
[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 - 2012/11 
HBO Týden: 45 Datum: 1/11/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Monte Carlo 104' 
MONTE CARLO 
dobrodružná romantická komedie USA/Maďarsko 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Thomas Bezucha 
hrají: Selena Gomezová, Katie Cassidyová, Leighton Meesterová, Cory Monteith, Andie MacDowellová 

Během výletu do Paříže se svou nejlepší kamarádkou a budoucí nevlastní sestrou, si Grace  
spletou s britskou prominentkou. A tak se tři mladé dámy vydají do Monte Carla na charitativní 
 ples a možná je čeká i romantika…  

Čerstvá absolventka střední školy Grace a její nejlepší kamarádka Emma pověsí svou práci servírek v  
Texasu na hřebík a rozhodnou se letět na výlet do Paříže. Jenže Gracina nevlastní sestra Meg jede na 
 přání rodičů s nimi. Mezitím se Emmin přítel Owen snaží výlet překazit a požádá svou dívku o ruku.  
Grace a Emma se však už nemohou dočkat až ochutnají creme brulee na břehu Seiny a brzy obě  
kamarádky s Megan v závěsu dorazí do Francie. Jenže Grace si spletou s britskou prominentkou  
Cordelií Winthrop Scott. Dívky nechtěně přijmou pozvání na nóbl charitativní ples v Monte Carlu a  
vlastně odkopnou celé své původní prázdniny a vydají se na jih. V Monte Carlu je čeká honosné  
apartmá, drahé šaty a šperky (včetně náhrdelníku za čtyři milióny dolarů), a tak dívky neváhají a vydají  
se na romantické dobrodružství, party na jachtě, účastní se zápasů póla a nechají se chýčkat  
společností velmi způsobilých mladých mužů. Jenže pak se ztratí onen náhrdelník a nečekaně se  
objeví pravá Cordelia! Grace, Emma a Meg musejí vynaložit všechen svůj jižanský šarm a vtip, aby se 
 jejich dovolená nezměnila v tragédii…  



[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: 45 Datum: 2/11/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:25 
Filmy a filmové hvězdy IV. (44) 25' 
FILMS AND STARS IV. (200) EP. 44 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

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

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

22:15 
Cesta samuraje 96' 
THE WARRIOR'S WAY (AKA. THE LAUNDRY WARRIOR) 
akční thriller Nový Zéland 2010 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Sngmoo Lee 
hrají: Dong-gun Jang, Kate Bosworthová, Geoffrey Rush, Danny Huston, Tony Cox 

Asijský samuraj po porážce rodiny svého nepřítele vyměkne a ušetří novorozené dítě. Na  
útěku před svým pánem zamíří do Ameriky a hledá útočiště u starého přítele v malém  
městečku na americkém západě.  

Po celoživotním tréninku bojových umění a šermu se Yangovi (Jang Dong Gun) podařilo odstranit  
všechny své nepřátele, až na jednoho – kojence, jehož úsměv zahřívá samurajovo srdce. Nechce dítě 
 zabít, ovšem není ani schopen ho ochránit před svým nebezpečným kmenem, a tak Yang s holčičkou 
 uprchne. Míří za starým přítelem, který žije v Lode, pohraničním městě na americkém západě.  
Po příjezdu však zjišťuje, že jeho přítel zemřel a kdysi prosperující město díky Zlaté horečce je nyní v  
troskách. Z původních obyvatel zbylo jen pár podivínů, včetně Lynne (Kate Bosworth), krásné a  
temperamentní vrhačky nožů a opotřebovaného opilce Rona (Geoffrey Rush). Ve snaze vytvořit pro  
dítě bezpečný domov mimo dosah vražedného klanu se Yang rozhodne ve městě zůstat a provozovat 
 místní prádelnu. Svůj meč na dobro uloží do pouzdra… 



[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: 45 Datum: 3/11/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

18:15 
Mupeti 98' 
THE MUPPETS 
rodinná komedie USA 2011 [S] [DD] [Full HD] 
režie: James Bobin 
hrají: Jason Segel, Amy Adamsová, Chris Cooper, Rashida Jonesová, Alan Arkin 

Když největší fanoušek Mupetů, Walter, se svými kamarády Garym a Mary zjistí, že ropný  
magnát má v plánu zbourat Mupetí divadlo, rozhodnou se pomoci Kermitovi dát Mupety  
znovu dohromady a vydělat deset miliónů dolarů pro záchranu divadla. 

Během prázdnin v Los Angeles Walter, největší fanoušek Mupetů, se svým bratrem Garym a jeho  
přítelkyní Mary odhalí hanebný plán naftaře Texe Richmana, který chce zbourat Mupetí divadlo a na  
jeho místě založit ropný vrt. A tak se Walter s Garym a Mary rozhodnou uspořádat velkou charitativní  
akci, aby vydělali potřebných deset miliónů dolarů k záchraně divadla a pomohou Kermitovi dát Mupety 
 znovu dohromady. Slavná skupina se totiž mezitím rozpadla a každý se vydal svou vlastní cestou:  
Fozzie vystupuje v kasinu v Renu s kapelou Moopets, Miss Piggy je redaktorkou v módním časopise  
pro plnoštíhlé, Animal se léčí v klinice pro zvládání vzteku a Gonzo je mocný instalatérský magnát.  

20:00 
Válečný kůň 141' 
WAR HORSE 
válečné drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Steven Spielberg 
hrají: Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watsonová, Niels Arestrup, David Thewlis 

První světová válka z neobvyklého pohledu koně – odysea radosti a smutku, vášnivého  
přátelství a velkého dobrodružství. Válečný kůň je jedním z nejlepších příběhů o přátelství a  
válce.  

Epické dobrodružství Válečný kůň z dílny režiséra Stevena Spielberga přináší dojemný příběh pro  
celou rodinu. Film odehrávající se na rozlehlých pláních anglického venkova, v Evropě během první  
světové války, vypráví o pozoruhodném přátelství koně jménem Joey a mladého muže Alberta, který  
ho zkrotil a následně vycvičil. Později jsou ovšem ti dva násilně rozděleni a vy se tak můžete stát  
svědky neuvěřitelné cesty koně, který putuje válkou, přičemž mění a inspiruje životy všech lidí, které  
potká – britské kavalérie, německých vojáků, francouzského farmáře a jeho vnučky. V zemi nikoho  
nakonec čeká dojemné vyvrcholení jeho dobrodružné cesty… Zažijte první světovou válku z  
neobvyklého pohledu koně – odyseu radosti a smutku, vášnivého přátelství a velkého dobrodružství.  
Válečný kůň je jedním z nejlepších příběhů o přátelství a válce.  



[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: 45 Datum: 4/11/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (45) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (461) EP. 45 
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 
Pan Popper a jeho tučňáci 90' 
MR. POPPER'S PENGUINS 
rodinná komedie USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Mark Waters 
hrají: Jim Carrey, Carla Guginová, Angela Lansburyová, Ophelia Lovibondová, Madeline Carrollová 

Pan Popper je úspěšný podnikatel, který si však s opravdu důležitými věcmi v životě nikdy  
neví rady… dokud nezdědí šest tučňáků. Tihle komičtí ptáci promění jeho byt v zasněženou  
zimní scenérii a obrátí jeho život vzhůru nohama.   

Tommy Popper vyrůstal v newyorském Brooklynu a nikdy nezapomene na chvíle, kdy se na špičkách  
natahoval po přenosném rádiu na polici v jeho pokojíčku, aby si mohl popovídat se svým otcem, jenž  
cestoval po celém světě. O mnoho let později se z Tommyho stal pan Popper (Jim Carrey), velmi  
úspěšný manhattanský realitní developer. Pan Popper se nedávno v míru rozvedl se svou ženou  
Amandou, své dvě děti vídá o víkendech, žije v hypermoderním bytě, užívá si luxusu a je na nejlepší  
cestě stát se partnerem ve firmě, ve které pracuje. Jenže pak se jednoho dne před jeho dveřmi objeví  
dřevěná bedna – suvenýr z Antarktidy a dar od jeho zesnulého otce. Uvnitř krabice, vystlané ledem,  
pan Popper najde tučňáky s jasně oranžovýma nohama. Nejsou to žádné hračky nebo dekorace, ale  
skuteční živí tučňáci, kteří se okamžitě s hlasitým troubením rozeběhnou po bytě. Popper se ze všech 
 sil snaží divokých stvoření zbavit a volá na všechna možná i nemožná místa, ale nikdo není ochoten  
přijmout jeho tučňáky. Když pln zoufalství volá na Antarktidu a snaží se ptáky poslat zpět, obdrží  
namísto toho druhou dřevěnou bednu s dalšími pěti tučňáky. Postupně se nedobrovolně seznamuje  
se svými novými okřídlenými spolubydlícími a jeho život se rychle mění: jeho elegantní newyorský byt  
se promění v zasněžený zimní ráj, obchod, na kterém dlouho pracoval je zmařen a dokonce málem  
skončí ve vězení. Ale díky svým nenadálým povinnostem pan Popper konečně pochopí význam rodiny 
 – té lidské i zvířecí…  



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

23:10 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (4) [T] 54' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 28 - BLUE BELL BOY 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Kari Skoglandová 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!  



[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: 46 Datum: 5/11/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (5) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 29 - YOU'D BE SURPRISED 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Tim Van Patten 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!  
 
Epizoda 5:  
Rothstein si s Nuckym vyříká věci v souvislosti s byznysem s likéry a poté pošle Gypovi jasnou zprávu 
 ohledně Tabor Heights. Ve Washingtonu vidí Gaston Meets příležitost v šetření senátu ve věci  
Harryho Daughertyho a ministerstva spravedlnosti. Billie získá do své skomírající šou novou hvězdu; k 
 Vanu Aldenovi a Sigrid zavítá nečekaný návštěvník; Gillian si dělá starosti, jak udržet svůj byznys v  
chodu v době Jimmyho nepřítomnosti; Margaret zažívá v nemocnici a později i u Madam Jeunet  
nepříjemné chvíle …  

21:00 
Pařba v Bangkoku [T] 98' 
THE HANGOVER PART II 
komedie USA 2011 [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Todd Phillips 
hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong 

Dva roky po divoké rozlučce se svobodou v Las Vegas cestují Phil, Stu, Alan a Doug do  
exotického Thajska. Tentokrát je ženichem Stu, který má v plánu decentní oslavu, jenže se to 
 nějak zvrtne. Události v Bangkoku si lze stěží představit! 

Jste připraveni na další pařbu? V pokračování úspěšné komedie se Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed  
Helms), Alan (Zach Galifianakis) a Doug (Justin Bartha) vydávají na Stuovu svatbu do exotického  
Thajska. Po Dougově nezapomenutelné rozlučce se svobodou v Las Vegas nehodlá Stu nic riskovat  
a zvolí decentní a bezpečnou předsvatební oslavu... Jenže věci nejdou vždy podle plánu. Co se stalo  
ve Vegas, nechme ve Vegas, ovšem co se stane v Bangkoku si lze představit jen stěží - opice,  
tetování a také návrat pana Chowa! Renomovaný režisér komedií Todd Phillips ve spojení s jeho  
komickým kvartetem přináší další superbláznivé dobrodružství! 



[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: 46 Datum: 6/11/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

21:30 
Epizody II. (5) 27' 
EPISODES II. EP. 05 
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD] 
režie: Jim Field Smith 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Beverly a Sean (Tamsin Greigová a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří  
sní o tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:  
Mattem LeBlancem... 

Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby  
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na  
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá a netrvá dlouho a v  
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.  
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe  
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena  
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.  
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta  
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy  
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod  
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková  
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,  
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu  
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se  
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo. 

22:00 
True Blood - Pravá krev V. (6) 50' 
TRUE BLOOD V. EP. 54 - HOPELESS 
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Daniel Attias 
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell 

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,  
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem  
Bill Compton. 

True Blood - Pravá krev se vrací s pátou řadou! Tento sexy šokující hororový seriál oscarového tvůrce 
 Alana Balla (Americká krása, Odpočívej v pokoji), z produkce HBO, se vám jistě i tentokrát dostane  
pod kůži. Znovu se setkáme se starými známými: servírkou Sookie Stackhousovou, jejími upírskými  
nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým  
bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu  
představí také nové tváře. Například upíra-strážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o  
klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále upírskou fanatičku Salome, která chce změnit světový pořádek  
podle myšlenek upíří bohyně Lilith. Setkáme se také s kancléřkou Norou, jež má stejného stvořitele  
jako Eric; vlkodlaky J.D. a Marthou a mnoha dalšími. Pravá krev je směsí romantiky, napětí, mystiky a  
humoru a ve své páté řadě se pouští hlouběji do konfliktu mezi příznivci koexistence a upírskými  
fanatiky. V nastalé politické mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z 
 Bon Temps, ale celé lidské existence.  
 
Epizoda 6:  
Po čase stráveném v azylu se Sookie zmocní děsivý pocit spojený s neblahou předtuchou. Ve  
Fangtasii Pam zastaví rvačku dvou mladých upírek a chválí Taru za její houževnatost. Lafayette  
navštíví Ruby Jean, jež dostane znepokojující zprávu od Jesuse. Terry se bojí o bezpečnost své  
rodiny a z problémů s Arlene obviňuje své prokletí. Alcide čelí JD; Sam nabízí Andymu pomoc s  
vyšetřováním střelby na proměňovače a Roman má plné ruce plánů ohledně Russella.  
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20:00 
Footloose: Tanec zakázán 109' 
FOOTLOOSE (2011) 
muzikálové romantické drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Craig Brewer 
hrají: Kenny Wormald, Julianne Houghová, Dennis Quaid, Andie MacDowellová, Miles Teller 

Ren se přestěhuje do malého městečka, kde ke své hrůze zjišťuje, že tamní reverend zakázal 
 hlasitou hudbu a tanec. Jenže vše se brzy změní – Ren se totiž rozhodne proti tomuto  
zákazu bojovat. A navíc se zamiluje do reverendovy dcery Ariel… 

Ren MacCormack se přestěhoval z Bostonu do malého jižanského městečka Bomont, kde prožívá  
obrovský kulturní šok. Před několika lety místní komunitou otřásla tragická nehoda, během které  
zemřelo pět mladistvých, kteří si užívali večírek. Bomontský radní a oblíbený reverend Shaw Moore na  
tuto událost reagoval zavedením nařízení, které zakazuje hlasitou hudbu a tanec. Ren se rozhodne  
tento zákaz zpochybnit, čímž znovu dodá do města život. Během své mise se zamiluje do  
reverendovy dcery Ariel…  

HBO Týden: 46 Datum: 9/11/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:45 
Filmy a filmové hvězdy IV. (45) 25' 
FILMS AND STARS IV. (201) EP. 45 
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 
Paranormal Activity 3 81' 
PARANORMAL ACTIVITY 3 
mysteriózní horor USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Ariel Schulman, Henry Joost 
hrají: Lauren Bittnerová, Christopher Smith, Chloe Csengeryová, Jessica Tyler Brownová, Hallie Footeová 

Třetí část série Paranormal Activity se vrací do minulosti a mládí dvou dospělých sester s  
předchozích dvou filmů. Sledujte Katie a Kristi v roce 1988 během jejich prvního setkání se  
zlem… 

Paranormal Activity 3 se odehrává v roce 1988, kdy se Katie a Kristi, dospělé sestry z předchozích  
filmů, poprvé jako děti setkali se svým duchem. Příběh začíná nocí, kdy se v domě začaly dít podivné  
věci a nevlastní otec dívek, Dennis, nainstaloval kolem domu kamery, aby mohli sledovat, co se děje,  
když spí. Postupem času mučí duch rodinu stále urputněji a vše končí děsivou událostí…  
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20:00 
Veronika se rozhodla zemřít 99' 
VERONICA DECIDES TO DIE 
drama USA 2009 [15] [S] [DD] 
režie: Emily Youngová 
hrají: Sarah Michelle Gellarová, Jonathan Tucker, Erika Christensenová, Florencia Lozanová, Rena Owenová 

Neúspěšný pokus o sebevraždu dá mladé ženě novou chuť do života. Když se probere v  
nemocnici, zjistí, že jí zbývá jen pár dní, než zemře kvůli poškozením, která si způsobila. Film  
je dojemnou adaptací bestselleru z pera Paula Coelha.  

Tento dojemný příběh, natočený na motivy stejnojmenného bestselleru z pera Paula Coleha,  
připomíná, že všichni lidé někdy potřebují v životě druhou šanci. Tváří v tvář svému bezútěšně  
předvídatelnému životu se krásná a úspěšná Veronika (Sarah Michelle Gellar) rozhodne spáchat  
sebevraždu. Když se po svém neúspěšném pokusu probudí v nemocnici, lékaři jí sdělí, že  
předávkování léky jí způsobilo infarkt s nenapravitelnými poškozeními srdce. Veronice zbývá jen pár  
týdnů života a tak se bez zábran chová a vyjadřuje zcela otevřeně – tak, jak by jí společnost nikdy  
dříve nedovolila. Veronika ve své otevřenosti nachází úlevu, její mysl se pročišťuje a ona se zamiluje  
do překvapivě tichého a velmi zajímavého pacienta. Tento mladý muž v ní probudí emoce a touhu po  
vší kráse, kterou jí může život nabídnout…  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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19:30 
Před kamerou IX. (46) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (462) EP. 46 
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 
Kovbojové a vetřelci 114' 
COWBOYS & ALIENS 
westernové akční sci-fi USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jon Favreau 
hrají: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wildeová, Sam Rockwell, Adam Beach 

Cizinec náhodou narazí na město ze své minulosti, si nic nepamatuje a navíc má na na zápěstí 
 podivný kovový náramek. Později se postaví do čela party kovbojů, apačských bojovníků a  
psanců a společně bojují proti mimozemským vetřelcům… 

1875. Území Nového Mexika. Cizinec (Daniel Craig) náhodou narazí na pouštní město Absolution.  
Nepamatuje si nic ze své minulosti, jediným náznakem je záhadný kus kovu, který má obtočený  
kolem zápěstí. Brzy zjistí, že obyvatelé města nemají rádi cizince. Ba co hůř, nikdo z místních se  
neodváží ani vyjít na ulici, pokud to nedostane rozkazem od plukovníka Dolarhyda (Harrison Ford),  
jenž tu vládne s železnou tvrdostí. Tohle město žije v neustálém strachu.  
Jenže na Absolution a jeho obyvatele čeká něco mnohem děsivějšího – napadnou ho totiž útočníci z  
nebe. Řítí se dolů neuvěřitelnou rychlostí a s pomocí oslepujících světel unášejí bezmocné  
pozemšťany jednoho po druhém. Tyhle monstra se vymykají čemukoli, co tihle lidé kdy poznali. A  
cizinec, kterého odmítli přijmout je jejich jedinou nadějí na záchranu… Pistolník si pomalu začíná  
vzpomínat, kdo je a odkud přišel a náhle si uvědomí, že zná tajemství, které by mohlo zachránit  
Absolution před mocnými vetřelci. S pomocí cestovatelky Elly (Olivia Wilde) dá dohromady skupinu  
měšťanů, ke kterým se připojí Dolyrhyde a jeho muži, apačští bojovníci i psanci. Nikdo není v bezpečí  
a snadno se může stát, že mimozemšťané vyhladí městečko do posledního človíčka. V jednotě je  
však síla, a tak se všichni pod vedením cizince připravují na velkou bitvu o přežití…  



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

23:45 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (5) [T] 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 29 - YOU'D BE SURPRISED 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Tim Van Patten 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!  
 
Epizoda 5:  
Rothstein si s Nuckym vyříká věci v souvislosti s byznysem s likéry a poté pošle Gypovi jasnou zprávu 
 ohledně Tabor Heights. Ve Washingtonu vidí Gaston Meets příležitost v šetření senátu ve věci  
Harryho Daughertyho a ministerstva spravedlnosti. Billie získá do své skomírající šou novou hvězdu; k 
 Vanu Aldenovi a Sigrid zavítá nečekaný návštěvník; Gillian si dělá starosti, jak udržet svůj byznys v  
chodu v době Jimmyho nepřítomnosti; Margaret zažívá v nemocnici a později i u Madam Jeunet  
nepříjemné chvíle …  
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20:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (6) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 30 - GING GANG GOOLIE 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Ed Bianchi 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!  
 
Epizoda 6:  
Poté co Nuckyho ve Washingtonu zdrželi Daughertyho kumpáni, kontaktuje svého bývalého nepřítele,  
Esther Randolph a později zvažuje zajímavý návrh Gastona Meanse. V Atlantic City se Margaret  
potýká s Teddyho démony a Owen vyšetřuje podezřelý požár. Gillian je ve sporu s Luckym a najde  
náhradníka za Jimmyho. Richard se spojí s veterinářem Paulem Sagorskym a jeho dcerou Julií.  

21:00 
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část [T] 112' 
TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN PART 1 
romantické fantasy drama USA 2011 [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Bill Condon 
hrají: Kristen Stewartová, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli 

V dalším pokračování Twilight ságy, svatba Belly a Edwarda, následné líbánky a příchod jejich  
dítěte přináší nepředvídatelný a šokující vývoj událostí, včetně komplikací s vlkodlakem  
Jacobem Blackem. 

Ve čtvrtém pokračování Twilight ságy, svatba Belly (Kristen Stewartová) a Edwarda (Robert  
Pattinson), následné líbánky a příchod jejich dítěte přináší nepředvídatelný a šokující vývoj událostí,  
včetně komplikací s vlkodlakem Jacobem Blackem (Taylor Lautner). 
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21:30 
Epizody II. (6) 27' 
EPISODES II. EP. 06 
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD] 
režie: Jim Field Smith 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Beverly a Sean (Tamsin Greigová a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří  
sní o tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:  
Mattem LeBlancem... 

Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby  
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na  
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá a netrvá dlouho a v  
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.  
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe  
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena  
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.  
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta  
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy  
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod  
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková  
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,  
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu  
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se  
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo. 

22:00 
True Blood - Pravá krev V. (7) 55' 
TRUE BLOOD V. EP. 55 - IN THE BEGINNING 
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [Full HD] 
režie: Michael Ruscio 
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell 

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,  
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem  
Bill Compton. 

True Blood - Pravá krev se vrací s pátou řadou! Tento sexy šokující hororový seriál oscarového tvůrce 
 Alana Balla (Americká krása, Odpočívej v pokoji), z produkce HBO, se vám jistě i tentokrát dostane  
pod kůži. Znovu se setkáme se starými známými: servírkou Sookie Stackhousovou, jejími upírskými  
nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým  
bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu  
představí také nové tváře. Například upíra-strážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o  
klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále upírskou fanatičku Salome, která chce změnit světový pořádek  
podle myšlenek upíří bohyně Lilith. Setkáme se také s kancléřkou Norou, jež má stejného stvořitele  
jako Eric; vlkodlaky J.D. a Marthou a mnoha dalšími. Pravá krev je směsí romantiky, napětí, mystiky a  
humoru a ve své páté řadě se pouští hlouběji do konfliktu mezi příznivci koexistence a upírskými  
fanatiky. V nastalé politické mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z 
 Bon Temps, ale celé lidské existence.  
 
Epizoda 7:  
Salome ukáže ke komu je ve skutečnosti loajální, zatímco Eric s Billem dostanou velkou chuť na  
posvátnou krev. Díky zjevení v Hot Wings začne Sookie uvažovat na tím, jaký by byl její život bez  
čarovných schopností. Mezitím zavětří Sam několik střelců; Hoyt najde kamaráda v nové skupině  
přátel; Alcide se připravuje na nejhorší ve střetu s J.D; Andy se pokusí znovu spojit s Budem;  
Lafayette najde velmi nepravděpodobného spojence, jenž hledá v Mexiku Ježíšovo tělo; Lettie Mae  
navštíví Taru a Arleniny pochybnosti ohledně Terryho se prohlubují, a tak se vydá na sentimentální  
cestu.  



[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: 47 Datum: 15/11/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Hlava na hlavě 93' 
ENSEMBLE C'EST TROP 
komedie Francie 2010 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Léa Fazerová 
hrají: Nathalie Bayeová, Pierre Arditi, Jocelyn Quivrin, Aissa Maigová, Jacques Weber 

Clémentine a Sébastien jsou mladí a vyčerpaní rodiče, jejichž život představuje práce a děti.  
Vše se ale změní k horšímu, když se k nim nastěhuje Sebastiénova matka poté, co se  
dozvěděla o manželově nevěře…  

Clémentine a Sébastien jsou mladí a vyčerpaní rodiče, jejichž život představuje práce a jejich děti.  
Jenže vše se změní k horšímu, když se k nim nastěhuje Marie-France, Sébastienova matka, jež právě 
 zjistila, že jí byl její manžel Henri nevěrný a se svou milenkou čeká dítě. Rozrušená Marie-France se  
chová jako puberťák v krizi a ohrožuje autoritu i morálku mladého páru. Poslední kapkou je narození  
Sébastienova nevlastního bratra a především blažená euforie, kterou v Henrim vyvolalo nečekané  
otcovství v pokročilém věku. Všichni v rodině jsou zmatení a jasný generační řád se obrátí vzhůru  
nohama.  

HBO Týden: 47 Datum: 16/11/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:50 
Filmy a filmové hvězdy IV. (46) 25' 
FILMS AND STARS IV. (202) EP. 46 
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. 

HBO Týden: 47 Datum: 17/11/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Šest žen Henryho Lefaye 91' 
THE SIX WIVES OF HENRY LEFAY (AKA. MY DAD'S SIX WIVES) 
černá komedie USA 2009 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Howard Michael Gould 
hrají: Tim Allen, Elisha Cuthbertová, Jenna Elfmanová, Paz Vegová, Andie MacDowellová 

Okázalý obchodník je považován za mrtvého – zmizel během parašutistické expedice. Jeho  
dcera se vrací domů, aby zorganizovala jeho pohřeb, po návratu však zjistí, že otcova  
manželka bojuje se svými pěti předchůdkyněmi o to, kdo ho pohřbí…  

Henry Lefay byl ženatý už několikrát. Svůj manželský slib složil pětkrát nebo šestkrát, záleží na tom,  
jak počítáte. Takže, když se Henry zabije při paraglidingu během dovolené v Mexiku, situace není  
vzhledem ke všem zůčastněným ženám vůbec jednoduchá. Jeho dcera Barbie se cítí provinile,  
protože se na něj kvůli jeho sukničkářství zlobila. Zároveň si chce vzít za zodpovědnost, že otcův  
pohřeb bude čestný a důstojný. Jenže bude mít co dělat s jednou bláznivou exmanželkou, jednou  
nenávistnou, dalšími dvěma bývalými ženami, jednou současnou a jednou budoucí, které mají každá  
svou vlastní představu, jak by měl být Henry Lefay uložen k odpočinku.  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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19:30 
Před kamerou IX. (47) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (463) EP. 47 
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 
Vendeta 86' 
VENDETA 
thriller ČR 2011 [15] [S] [Full HD] 
režie: Miroslav Ondruš 
hrají: Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser, Igor Chmela, Marek Taclík, Lucie Šteflová 

Na opuštěné mýtině najde lesní správce (Oldřich Kaiser) ležet bezvládné tělo muže (Ondřej  
Vetchý). Podaří se mu ho vzkřísit, muž si ale nic nepamatuje. Neví, jak se do lesa dostal, ani  
proč je celý od krve a namísto odpovědí uteče... 

Jeden den, dva muži, jedna pomsta... Na opuštěné mýtině najde lesní správce (Oldřich Kaiser) ležet  
bezvládné tělo muže (Ondřej Vetchý). Podaří se mu ho vzkřísit, muž si ale nic nepamatuje. Neví, jak  
se do lesa dostal, ani proč je celý od krve a namísto odpovědí z místa uteče. Správce se vydává za  
ním a postupně zjišťuje, že muž je zapletený do krvavé msty, kterou možná sám inicioval a v níž  
důležitou roli hraje jeho čtrnáctiletá dcera (Lucie Šteflová). Kromě toho jsou ve hře čtyři miliony korun,  
dva uplacení policajti (Igor Chmela, Marek Taclík) a trojice mladíků (Ondřej Havel, Daniel Novák,  
Václav Vostárek), která rozhodně nemá čisté svědomí. V jednom dni, během několika hodin, tak jeden  
zločin spojí osudy několika lidí. Nic ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, protože hranice  
mezi pomstou a zločinem je velmi tenká. Kdo je vrah a kdo oběť? A jak byste se rozhodli vy? 

21:30 
Cesta snu 54' 
CESTA SNU (AKA. DREAM JOURNEY) 
dokument z produkce HBO ČR 2012 [12] [S] 
režie: Vladimír Barák 
hrají:  

Na podzim roku 2010, v době kdy Petr Koukal hrál nejlepší badminton v životě a porážel  
nejlepší světové hráče, přišla zlá zpráva. Byla mu diagnostikována rakovina a musel okamžitě 
 podstoupit operační zákrok a následnou chemoterapii... 

V pětadvaceti letech se člověk často cítí neporazitelným - a to ani nemusí být nejlepším  
badmintonistou v zemi. Což Petr Koukal už čtvrtým rokem je, navíc se mu daří a ve světovém  
žebříčku šplhá do první třicítky. Chystá se být prvním Čechem v historii, který se zúčastní coby  
badmintonista už druhé letní olympiády - po Pekingu 2008 to bude Londýn 2012. Olympijská  
kvalifikace, trvající jeden rok, začne v dubnu 2011. Půl roku před jejím startem diagnostikují Petrovi  
rakovinu. Musí okamžitě na operaci a před ní ještě stihne uložit své sperma. Nádorem zasažené varle  
je mu odoperováno. O týden později vzniká první rozhovor do filmu, který nikdo neplánoval. Petrovi  
začíná chemoterapie a na měsíční intenzivní přípravu domluvený špičkový trenér z Malajsie trénuje  
místo něj pražské děti. Čeká ho soupeř, kterého dosud nepoznal a na kterého nezná taktiku. Cesta  
snu Petra Koukala zachytí rok života mladého muže, který si umí dát cíl a jít si za ním, i když je na  
cestě většinou sám. V dubnu 2012 bude uzavřena olympijská kvalifikace a Petrův sen se může splnit.  
Bude vlajkonošem české olympijské výpravy. 



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

23:55 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (6) [T] 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 30 - GING GANG GOOLIE 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Ed Bianchi 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!  
 
Epizoda 6:  
Poté co Nuckyho ve Washingtonu zdrželi Daughertyho kumpáni, kontaktuje svého bývalého nepřítele,  
Esther Randolph a později zvažuje zajímavý návrh Gastona Meanse. V Atlantic City se Margaret  
potýká s Teddyho démony a Owen vyšetřuje podezřelý požár. Gillian je ve sporu s Luckym a najde  
náhradníka za Jimmyho. Richard se spojí s veterinářem Paulem Sagorskym a jeho dcerou Julií.  



[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 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (7) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 31 - SUNDAY BEST 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Allen Coulter 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího! 
 
Epizoda 7:  
Na Velikonoční neděli se na rodinném setkání Thompsonových Eli vetře zpět do Nuckyho přízně.  
Zatímco Richard s Tommym tráví den coby hosté Sagorskyse, Gillian zůstane doma a obětuje se v  
rámci zlepšení své budoucnosti. V New Yorku se po večeři a motlitbách vydá Gyp do centra pro  
požehnání od Joea Masseria.  

21:00 
Robin Hood [T] 149' 
ROBIN HOOD (2010) 
akční dobrodružné drama USA/VB 2010 [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Ridley Scott 
hrají: Russell Crowe, Cate Blanchettová, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong 

Russell Crowe v hlavní roli legendárního anglického hrdiny 13. století, který společně s  
bandou zbojníků bojuje proti korupci v místní vesnici a vyzývá krále, aby změnil rovnováhu sil 
 mezi mocí koruny a jeho vazalů. 

Anglie, 13. století. Robin (Russell Crowe) a jeho banda zbojníků bojuje proti korupci v místní vesnici a  
vyzývá krále, aby změnil rovnováhu sil mezi mocí koruny a jeho vazalů. Psanec nebo hrdina, jisté je,  
že tento muž prostého původu se pro svůj lid stal věčným symbolem svobody.  
Snímek Robin Hood vypráví o životě skvělého lučištníka, který se zpočátku řídil především pudem  
sebezáchovy. Robin sloužil ve válce proti Francouzům v armádě krále Richarda I., a když Richard  
zemřel, vydal se Robin do Nottinghamu. Místní lidé trpí korupcí despotického šerifa, který jim  
znepříjemňuje život stále rostoucími daněmi. Robin se zde zamiluje do kurážné vdovy Lady Marion  
(Cate Blanchettová), jež je skeptická k původu i motivaci tohoto rytíře z lesa. Robin přesto doufá, že  
získá její ruku a také, že zachrání vesnici. Dá dohromady skupinu bojovníků, kteří možná nejsou  
prvotřídními vojáky, ovšem jejich touha po lepším životě je silnější než zbraň. Jejich země je zubožená 
 desítky let trvající válkou, nový král je neschopný a hrozby mohou kdykoli udeřit zvenku i zevnitř. A tak  
Robin se svými muži vyslyší volání riskantního dobrodružství. Tito neobvyklí hrdinové a jejich spojenci  
se vydávají zachránit svou zemi před hrozící občanskou válkou a znovu vrátit Anglii její slávu. 
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21:30 
Epizody II. (7) 27' 
EPISODES II. EP. 07 
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD] 
režie: Jim Field Smith 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Beverly a Sean (Tamsin Greigová a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří  
sní o tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:  
Mattem LeBlancem... 

Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby  
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na  
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá a netrvá dlouho a v  
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.  
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe  
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena  
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.  
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta  
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy  
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod  
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková  
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,  
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu  
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se  
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo. 

22:00 
True Blood - Pravá krev V. (8) 52' 
TRUE BLOOD V. EP. 56 - SOMEBODY THAT I USED TO KNOW 
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Stephen Moyer 
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell 

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,  
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem  
Bill Compton. 

True Blood - Pravá krev se vrací s pátou řadou! Tento sexy šokující hororový seriál oscarového tvůrce 
 Alana Balla (Americká krása, Odpočívej v pokoji), z produkce HBO, se vám jistě i tentokrát dostane  
pod kůži. Znovu se setkáme se starými známými: servírkou Sookie Stackhousovou, jejími upírskými  
nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým  
bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu  
představí také nové tváře. Například upíra-strážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o  
klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále upírskou fanatičku Salome, která chce změnit světový pořádek  
podle myšlenek upíří bohyně Lilith. Setkáme se také s kancléřkou Norou, jež má stejného stvořitele  
jako Eric; vlkodlaky J.D. a Marthou a mnoha dalšími. Pravá krev je směsí romantiky, napětí, mystiky a  
humoru a ve své páté řadě se pouští hlouběji do konfliktu mezi příznivci koexistence a upírskými  
fanatiky. V nastalé politické mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z 
 Bon Temps, ale celé lidské existence.  
 
Epizoda 8:  
V ústředí Úřadu si kancléři libují v odlesku v krveprolití, Eric dostane zprávu od Godricka a okamžitě  
vystřízliví; Billa rozhodí dávná vzpomínka. Sookie s Jasonem s pomocí Claudea a jeho sester navštíví  
místo, kde umřeli jejich rodiče – jejich cesta se neobejde bez šokujících následků. Emocemi zmítaná  
Luna se snaží vcítit do Sama. Hoyt dostane od svých nových kámošů dárek; Lafayette vede seanci,  
ve snaze se vymanit ze svého prokletí a J.D. zvýší své sázky na boj s Alcidem.  
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18:00 
Filmy a filmové hvězdy IV. (47) 25' 
FILMS AND STARS IV. (203) EP. 47 
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. 
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__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (48) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (464) EP. 48 
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 
Zrození Planety opic 101' 
RISE OF THE PLANET OF THE APES 
akční sci-fi drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Rupert Wyatt 
hrají: James Franco, Freida Pintová, John Lithgow, Andy Serkis, Brian Cox 

Tento prequel Planety opic se soustředí na geneticky modifikovaného šimpanze Caesara,  
jehož stvořil ambiciózní vědec ve své laboratoři v San Francisku. Lidoop svůj intelekt využije 
 k rozpoutání opičího povstání proti lidským utlačovatelům. 

Jediný akt soucitu a arogance vede k válce, kterou Země nikdy předtím nezažila – a také ke ZROZENÍ  
PLANETY OPIC. Tým, jenž získal Oscara v kategorii vizuálních efektů a podepsal se pod filmem  
Avatar a trilogií Pán Prstenů, nyní přichází s digitálními lidoopy, kteří disponují nejrůznějšími emocemi  
a rozsáhlou inteligencí a způsobí nevídanou bitvu, jež zcela promění osud lidstva a primátů. Hlavním  
hrdinou příběhu je šimpanz Caesar, který získal díky experimentálnímu léku lidskou inteligenci a  
emoce. Vynálezce léku, Will Rodman, ho spolu s odbornicí na primáty, Caroline Aranhou, vychoval  
jako svého syna. Jenže pak Caesara vezmou od jeho milovaných lidí a uvězní ho v opičí rezervaci v  
San Brunu. Caesar se však nevzdává a sestavuje opičí armádu a společně ze svého vězení utečou –  
lidoopy a lidi čeká velká kolize, která možná promění naši planetu jednou provždy…  



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

23:35 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (7) [T] 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 31 - SUNDAY BEST 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Allen Coulter 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího! 
 
Epizoda 7:  
Na Velikonoční neděli se na rodinném setkání Thompsonových Eli vetře zpět do Nuckyho přízně.  
Zatímco Richard s Tommym tráví den coby hosté Sagorskyse, Gillian zůstane doma a obětuje se v  
rámci zlepšení své budoucnosti. V New Yorku se po večeři a motlitbách vydá Gyp do centra pro  
požehnání od Joea Masseria.  



[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: 49 Datum: 26/11/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (8) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 32 - THE PONY 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Tim Van Patten 
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham 

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona  
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý  
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou. 

Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve  
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním 
 katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.  
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je 
 nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl  
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví  
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky 
 staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V  
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných  
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!  
 
Epizoda 8:  
Gillian se smíří s Jimmyho smrtí, ovšem ne s Nuckym – Gyp hraje spojence. Van Alden pracuje na  
splacení svého dluhu O’Banionovi a účastní se setkání Caponeho a Torria. Později zvažuje Sigridův  
případ, či zůstat anebo žít na útěku. Nucky s pomocí Gastona Meanse neplánovaně navštíví Andrewa  
Mellona a nabízí ministrovi financí doporučení a obchodní návrh. Margaret učiní rozhodnutí ohledně  
antikoncepce; Nucky s Owenem kupují poníka k narozeninám; Billie vidí, ke zlosti Nuckyho,  
budoucnost ve stříbrném plátně.  

21:00 
Super 8 [T] 107' 
SUPER 8 
mysteriózní sci-fi thriller USA 2011 [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: J.J. Abrams 
hrají: Kyle Chandler, Elle Fanningová, Joel Courtney, Gabriel Basso, Noah Emmerich 

Snímek Super 8 vypráví příběh šesti kamarádů, kteří úplnou náhodou natočí na kameru  
vlakovou havárii. Při následném přehrávání videa zjistí, že během nehody cosi  
nevysvětlitelného uniklo ven. Co je ta tajemná věc a co chce? 

V létě roku 1979 se skupina přátel v malém městečku v Ohiu rozhodne natočit zombie horor. Během  
natáčení na kameru super 8 se stanou svědky děsivé vlakové havárie. Podaří se jim uniknout jen o  
vlásek a následně šokovaně zjišťují, že to nebyla jen náhodná nehoda. Krátce poté dojde ve městě k  
nevysvětlitelným zmizením a začnou se dít podivné věci. Místní zástupce šerifa Jackson Lamb se  
snaží odhalit pravdu - ta je ovšem děsivější, než si kdokoli z nich umí představit... 



[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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21:30 
Epizody II. (8) 28' 
EPISODES II. EP. 08 
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD] 
režie: Jim Field Smith 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Beverly a Sean (Tamsin Greigová a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří  
sní o tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:  
Mattem LeBlancem... 

Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby  
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na  
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá a netrvá dlouho a v  
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.  
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe  
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena  
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.  
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta  
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy  
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod  
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková  
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,  
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu  
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se  
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo. 

22:00 
True Blood - Pravá krev V. (9) 55' 
TRUE BLOOD V. EP. 57 - EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD 
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Daniel Attias 
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell 

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,  
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem  
Bill Compton. 

True Blood - Pravá krev se vrací s pátou řadou! Tento sexy šokující hororový seriál oscarového tvůrce 
 Alana Balla (Americká krása, Odpočívej v pokoji), z produkce HBO, se vám jistě i tentokrát dostane  
pod kůži. Znovu se setkáme se starými známými: servírkou Sookie Stackhousovou, jejími upírskými  
nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým  
bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu  
představí také nové tváře. Například upíra-strážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o  
klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále upírskou fanatičku Salome, která chce změnit světový pořádek  
podle myšlenek upíří bohyně Lilith. Setkáme se také s kancléřkou Norou, jež má stejného stvořitele  
jako Eric; vlkodlaky J.D. a Marthou a mnoha dalšími. Pravá krev je směsí romantiky, napětí, mystiky a  
humoru a ve své páté řadě se pouští hlouběji do konfliktu mezi příznivci koexistence a upírskými  
fanatiky. V nastalé politické mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z 
 Bon Temps, ale celé lidské existence. 



[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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21:35 
Čekání na Supermana 107' 
WAITING FOR SUPERMAN 
dokumentární film USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Davis Guggenheim  
hrají:  

Dokument mapující krizi veřejného vzdělávání v USA prostřednictvím několika prolínajících  
se příběhů - studentů a jejich rodin i učitelů a reformátorů, kteří se pokoušejí najít  
dlouhodobá řešení v nepříliš funkčním systému. 

Pro národ, který hrdě hlásil, že nezanevře na žádné dítě, má ne příliš funkční vzdělávací systém v  
Americe stále namále. Přes zvýšené výdaje a nekonečné sliby politiků opouští americký veřejný  
vzdělávací systém – údajně jeden nejlepší na světě – milióny dětí. Filmař Davis Guggenheim  
připomíná svým spoluobčanům, že čísla ve statistikách mají ve skutečnosti jména: Anthony,  
Francisco, Bianca, Daisy a Emily, jejichž příběhy se staly strhujícím tématem tohoto dokumentu.  
Guggenheim sleduje hrstku slibných dětí, jejichž akademický růst systém spíše utlačuje než aby ho  
podporoval. Filmař zároveň předkládá vyčerpávající přehled veřejného vzdělávání, metodicky ho  
rozebírá a poukazuje na zdánlivě neřešitelné problémy.  
Nicméně, prostřednictvím víry, že dobří učitelé tvoří dobré školy i zpochybnění role odborů, jenž udržují 
 momentální situaci, nabízí Guggenheim naději. Zkoumá inovační přístupy, jenž přijali reformátoři a  
charterové školy, které v rámci utváření kultury odmítly zanevřít na jakékoli studenty. 

HBO Týden: 49 Datum: 30/11/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:55 
Filmy a filmové hvězdy IV. (48) 25' 
FILMS AND STARS IV. (204) EP. 48 
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. 


