ansari). Hodiny tikají a ti dva se musejí vypořádat s policií, najmout  
zabijáky, sehnat plamenomety a vyřešit svůj bouřlivý vztah.  
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19:30 
Před kamerou IX. (31) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (447) EP. 31 
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 
Půlnoc v Paříži 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…  
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20:00 
Newsroom (1) 60' 
THE NEWSROOM EP. 01 - WE JUST DECIDED TO 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] 
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. 

21:20 
127 hodin [T] 90' 
127 HOURS 
dobrodružné drama USA/VB 2010 [18] [S] [Full HD] 
režie: Danny Boyle 
hrají: James Franco, Kate Maraová, Amber Tamblynová, Sean Bott, Clémence Poésyová 

Toto je pravdivý příběh horolezce Arona Ralstona a jeho neuvěřitelného dobrodružství.  
Poté, co uvízl v opuštěném kaňonu v Utahu a uvolněný balvan mu zavalil ruku, musel najít  
řešení, jak se zachránit.  

Toto je pravdivý příběh horolezce Arona Ralstona (James Franco) a jeho neuvěřitelného  
dobrodružství. Poté, co uvízl v opuštěném kaňonu v Utahu a uvolněný balvan mu zavalil ruku, musel  
najít řešení, jak se zachránit.  
Během následujících pěti dnů se Ralston ohlíží zpět za svým životem a dává dohromady veškeré  
dostupné prostředky, aby se vymanil ze svého vězení. Bude muset překonat dvacet metrů vysokou  
zeď a dalších osm kilometrů v pustině, než bude konečně zachráněn. Během svého nedobrovolného  
vězení Ralston vzpomíná na své přátele, milenky, rodinu i dvě dívky, se kterými se setkal chvíli  
předtím, než zůstal v pasti mezi skálami. 127 hodin je instinktivní napínavý příběh, který vezme diváky  
na jedinečnou a neopakovatelnou cestu. Tento film dokazuje, že když se rozhodneme žít a přežít,  
jsme schopni dokázat cokoli.  
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21:00 
Girls (9) 30' 
GIRLS EP. 09 - LEAVE ME ALONE 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Richard Shepard 
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 9:  
Kvůli zpoždění s placením nájmu a rozčilená literárním úspěchem své bývalé spolužačky (Jenny  
Slate), začne Hannah pracovat v kavárně Grumpy Café. Uspořádá tam čtení a pozve svého bývalého  
profesora (Michael Imperioli). Marnie má pocit, že podporovat Hannah finančně i emocionálně je velmi  
náročné. Jessu konfrontuje její bývalá šéfka (Katherine Hahn) a Shoshanna se chystá na velmi  
netradiční rande. 
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21:30 
Borgiové II. (6) 48' 
THE BORGIAS II. EP. 06 - DAY OF ASHES 
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 6:  
Alexandrovy politické problémy jsou čím dál horší: Cesare svým neuváženým zabitím Giovanniho  
utvrdil nepřátelství mezi mocným rodem Sforzů a Borgiovými, Piero de Medici mezitím přijíždí do  
Říma se zprávou, že Savonarola nyní vládne Florencii a papežské vklady v Bance by se mohly ztratit.  
Alexandr se zoufale snaží najít nové spojence, a tak požádá Vanozzu, aby přesvědčila Lukrezii k další  
svatbě. Jenže dcera urputně odmítá. Po boku své matky a Giulie konfrontuje kardinála Versucciho a  
Piccolominiho a požaduje, aby odevzdali chudým peníze, které jim patří. Cesare ve Florencii  
konfrontuje Savonarola, málem ho však zabije mnich z dětské armády. Ve snaze dokázat otci, že je  
schopen převzít kontrolu nad papežskou armádou, se Cesare a jeho parta pokusí ukrást Medicejské  
zlato. Jenže ho čeká zklamání, jeho bratr Juan se totiž vrací ze Španělska, aby se znovu ujal vedení  
vojska. 


