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 Premiéry HBO - 2011/10 

HBO Týden: 40 Datum: 2/10/11 Den: neděle 
 _____________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou (41) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (405) EP. 41 
filmový magazín USA 2011 [S] [Full HD] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
A-Team 128' 
THE A-TEAM 
komediální akční thriller USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Joe Carnahan 
hrají: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Bielová, Quinton 'Rampage' Jackson, Sharlto Copley 

Odvážný tým bývalých členů speciální vojenské jednotky byl neprávem obviněn ze zločinu, který  
nespáchali. Aby očistili své jméno a našli skutečného viníka, musí se stát na chvíli darebáky a  
využít všech svých jedinečných schopností. 

A-Team sleduje odváţnou skupinku bývalých členů speciální vojenské jednotky. Hannibal Smith je  
protřelý plánovač vynalézavých misí, na jejichţ realizaci je minimum času, vyţadují mimořádné  
schopnosti a velmi zdatné vojáky. Templeton 'Hezoun' Peck dokáţe sehnat kdykoliv cokoliv. B.A.  
Baracus je řidič a největší svalovec v týmu. A H.M. 'Šílenec' Murdock je zdatný pilot a kvalifikovaný  
potápěč. Společně slouţili své vlasti celých osm let, načeţ byli posláni do vojenského vězení za  
zločin, který nespáchali. Poté, co se jim relativně snadno podaří z vězení utéct, se pouští do  
nebezpečného pátrání, aby dokázali svou nevinu a očistili svá jména. Během toho je napříč  
zeměkoulí pronásleduje vysoce postavená vojenská důstojnice Charisa Sosová (jedna z bývalých  
Hezounových milenek). A právě kdyţ uţ se zdá, ţe mají všechny potřebné důkazy k prokázání neviny, 
 zjišťují, ţe jejich nejnovější mise právě začíná... 

HBO Týden: 41 Datum: 3/10/11 Den: pondělí 
 _____________________________________________________________________________ 

20:00 
Salt [T] 96' 
SALT (2010) 
špionáţní akční thriller USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
reţie: Phillip Noyce 
hrají: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, August Diehl 

Agentka CIA Evelyn Salt (Angelina Jolie) se stává terčem stíhání poté, co jí někdo v agentuře  
obviní, že je spící ruský špion. Na útěku musí využít veškeré své znalosti a zkušenosti, aby  
ochránila svou rodinu a našla skutečného zrádce. 

Evelyn Salt (Angelina Jolie) je speciální agentkou CIA, jenţ přísahala na čest a svou zemi. Po letech 
 sluţby je však nějakým odpadlíkem obviněna, ţe je dvojitou agentkou a pracuje zároveň pro Rusy.  
Rychle tedy zmizí, aby získala moţnost očistit se a dokázala oddanost své zemi. Bude muset vyuţít  
všechny své schopnosti a roky zkušeností ze skrytých operací, aby se jí podařilo uniknout zatčení a  
ochránit svou rodinu, jinak mohou mocné tajné síly jednoduše zprovodit ze světa veškeré důkazy o  
její existenci. Navíc jsou její nadřízení přesvědčeni, ţe má v plánu zavraţdit prezidenta, a tak bojuje  
Evelyn také s časem, aby našla skutečného zrádce dřív, neţ bude pozdě. 
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21:00 
Epizody (4) 29' 
EPISODES EP. 04 
komediální seriál VB/USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: James Griffiths 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Britský manželský a komediální pár dostane šanci vytvořit novou verzi svého televizního  
seriálového šlágru pro americkou televizi. Zpočátku jsou nadšení, ale brzy zjišťují co vlastně  
chtějí američtí šéfové s jejich skvělou show provést... 

Seriál napsaný uznávaným duem David Crane (Přátelé) a Jeffrey Klarik (Jsem do tebe blázen), ve  
kterém hraje skvělý Matt LeBlanc rozkošně odpornou verzi sama sebe, dále Tamsin Greigová a  
Stephen Mangan. Tato komedie nabízí jedinečnou příleţitost nahlédnout do zákulisí Hollywoodu a  
stát se svědkem jeho šílenství. Uţ nikdy neuvidíte televizi znovu tím samým způsobem.  
Sean a Beverly jsou šťastný anglický manţelský pár, který vytvořil úspěšnou britskou komediální TV  
show. Jejich ţivot se zdá být bezproblémový. Potom se však objeví charizmatický ředitel americké  
televizní stanice a přesvědčí je, aby se přestěhovali do Los Angeles a upravili svou show pro  
americké diváky. Je to člověk nešetřící chválou  a slibuje, ţe do jejich práce nebude nijak zasahovat. 
  
Jenţe skutečný stav se začne vyjasňovat hned poté, co Sean a Beverly přiletí do LA. Zjišťují, ţe onen 
 televizní šéf jejich show dokonce ani nikdy neviděl. Navíc trvá na tom, aby vyměnili skvělého  
hlavního představitele, erudovaného herce, který hrával v královské shakespearovské společnosti,  
za ... Matta LeBlanca! Sean a Beverly jsou zděšeni. Váţně mají obsadit do své šou Joeyho??? Ale  
rozhodování jiţ není v jejich rukou, Matt přichází a Sean s Beverly se ocitají v komplikovaném  
trojúhelníku, který můţe zničit jejich show a moţná i jejich manţelství…  
 
Epizoda 4:  
Sean and Beverly museli zachránit Matta z ošuntělého baru poblíţ LA, aby ho paparazzi, kteří čekali  
venku nevyfotili, jak usedá za volant opilý. Jenţe tím dobrodruţství této noci teprve začíná. Trojice se  
snaţí utéct reportérovi a končí v domě Mattovy bývalé manţelky. Právě tam, v pokojíčku svého syna  
je Matt nucen bilancovat a pokusit se urovnat svůj bláznivý a neuváţený ţivot. Díky tomu se konečně  
trochu sblíţí s Beverly, jenţe otázkou je, jak dlouho jim to vydrţí? 

22:00 
True Blood - Pravá krev IV. (1) 54' 
TRUE BLOOD IV. EP. 37 - SHE'S NOT THERE 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Lehmann 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím), ovšem  
pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá dávka nástrah  
ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy Alana Balla  
True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na nás čeká  
mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová, oceněná za tuto  
roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je zamilovaná do 174-letého  
upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři, vlkodlaci a další nelidská stvoření,  
musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem sebe své staré známé - bratra Jasona  
(Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell), kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina  
Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), policejního kapitána Andyho Bellefleura  
(Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana (Alexander Skarsgård) a teenagerskou upírku  
Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je skutečně  
mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale co se stalo se  
Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce? Odpovědi na tyto  
otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 
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20:00 
Na Stojáka Best of Karel Hynek 25' 
NA STOJAKA BEST OF KAREL HYNEK 
komediální show z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] 

Stand up comedy - sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických barů, je snad  
nejkrutějším testem komiků. Kdo nedokáže, aby divák zvedl oči od sklenky, natož odložil  
doutník a zaplácal, je vyřízen. Sledujte Na stojáka z produkce HBO ČR. 

Originální česká "stand-up comedy" vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich se  
bavič na malém pódiu postaví před publikum a během několika minut je zkouší pobavit vtipy,  
zpěvem, či improvizovanými scénkami. Slavným americkým příkladem byl komik Lenny Bruce,  
kterého ve známém filmu Boba Fosse ztvárnil Dustin Hoffman. 
Pořad NA STOJÁKA tvoří trvalou součást českého programu HBO. Původně se opíral o populární  
tváře typu Tomáše Hanáka, Tomáše Matonohy, či Ester Kočičkové, autoři však postupně objevili i  
talenty dosud neznámé - například Ivu Pazderkovou, Josefa Poláška, Lukáše Pavláska, Marii  
Ludvíkovou, či Lumíra Tučka. 
"Na stojáka je odvaha vystoupit a dát se všanc," říká reţisér Zdeněk Tyc. "Na stojáka je prolomení  
chladné televize, něco, co tu ještě nebylo, něco, co riskuje a chce překvapit," upřesňuje reţisér. 

20:30 
Děti z Timpelbachu 94' 
LES ENFANTS DE TIMPELBACH (AKA. TROUBLE AT TIMPETILL) 
dobrodruţná rodinná fantasy Francie/Lucembursko 2008 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Nicolas Bary 
hrají: Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulosová, Léo Legrand, Gérard Depardieu, Carole Bouquetová 

V jisté vesničce mají tak neposlušné děti, že se jednou všichni dospělí rozhodnou odejít a  
nechat malé rošťáky na pospas vlastnímu osudu. Takže děti musí začít řídit svou komunitu, což 
 s sebou samozřejmě přináší spoustu zmatku... 

Děti z prosté vesničky Timpelbach jsou nezvladatelné - ze všeho mají legraci, dospělým  
denodenně provádí nějaké ţertíky, ničí obchody, válčí mezi sebou a obecně odmítají uznávat  
autoritu dospělých. Takţe kdyţ vypukne chaos, poté co po vesnici běhá kočka s budíkem  
přivázaným na ocasu, dospělým dojde trpělivost a rozhodnou se dát nezbedným potomkům lekci.  
Jednoho dne se děti probudí a zjišťují, ţe široko daleko není ani jeden dospělý a ony se musejí  
postarat sami o sebe. Děti se rychle rozdělí na dva klany. První vede Oscar, násilnický synek  
tamního řezníka. Vůdcem druhé party je sice panovačná, ale celkem rozumná Marianne, která se  
snaţí mladší děti uklidnit a nastolit ve vesnici alespoň zdání pořádku. Přirozeně, dva klany mezi  
sebou začnou brzy bojovat, vynalézavé děti si vyrobí zbraně třeba z tenisových raket, brambor a  
dalších kaţdodenních věcí... Ale kde jsou ti jejich rodiče? 
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09:00 
Filmy a filmové hvězdy III. (40) 22' 
FILMS AND STARS III. EP. 144 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] [Full HD] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i filmovými  
tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí reportáže ze  
světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s  
herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a přináší téţ  
reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve  
světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

15:50 
Jak se točil seriál Terapie 28' 
MAKING OF TERAPIE 
dokument z natáčení ČR 2011 [S] 
reţie: Ilona Francková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti tvorby  
vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běţným seriálům vymyká svou formou,  
obsahem i autenticitou problémů, o nichţ vypráví.  
Seriál je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým dějištěm,  
koncentrovaným do uzavřeného prostoru. Téměř celý děj se odehrává v pracovně psychologa  
Marka Pošty, kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Hlavní úlohu dramatu ztvárnil Karel Roden, který absolvoval kaţdý z úctyhodných 95 natáčecích dnů, 
 šlo tak o nejdelší souvislé natáčení v jeho herecké kariéře. V ţádném jiném seriálu předtím nikdy  
neúčinkoval v hlavní roli.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 
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21:40 
Impérium - Mafie v Atlantic City II. (1) 60' 
BOARDWALK EMPIRE II. EP. 13 - '21' 
drama z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD] 
reţie: Tim Van Patten 
hrají: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Dabney Coleman 

Atlantic City roku 1921. Ve městě, jehož sláva prudce vzrostla s příchodem prohibice, platí  
Nucky Thompson (Steve Buscemi) příliš vysokou cenu za to, že získal rozhodující moc v této  
herně světa. 

Impérium - Mafie v Atlantic City je veleúspěšný, Zlatým Glóbem ověnčený seriál, jenţ líčí ţivot a dobu 
 Enocha "Nuckyho" Thompsona, místního cara v Atlantic City v časech, kdy se prohibice stala  
hlavním katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Druhá řada seriálu se odehrává několik měsíců po skončení první, v roce 1921, poté co se  
Nuckymu a jeho věrným - včetně Jimmyho Darmodyho, veterána 1. světové války, kterému Nucky  
pomohl k vzestupu - podařilo upevnit si moc vítězstvím ve volbách, jenţ Nucky korunoval získáním  
pozice starosty. Nicméně po krvavém útoku Ku Klux Klanu na ilegální skladiště Chalkyho Whitea je  
Nuckyho vláda nad Atlantic City otřesena. Jednak federálními agenty, kteří ho zatknou pro volební  
podvod a důkladně prohledají jeho kancelář. A pak také členy jeho nejbliţšího okruhu a dokonce i  
jeho rodiny, kteří se spojí s Jimmyho otcem, starým kapitánem Louisem Kaestnerem v pokusu  
úplně Nuckyho vyšachovat. To vše se odehrává, zatímco mafiáni jako Arnold Rothstein, Lucky  
Luciano, Meyer Lansky a Al Capone čekají na vhodnou příleţitost a těší se, jak si ukousnou  
pořádný kus Nuckyho koláče. 
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20:00 
Terapie (1) 29' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 01 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Tatiana Pauhofová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 1 - Sandra, pondělí 9.00:  
Prolog úvodního dílu se odehrává na lavičce v parku nad Prahou, kde sedí rozháraná mladá ţena -  
první z pacientek psychologa Marka Pošty. Jmenuje se Sandra, pracuje jako zdravotní sestra a na  
terapii dochází uţ půl roku. Poté, co překoná záchvat pláče, líčí terapeutovi svůj divoký záţitek z  
předcházející noci. Po hádce se svým přítelem Ondřejem, který vyslovil ultimátum ohledně jejich  
vztahu, se s kamarádkou vypravila do baru. Koketovala v něm s neznámým muţem, s nímţ se poté  
málem vyspala na toaletě. Po rekapitulaci vleklých problémů s Ondřejem učiní Sandra překvapivé  
doznání: uţ delší čas je do Marka zamilovaná a touţí po jejich intimní sblíţení. Psycholog se  
nenechá vyvést z míry, vysvětluje, ţe parametry vztahu klientky a terapeuta jsou dány jak lidsky, tak  
eticky. 



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

20:30 
Terapie: co nás čeká... 15' 
PREVIEW TERAPIE 
dokument ČR 2011 [S] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti tvorby  
vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běţným seriálům vymyká svou formou,  
obsahem i autenticitou problémů, o nichţ vypráví.  
Seriál je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým dějištěm,  
koncentrovaným do uzavřeného prostoru. Téměř celý děj se odehrává v pracovně psychologa  
Marka Pošty, kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Hlavní úlohu dramatu ztvárnil Karel Roden, který absolvoval kaţdý z úctyhodných 95 natáčecích dnů, 
 šlo tak o nejdelší souvislé natáčení v jeho herecké kariéře. V ţádném jiném seriálu předtím nikdy  
neúčinkoval v hlavní roli.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

20:50 
Zvláštní vztahy 88' 
THE SPECIAL RELATIONSHIP 
drama z produkce HBO VB/USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Richard Loncraine 
hrají: Michael Sheen, Dennis Quaid, Hope Davisová, Helen McCroryová, Adam Godley 

V roce 1993 byl Tony Blair stoupající hvězdou britské politiky. O tři roky později byl jmenován  
předsedou vlády. A tehdy začal "speciální vztah" s americkým prezidentem Billem Clintonem,  
jenž přetrval triumf, konflikt i osobní skandál. 

Winston Churchill kdysi označil mimořádně blízské polické, diplomatické, kulturní a historické  
vztahy mezi Velkou Británií a Spojenými státy termínem “special relationship”, tedy zvláštní nebo  
speciální vztahy. Některé transatlantické aliance byli silnější neţ jiné, blízký vztah spolu rozhodně  
měli Winston Churchill a Franklin Roosevelt; John F. Kennedy a Harold Macmillan; Margaret  
Thatcherová a Ronald Reagan; Tony Blair a Bill Clinton. Tedy alespoň nějaký čas.  
Film z produkce HBO přináší nevšední pohled na dva světové vůdce a jejich lidskou stránku, jenţ  
zůstává ukrytá před kamerami i světovými diplomaty. Tony Blair a Bill Clinton spolu měli vztah  
daleko za hranicemi pracovních povinností. Blair byl dychtivým mladým státníkem a Clinton jeho  
charismatickým starším bratrem, ti dva spolu sdíleli ambiciózní sen o změně světa progresivním  
způsobem. Jejich manţelky Hillary Clintonová a Cherie Blairová své mocné muţe skvěle doplňovaly 
 a společně pak vytvořili dokonalou čtyřku. Clinton pomohl Blairovi nastolit mír v Severním Irsku a  
Blair mu na oplátku prokázal svou přízeň během trapné kauzy s Monicou Lewinskou. Spojenectví  
se začalo štěpit během krize v Kosovu - Blair touţil po akci, ovšem narazil na pragmatického  
Clintona. A tak se britský premiér vydává svou vlastní cestou, Hillary se začíná více politicky  
angaţovat a Bill posléze uţ jen sleduje, jak Blair začíná budovat speciální vztahy s nově příchozím  
prezidentem USA Georgem W. Bushem. 
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09:00 
Před kamerou (42) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (406) EP. 42 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:30 
Zatím spolu, zatím živi [T] 105' 
KNIGHT AND DAY 
akční komedie USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: James Mangold 
hrají: Tom Cruise, Cameron Diazová, Peter Sarsgaard, Viola Davisová, Jordi Mollà 

Když June, dívka z malého města, potká tajemného cizince Roye, má za to, že v něm našla muže 
 svých snů. Ale brzy zjišťuje, že Roy je supertajný agent, momentálně na útěku, se kterým se  
ocitne ve vzrušující honičce napříč zeměkoulí. 

June Havensová (Cameron Diazová) se právě chystá nastoupit do letadla, které ji odveze domů na  
sestřinu svatbu, kdyţ doslova vrazí do Roye Millera (Tom Cruise). O několik minut později si oba  
povídají v letadle a po chvíli si June odskočí na toaletu. V ten moment se na palubě rozpoutá hotové 
 peklo. June po návratu zjišťuje, ţe Roy zabil všechny, kdo byli na palubě včetně pilotů. Poté co  
nouzově přistanou uprostřed noci v kukuřičném poli, řekne Roy June, ţe jí nejspíš navštíví vládní  
agenti a varuje jí, ţe pokud s nimi bude spolupracovat, riskuje ţivot.  
Následující den, se Royova předpověď vyplní - June je konfrontována impozatním gangem vládních  
špiónů a zatímco jí bombardují otázkami na záhadného spolucestujícího, rozpoutá se těţká palba.  
Najednou je Roy zpět a opět June rychle dopraví do bezpečí. Ale co ti agenti chtějí? Proč tvrdí, ţe  
Roy je nebezpečný? Proč by jim měla věřit?  
Dívka, která dosud nikdy necestovala nikam daleko od domova, se najednou ocitá na divoké  
dobrodruţné jízdě, která ji vezme z tropů do Rakouska, Francie a Španělska. Někde uprostřed  
všech těch zmatků a přestřelek naváţe June s Royem bliţší vztah. Bohuţel není zcela jasné, zda její 
 nevypočitatelný ochránce je jeden z těch hodných, nebo z těch zlých, a kdyţ Roy prozradí, ţe se  
pokouší ochránit nějaký drahocenný nový zdroj energie, na otázky není čas... 
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16:10 
Malý krámek hrůz 102' 
LITTLE SHOP OF HORRORS (1986) 
muzikálová hororová komedie USA 1986 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Frank Oz 
hrají: Rick Moranis, Ellen Greeneová, Vincent Gardenia, Steve Martin, James Belushi 

V tomto temně humorném muzikálu jsou plachý Seymour a temperamentní Audrey natolik  
zaujati podivnou rostlinou, že si nevšimnou rozkvétající romance mezi nimi. Zato si všimnou  
finančního potenciálu oné rostliny, které však ... chutná krev... 

Seymour je sirotek a rozumu příliš nepobral. Pracuje v upadajícím květinářství, kde dělá víceméně  
jen podřadné práce a během toho fantazíruje o své kolegyni Audrey. Jednoho dne však Seymour,  
krátce po zatmění slunce, objeví zvláštní rostlinu. Díky tomuto exotickému objevu je květinářství  
zachráněno, protoţe prapodivná rostlina přiláká do obchodu obrovské mnoţství zákazníků. A  
Seymour se v očích Audrey stane hrdinou. Naneštěstí má však jedinečná rostlina vytříbený jazýček  
a vyţaduje zvláštní stravu…  
Tato bláznivá fantaskní taškařice, jeţ se dočkala dvou nominací na Oscara, byla inspirována  
muzikálovou předlohou a snímkem z roku 1961. 

20:00 
Terapie (2) 24' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 02 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Lukáš Hejlík 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 2 - Igor, úterý 10.00:  
Druhý z hrdinových pacientů Igor Heřman se v jeho pracovně objevuje poprvé. Sebejistý mladý muţ  
Markovi v úvodu sezení prozradí, ţe si ho předem důkladně prověřil. Zjistil, ţe je ve svém oboru  
nejlepší... Poté terapeutovi sdělí důvod své návštěvy: působil jako profesionální voják v  
Afghánistánu na postu "leteckého předsunutého návodčího" (anglická zkratka FAC). Během své  
poslední akce navedl bombardér na objekt, kde místo bojovníků z řad Talibánců zemřeli nevinní  
civilisté. Po návratu do Čech absolvoval procházku se psem, během níţ tak dlouho běţel, aţ málem 
 zkolaboval na srdeční selhání. Muţ touţící po dokonalosti, podrobně vzpomíná, jak proţíval chvíle  
své klinické smrti. Psycholog zjišťuje souvislost mezi Igorovým afghánským záţitkem a jeho  
fyzickým selháním. 
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21:00 
Epizody (5) 29' 
EPISODES EP. 05 
komediální seriál VB/USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: James Griffiths 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Britský manželský a komediální pár dostane šanci vytvořit novou verzi svého televizního  
seriálového šlágru pro americkou televizi. Zpočátku jsou nadšení, ale brzy zjišťují co vlastně  
chtějí američtí šéfové s jejich skvělou show provést... 

Seriál napsaný uznávaným duem David Crane (Přátelé) a Jeffrey Klarik (Jsem do tebe blázen), ve  
kterém hraje skvělý Matt LeBlanc rozkošně odpornou verzi sama sebe, dále Tamsin Greigová a  
Stephen Mangan. Tato komedie nabízí jedinečnou příleţitost nahlédnout do zákulisí Hollywoodu a  
stát se svědkem jeho šílenství. Uţ nikdy neuvidíte televizi znovu tím samým způsobem.  
Sean a Beverly jsou šťastný anglický manţelský pár, který vytvořil úspěšnou britskou komediální TV  
show. Jejich ţivot se zdá být bezproblémový. Potom se však objeví charizmatický ředitel americké  
televizní stanice a přesvědčí je, aby se přestěhovali do Los Angeles a upravili svou show pro  
americké diváky. Je to člověk nešetřící chválou  a slibuje, ţe do jejich práce nebude nijak zasahovat. 
  
Jenţe skutečný stav se začne vyjasňovat hned poté, co Sean a Beverly přiletí do LA. Zjišťují, ţe onen 
 televizní šéf jejich show dokonce ani nikdy neviděl. Navíc trvá na tom, aby vyměnili skvělého  
hlavního představitele, erudovaného herce, který hrával v královské shakespearovské společnosti,  
za ... Matta LeBlanca! Sean a Beverly jsou zděšeni. Váţně mají obsadit do své šou Joeyho??? Ale  
rozhodování jiţ není v jejich rukou, Matt přichází a Sean s Beverly se ocitají v komplikovaném  
trojúhelníku, který můţe zničit jejich show a moţná i jejich manţelství…  
 
Epizoda 5:  
Sean je naprosto okouzlen krásnou herečkou Morning Randolph a vypadá to, ţe ani on jí není  
lhostejný. Matt je oba pozve na charitativní akci a příleţitost je na světě. Sean brzy zjišťuje, ţe  
zalíbení je oboustranné. Mezitím se Beverly a Carol podělí o své zkušenosti s muţi a navzájem se  
litují. Noc pokračuje a Sean má před sebou těţké rozhodnutí. A Beverly si uvědomí, ţe její  
manţelství je v ohroţení. 

22:00 
True Blood - Pravá krev IV. (2) 52' 
TRUE BLOOD IV. EP. 38 - YOU SMELL LIKE DINNER 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Scott Winant 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím), ovšem  
pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá dávka nástrah  
ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy Alana Balla  
True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na nás čeká  
mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová, oceněná za tuto  
roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je zamilovaná do 174-letého  
upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři, vlkodlaci a další nelidská stvoření,  
musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem sebe své staré známé - bratra Jasona  
(Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell), kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina  
Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), policejního kapitána Andyho Bellefleura  
(Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana (Alexander Skarsgård) a teenagerskou upírku  
Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je skutečně  
mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale co se stalo se  
Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce? Odpovědi na tyto  
otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 
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20:00 
Terapie (3) 26' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 03 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Michaela Doubravová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 3 - Linda, středa, 16.00:  
V prologu třetí epizody se psycholog pohádá se svou ţenou kvůli jejich šestnáctileté dceři. Klára  
otce osočí, ţe se o ni nezajímá... Na sezení poprvé přichází patnáctiletá Linda, která od Marka  
potřebuje posudek, ţe je psychicky v pořádku. Dívka, jeţ má obě ruce v sádře, se odmalička věnuje  
sportovní gymnastice. Její zranění je důsledkem nehody, při níţ vjela na kole pod auto. Vyjde  
najevo, ţe Sandra ji moţná způsobila záměrně, coţ však před Markem vehementně popírá.  
Rozhovor poodhalí její kontroverzní vztahy k rodičům. Ctiţádostivá dívka pohrdá svou matkou -  
bývalou herečkou, která s jejími sportovními aktivitami nesouhlasí. Shlíţí se naopak ve svém otci -  
uznávaném fotografovi, který však rodinu dávno opustil. Autoritu vidí také ve svém trenérovi Oldovi... 
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20:00 
Terapie (4) 23' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 04 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Aňa Geislerová, Martin Hofmann 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 4 - Jana a Michal, čtvrtek, 17.00:  
Manţelé Jana a Michal absolvují u Marka třetí sezení, na které Jana opět přijde pozdě. Podezíravý  
manţel ji v prologu marně shání mobilem... Bývalá investigativní novinářka, která pracuje jako  
šéfeditorka povrchního společenského magazínu, má syna z předchozího manţelství. Poté, co se  
pět let léčila z neplodnosti, je momentálně v jiném stavu. Uvaţuje však o potratu, coţ zdůvodňuje  
touhou po návratu ke své původní ţurnalistické činnosti. Autoritativní Michal s plánovanou interrupcí  
nesouhlasí a k postoji své ţeny vidí jiné důvody. Psycholog má podle něj jasně odpovědět na  
otázku, zda potrat podstoupit, či nikoli. Marek se mu snaţí dokázat, ţe na některé otázky neexistují  
jednoznačné odpovědi. Poukáţe na hlubší příčiny nesouladu dotyčného páru. 

21:00 
Legenda o Janě 135' 
POPE JOAN (AKA. DIE PAPSTIN) 
historické romantické drama Německo/VB/It./Špan. 2009 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Sönke Wortmann 
hrají: Johanna Wokaleková, David Wenham, John Goodman, Iain Glen, Edward Petherbridge 

Její existence je popírána už 1200 let a ona je přesto věčnou legendou - žena, která se  
přestrojila za muže a na dva roky usedla na papežský stolec. Drama Legenda o Janě přináší  
přináší obraz temných časů v celé jejich brutální kráse. 

Píše se rok 814 a Janě je předurčeno ţít ţivot obvyklý pro tehdejší ţeny. Vše je dáno dopředu -  
práce, děti a smrt v mladém věku. Ale Jana se rozhodla vzdorovat - osudu, přísnému otci i církvi -  
kvůli svému přesvědčení a své víře. Cítila, ţe její ţivot by se měl ubírat jiným směrem, ţe jí bůh  
ukazuje jinou cestu. Jenţe cena, kterou bude muset zaplatit je vysoká… 
Jana vystudovala katedrální školu v Dorstadtu a zde potkala hraběte Gerolda, ušlechtilého muţe,  
který pracoval u biskupského soudního dvora. Jejich přátelství se proměnilo v lásku. Kdyţ Gerold  
odchází do války, Jana si uvědomuje, ţe jako ţena nemůţe ničeho dosáhnout. A tak učiní  
rozhodnutí, které bude mít dalekosáhlé důsledky - přestrojí se za muţe a pod jménem bratr Jan  
vstoupí do benediktinského kláštera ve Fuldě. Zde ţije jako úspěšný a respektovaný doktor. Po  
čase však hrozí, ţe bude odhalena její skutečná identita, a tak Jana utíká do Říma. Tam se znovu  
setkává s Geroldem a uvědomí si, ţe v ţivotě je jedna věc, kterou si nemůţe odpírat - lásku.  
Jana dále stoupá v církevní hiearchii a tím se stupňuje nebezpečí odhalení jejího tajemství. Zároveň 
 stále intenzívněji cítí, ţe se musí rozhodnout, zda své srdce věnuje muţi, nebo zasvětí bohu. Ale  
pak místo Jany rozhodne osud - kdyţ zemře papeţ Sergius, je Jana jmenována jeho nástupcem.  
Její láska ke Geroldovi je však větší neţ strach z odhalení a její nepřátelé jen čekají na příleţitost,  
kdy ji budou moci svrhnout z trůnu... 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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17:50 
Filmy a filmové hvězdy III. (41) 25' 
FILMS AND STARS III. EP. 145 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i filmovými  
tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí reportáže ze  
světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s  
herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a přináší téţ  
reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve  
světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

20:00 
Terapie (5) 25' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 05 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Kamila Magálová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 5 - Dita, pátek 19.00:  
Marek navštíví ve starosvětském činţáku bývalou kolegyni Ditu, u níţ kdysi pracoval jako odborný  
asistent, a s níţ se poté profesionálně rozešel. Ovdovělá psycholoţka je v penzi a pracuje na studii,  
jeţ souvisí s jejím zemřelým manţelem Ivanem. Marek rekapituluje kauzy, které řeší se svými  
klienty, a naznačuje pochybnosti o svých vlastních postupech. Stěţuje si na nedostatek trpělivosti a  
na ztrátu potřebné sebejistoty. Dita se vyptává na jeho skutečný vztah se Sandrou. Během  
rozhovoru, v němţ probleskují jejich rozepře z minulosti, uvaţuje i o obecnějších problémech  
profese psychoterapeutů. Marek jí prozradí neshody s vlastní dcerou i fakt, ţe jeho manţelství  
prochází váţnou krizí. 



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

20:30 
Babylon A.D. 97' 
BABYLON A.D. 
akční sci-fi thriller USA/Francie/VB 2008 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Mathieu Kassovitz 
hrají: Vin Diesel, Michelle Yeohová, Mélanie Thierryová, Lambert Wilson, Gérard Depardieu 

V blízské budoucnosti přepravuje najatý žoldák tajemnou mladou ženu z východní Evropy do  
New Yorku. Kde se ukáže skutečný účel její cesty, který souvisí s vůdcem nového, rozšiřujícího  
se náboženství... 

Není to zas aţ tak vzdálená budoucnost… Tisíce satelitů sledují a zkoumají kaţdý náš pohyb.  
Většina planety je válečná zóna a zbytek je kolekce hemţících se megalopolí, mizerných silničních  
odpočívadel a ohromných pustin v oblastech opuštěných kvůli vysoké radioaktivitě.  
Je to svět jako stvořený pro tvrdé bojovníky. Jeden z nich, známý jako Toorop (Vin Diesel), ţije podle  
jednoduchého pravidla přeţití: zabij nebo budeš zabit. Tooropa si najme mocný kriminálník Gorsky.  
Ţoldákovým úkolem je přivézt z jistého kláštera ve střední Asii do New Yorku ţenu jménem Aurora  
(Mélanie Thierryová). Jeho odměnou bude hromada peněz a čistý pas.  
Toorop najde Auroru a její ochránkyni sestru Rebeku (Michelle Yeohová). Společně se vydávají na  
nebezpečnou pouť skrze Rusko, při které je pronásledují ţoldáci, kteří se také chtějí Aurory zmocnit. 
 Během cesty Toorop zjišťuje, ţe Aurora disponuje velmi zvláštními schopnostmi a kdyţ konečně  
dorazí do New Yorku, dozví se zprávu, ţe klášter je právě bombardován. Navíc Aurora zjistí, ţe čeká  
dvojčata, ačkoliv je stále panna. Tooropovi dojde, ţe tady něco nehraje, cosi špinavého se skrývá v  
pozadí, a ţe sestru Rebeku ani jeho Gorsky nejspíš nenechá naţivu... 

22:10 
Halloween II 101' 
HALLOWEEN II (2009) 
horor USA 2009 [12] [S] [DD] 
reţie: Rob Zombie 
hrají: Tyler Mane, Scout Taylor-Comptonová, Danielle Harrisová, Brad Dourif, Sheri Moon Zombieová 

Laurie přežije útok svého duševně chorého bratra Michaela, ovšem Laurie neví, že jsou  
příbuzní. Na cestě do márnice ambulance převážející Michaela havaruje, vrah zůstal zázračně  
na živu a bude pokračovat ve svém běsnění… 

Pokračování hororu Halloween Roba Zombieho začíná přesně ve chvíli, kdy skončilo vraţedné  
řádění v předchozím filmu z roku 2007, který vydělal celosvětově téměř 80 milionů dolarů. I tentokrát  
budeme vše sledovat očima hlavní hrdinky Laurie Strodeové.  
Zlo má nový osud. Znovu nastalo ono roční období a Michael Myers se vrací domů do ospalého  
Haddonfieldu v Illinois, aby se postaral o nějaké nevyřízené rodinné záleţitosti. Hrůza, kterou  
dokáţe rozpoutat jen hororový mistr Rob Zombie, je neuvěřitelná. Myers se nezastaví před ničím, ve  
snaze konečně uzavřít tajemství své zvrácené minulosti. Ale město má, zdá se, nového hrdinu, který 
 snad přeţije dostatečně dlouho, aby se pokusil zastavit nezastavitelné. 
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20:00 
Hellboy II: Zlatá armáda 115' 
HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY 
akční komiksový thriller USA 2008 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Guillermo del Toro 
hrají: Ron Perlman, Selma Blairová, Doug Jones, Jeffrey Tambor, John Hurt 

Osud lidstva visí na vlásku! Syn vládce podsvětí, nemilosrdný princ Nuada probouzí  
nezastavitelné armády nejrůznějších monster a vyhlašuje lidstvu válku. Jediný, kdo může čelit  
temným silám v zásadní bitvě mezi dobrem a zlem je Hellboy. 

Akce a zábava z dílny reţiséra Guillerma del Tora, to je další díl jedinečné komiksové ságy, ve které  
je hlavním hrdinou tvrďák, jenţ nadevše miluje koťata, ďábelský Hellboy (Ron Perlman). Tentokrát  
má však ještě větší svaly, lepší zbraně a o to nepravděpodobnější nepřátele.  
Syn vládce podsvětí princ Nuada porušil křehké příměří, které panovalo mezi lidmi a jeho říší, čímţ  
nastartoval příslovečné peklo na Zemi. A má být ještě hůř, Nuada se snaţí zkompletovat sbírku  
artefaktů, jenţ mu mají pomoci oţivit Zlatou armádu - nezničitelná monstra, která za pár minut  
udělají z lidstva ohroţený druh. Aby toho nebylo málo, Hellboye rozptyluje i jeho lehce italská  
domácnost, kterou má se svou Liz (Selma Blairová). Tváří v tvář ohroţení světa musí jít rodina  
stranou, a tak se zaměstnanci nejtajnějšího z tajných úřadů vypraví do tábora nepřítele, aby zastavili 
 Zlo dříve, neţ se stačí dostat na Zemi. 

HBO Týden: 42 Datum: 16/10/11 Den: neděle 
 _____________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou (43) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (407) EP. 43 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
RED 107' 
RED (2010) 
akční komedie USA 2010 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Robert Schwentke 
hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirrenová, Mary-Louise Parkerová 

Frank je bývalý agent CIA, jenž žije svůj klidný a osamělý život… tedy až do chvíle než se objeví  
zabiják, který se ho snaží připravit o život. Frank dá dohromady svůj starý tým a chystají se  
dokázat, že ještě mají esa v rukávu. 

Tato explozivní akční komedie byla natočena na motivy kultovního komiksového románu z pera  
Warrena Ellise a Cullyho Hamnera.  
Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) a Victoria (Helen Mirrenová)  
bývali špičkovými agenty CIA. Jenţe nyní se kvůli tajným informacím, které znají, stávají lovenou  
kořistí. Musejí oprášit všechny své triky a letité zkušenosti, aby měli náskok před pronásledovateli a  
zůstali naţivu. A aby zvítězili, musí se pokusit o nemoţné: proniknout do tajné centrally CIA, kde pak  
odhalí obrovské spiknutí... Název filmu je zkratkou označení Retired Extremely Dangerous - v  
důchodu, extrémně nebezpečný! 
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20:00 
Terapie (6) 25' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 06 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

20:30 
Staří a neklidní [T] 87' 
THE MAIDEN HEIST 
krimi komedie USA 2009 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Peter Hewitt 
hrají: Morgan Freeman, Christopher Walken, William H. Macy, Marcia Gay Hardenová, Breckin Meyer 

Za roky práce jako ostraha v muzeu, si Roger, Charles a George vytvořili velmi osobní vztah k  
některým uměleckým dílům, která střežili. Jenže teď přišel nový kurátor a hrozí, že se staří  
pánové se svými milovanými díly už nikdy neuvidí... 

Film Staří a neklidní vám představí nejroztomilejší zloděje, jaké si jen dokáţete představit. Tři muţi,  
kteří pracují jako ostraha v muzeu, si aţ dosud ţili v poklidném zaujetí uměleckým světěm. Kaţdý z  
nich je okouzlen některým z uměleckých skvostů, jenţ střeţí. Roger (Christopher Walken), Charles  
(Morgan Freeman) a George (William H. Macy) jsou uměním a především preferovanými objekty  
zájmu zcela unešeni. Přestoţe společně pracují jiţ desítky let, blíţe se poznávají aţ nyní, kdyţ  
nastala v muzeu krize - přišel nový kurátor, který má v plánu zcela změnit vystavované předměty a  
tedy okrást tři stárnoucí obdivovatele umění o milovaná díla. Naštěstí v sobě navzájem našli  
spřízněné duše, a tak se zrodí důmyslný plán na záchranu oblíbených uměleckých předmětů. Do  
zločinců mají daleko, ovšem jejich srdce je nutí spáchat zločin z vášně. Budeme svědky  
nejodváţnější umělecké loupeţe všech dob, jejíţ výsledek dojme i rozesměje zároveň. 
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20:00 
Terapie (7) 25' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 07 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

21:00 
Epizody (6) 28' 
EPISODES EP. 06 
komediální seriál VB/USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: James Griffiths 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Britský manželský a komediální pár dostane šanci vytvořit novou verzi svého televizního  
seriálového šlágru pro americkou televizi. Zpočátku jsou nadšení, ale brzy zjišťují co vlastně  
chtějí američtí šéfové s jejich skvělou show provést... 

Seriál napsaný uznávaným duem David Crane (Přátelé) a Jeffrey Klarik (Jsem do tebe blázen), ve  
kterém hraje skvělý Matt LeBlanc rozkošně odpornou verzi sama sebe, dále Tamsin Greigová a  
Stephen Mangan. Tato komedie nabízí jedinečnou příleţitost nahlédnout do zákulisí Hollywoodu a  
stát se svědkem jeho šílenství. Uţ nikdy neuvidíte televizi znovu tím samým způsobem.  
Sean a Beverly jsou šťastný anglický manţelský pár, který vytvořil úspěšnou britskou komediální TV  
show. Jejich ţivot se zdá být bezproblémový. Potom se však objeví charizmatický ředitel americké  
televizní stanice a přesvědčí je, aby se přestěhovali do Los Angeles a upravili svou show pro  
americké diváky. Je to člověk nešetřící chválou  a slibuje, ţe do jejich práce nebude nijak zasahovat. 
  
Jenţe skutečný stav se začne vyjasňovat hned poté, co Sean a Beverly přiletí do LA. Zjišťují, ţe onen 
 televizní šéf jejich show dokonce ani nikdy neviděl. Navíc trvá na tom, aby vyměnili skvělého  
hlavního představitele, erudovaného herce, který hrával v královské shakespearovské společnosti,  
za ... Matta LeBlanca! Sean a Beverly jsou zděšeni. Váţně mají obsadit do své šou Joeyho??? Ale  
rozhodování jiţ není v jejich rukou, Matt přichází a Sean s Beverly se ocitají v komplikovaném  
trojúhelníku, který můţe zničit jejich show a moţná i jejich manţelství…  
 
Epizoda 6:  
Beverly je přesvědčená, ţe Sean má poměr s Morning, a tak si vezme své věci a odchází. Má v  
plánu se vrátit zpět do Londýna. Je natolik rozrušená, ţe si neuvědomí, ţe jede na špatné straně  
silnice. Kolize, která následuje, má bohuţel katastrofální následky. 



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

22:00 
True Blood - Pravá krev IV. (3) 53' 
TRUE BLOOD IV. EP. 39 - IF YOU LOVE ME, WHY AM I DYIN'? 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: David Petrarca 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím), ovšem  
pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá dávka nástrah  
ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy Alana Balla  
True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na nás čeká  
mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová, oceněná za tuto  
roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je zamilovaná do 174-letého  
upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři, vlkodlaci a další nelidská stvoření,  
musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem sebe své staré známé - bratra Jasona  
(Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell), kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina  
Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), policejního kapitána Andyho Bellefleura  
(Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana (Alexander Skarsgård) a teenagerskou upírku  
Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je skutečně  
mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale co se stalo se  
Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce? Odpovědi na tyto  
otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 

HBO Týden: 43 Datum: 19/10/11 Den: středa 
 _____________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (8) 24' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 08 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 



[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: 43 Datum: 20/10/11 Den: čtvrtek 
 _____________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (9) 22' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 09 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

20:30 
Na Stojáka Best of Richard Nedvěd 25' 
NA STOJAKA BEST OF RICHARD NEDVED 
komediální show z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] 
reţie: Zdeněk Tyc 

Stand up comedy - sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických barů, je snad  
nejkrutějším testem komiků. Kdo nedokáže, aby divák zvedl oči od sklenky, natož odložil  
doutník a zaplácal, je vyřízen. Sledujte Na stojáka z produkce HBO ČR. 

Originální česká "stand-up comedy" vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich se  
bavič na malém pódiu postaví před publikum a během několika minut je zkouší pobavit vtipy,  
zpěvem, či improvizovanými scénkami. Slavným americkým příkladem byl komik Lenny Bruce,  
kterého ve známém filmu Boba Fosse ztvárnil Dustin Hoffman. 
Pořad NA STOJÁKA tvoří trvalou součást českého programu HBO. Původně se opíral o populární  
tváře typu Tomáše Hanáka, Tomáše Matonohy, či Ester Kočičkové, autoři však postupně objevili i  
talenty dosud neznámé - například Ivu Pazderkovou, Josefa Poláška, Lukáše Pavláska, Marii  
Ludvíkovou, či Lumíra Tučka. 
"Na stojáka je odvaha vystoupit a dát se všanc," říká reţisér Zdeněk Tyc. "Na stojáka je prolomení  
chladné televize, něco, co tu ještě nebylo, něco, co riskuje a chce překvapit," upřesňuje reţisér. 



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

21:00 
Báječný život po životě 96' 
IT'S A WONDERFUL AFTERLIFE 
černá komedie VB 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Gurinder Chadhaová 
hrají: Shabana Azmiová, Goldy Notayová, Sendhil Ramamurthy, Mark Addy, Sally Hawkinsová 

Milující indická matka, ve snaze pomoci své boubelaté dceři najít vhodného ženicha, neváhá  
vraždit. Ovšem brzy zjišťuje, že její plán má k dokonalosti daleko, protože duše jejích obětí se  
vracejí a pronásledují ji... 

Duchařská komedie odehrávající se v západním Londýně, kde se milující indická matka, paní Sethi  
snaţí stůj co stůj najít ctihodného ţenicha pro svou přitaţlivou, ovšem (nebesa odpustí!) rychle  
stárnoucí dceru Roopie. Paní Sethi začíná být značně frustrovaná mnoţícími se zápornými  
reakcemi, a tak uvaří smrtící kari a naservíruje ho kaţdému, kdo její dceru odmítne. Matka,  
přehnaně pečující o svou dceru, necítí za svůj zločin ţádnou vinu. Ale situace se změní, kdyţ se  
duše jejích obětí vrací, jelikoţ reinkarnace proběhne aţ ve chvíli, kdy jejich vrah ulehne k věčnému  
odpočinku. Paní Sethi se smrti nebojí, naopak těší se na shledání se svým manţelem, jenţe  
zkrátka nemůţe odejít, dokud nebude Roopie šťastně vdaná. A tak duchové souhlasí, ţe vhodného  
manţela pomohou najít, aby všichni mohli konečně šťastně ţít aţ na věky. 

22:40 
Tohle mi nejde, tohle mi jde 30' 
I CAN'T DO THIS BUT I CAN DO THAT 
dokument z produkce HBO USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Ellen Goosenberg Kentová 

Tento dokument zachycuje několik dětí, jenž trpí poruchou omezující schopnost učení. Děti se s  
vámi podělí o své pocity spojené s jejich specifickou situací a take vysvětlí, proč se necítí být jiní 
 než ostatní děti. 

Kdyţ máte poruchu schopnosti učení, znamená to, ţe se nemůţete učit? V tomto rodinném  
dokumentu z produkce HBO vám osm dětí dokáţe, ţe odpověď na tuto otázku je ... rozhodně NE!  
Podělí se s vámi o to, jak vyrůstaly a překonávaly rozdíly mezi sebou a ostatními i své nízké  
sebevědomí. Uvidíme jejich silné stránky a schopnosti, jenţ jim umoţňují nejen kompenzovat své  
problémy, ale najít si své místo v ţivotě. 



[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: 43 Datum: 21/10/11 Den: pátek 
 _____________________________________________________________________________ 

17:10 
Filmy a filmové hvězdy III. (42) 25' 
FILMS AND STARS III. EP. 146 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i filmovými  
tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí reportáže ze  
světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s  
herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a přináší téţ  
reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve  
světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

20:00 
Terapie (10) 26' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 10 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

22:20 
Paranormal Activity 82' 
PARANORMAL ACTIVITY 
mysteriózní horor USA 2007 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Oren Peli 
hrají: Katie Featherstonová, Micah Sloat, Mark Fredrichs, Amber Armstrongová, Ashley Palmerová 

Poté, co se mladý středostavovský pár přestěhoval do domu na předměstí, jsou stále více  
zneklidněni přítomností někoho či něčeho, co může, ale nemusí být démonické. Každopádně  
nejaktivnější je to uprostřed noci, zvláště když dvojice spí… 

V tomto hororovém příběhu plném nadpřirozena se strašidelný dům nikterak netají, ţe není  
spokojen se svými novými nájemníky. Katie a Micah se právě přistěhovali do svého nového domova 
 v San Diegu v Kalifornii. Katie se zajímá o paranormální jevy a je přesvědčená, ţe íi zlí duchové  
pronásledují jiţ od dětství. Micah je k podobným teoriím skeptický. Nicméně poté, co v domě stráví  
několik bezesných nocí, jelikoţ se odevšad ozývají podivné zvuky a dějí se opravdu zvláštní věci,  
začne Micah věřit Katiinu tvrzení, ţe je pronásleduje nějaký duch. Pár se obrátí na specialistu v  
tomto oboru, ten jim však neumí pomoci. A tak se Micah rozhodne vzít to do rukou sám a v domě  
rozmístí videokamery. Dvojice si také připraví speciální desku, skrze kterou se lidé snaţí  
komunikovat s duchy, jenţe netuší, ţe tento postup duchy hluboce uráţí… 



[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: 43 Datum: 22/10/11 Den: sobota 
 _____________________________________________________________________________ 

20:00 
Blbec k večeři 109' 
DINNER FOR SCHMUCKS 
komedie USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Jay Roach 
hrají: Steve Carell, Paul Rudd, Zach Galifianakis, Jemaine Clement, Stephanie Szostaková 

Manažer Tim je jen na dosah od velkého kariérního úspěchu. Musí jen najít hosta a přivést ho na 
 speciální večeři, kterou jeho šéf pořádá každý měsíc. Vítězem večera se stává ten, kdo s  
sebou přivede toho největšího blbce… 

Tim je manaţer, jehoţ kariéra stoupá vzhůru. Nyní konečně dostal povánku na speciální večeři,  
kterou kaţdý měsíc pořádá jeho šéf ... ten, kdo s sebou přivede největšího blbce má ve firmě  
následně zaručeny značné výhody. Timova snoubenka Julie celou událost povaţuje za odpornou a  
tak jí Tim slíbí, ţe se večeře nezúčastní. Jenomţe pak narazí na Barryho, jenţ ve volném čase staví  
propracovaná dioramata z vycpaných myší. Timovi je okamţitě jasné, ţe právě objevil dokonalého  
kandidáta na vítěze Večeře pro blbce, neodolá pokušení a Barryho pozve. Ovšem ačkoli Barry vše  
dělá s tím nejlepším úmyslem, rozvrátí Timův ţivot a dostane ho na šílenou sestupnou spirálu,  
ohrozí nejdůleţitější obchodní dohodu, přivede zpět do Timova ţivota jeho šílenou expřítelkyni Darlu 
 a snoubenku Julii nasměruje do náručí jiného muţe… 

21:55 
Predátoři 102' 
PREDATORS 
akční sci-fi thriller USA 2010 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Nimród Antal 
hrají: Adrien Brody, Topher Grace, Alice Bragová, Laurence Fishburne, Walton Goggins 

Skupina elitních bojovníků se ocitne na cizí planetě... jako kořist. Všichni jsou to nelítostní  
zabijáci - žoldáci, mafiáni, trestanci - lidští predátoři, kteří jsou nyní systematicky loveni a  
likvidováni novou rasou mimozemských Predátorů. 

Další hutnou kapitolu z predátořího vesmíru natočil reţisér Nimród Antal pod tvůrčím dohledem  
Roberta Rodrigueze. Adrien Brody zde hraje chladnokrevného zabijáka, jenţ je loajální pouze k  
tomu kdo platí. Neochotně se ujímá velení skupiny elitních bojovníků, kteří se společně ocitli na  
neznámé planetě... jako kořist. S vyjímkou zdiskreditovaného lékaře Edwina (Topher Grace), jsou to 
 všichni nelítostní vrazi - ţoldáci, mafiáni, trestanci - lidští predátoři, kteří jsou nyní systematicky  
loveni a likvidováni novou rasou mimozemských Predátorů. Nejraději by pozabíjeli jeden druhého,  
ale musí se spojit, pokud chtějí přeţít. 
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18:00 
Marmaduk 85' 
MARMADUKE 
komedie USA 2010 [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Tom Dey 
hrají: Lee Pace, Judy Greerová, William H. Macy, Caroline Sunshine, Finley Jacobsen 

Marmaduk se přestěhuje se svou rodinou do nové čtvrti v kalifornském Orange County. A tam  
extrémně velký mladý pes zjišťuje, že v novém bydlišti není snadné zapadnout, natož najít si  
potenciální romantickou partnerku... 

Marmaduk, nejmilovanější německá doga na světě, se konečně dostal z papírového komiksu (jeho 
 příběh se objevil v 600 novinách ve 20 zemích) na filmové plátno. Extrémně velký pes měl vţdy  
problémy zapadnout, nyní však konečně našel místo, které je přátelské k těm, kteří se jakkoli  
vymykají průměru. Marmaduk nyní ţije se svou rodinou v kalifornské Orange County, kam se rodina  
přistěhovala ze středozápadu. A tak se devadesátikilový Marmaduk seznamuje s novým prostředím, 
 ovšem najít se svou extrémní velikostí čtyřnohé přátelé není úplně snadné. Naštěstí však vţdycky  
má nejlepšího kámoše a "nevlastního bráchu" Carlose a ruskou modrou kočku, kteří mu hlídají  
záda. 

19:30 
Před kamerou (44) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (408) EP. 44 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
Sociální síť 116' 
THE SOCIAL NETWORK 
biografické drama USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: David Fincher 
hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Rashida Jonesová, Brenda Songová 

Jedné noci roku 2003 se student a geniální počítačový programátor Mark Zuckerberg posadil  
ke svému počítači a začal pracovat na novém nápadu. O šest let a 500 miliónů kamarádů  
později se stal nejmladším miliardářem v historii… 

Kaţdá doba má své vizionáře, kteří díky své genialitě nějakým způsobem změní svět. Ale většinou  
nebývá zcela jasné, ţe se něco významného děje, ani kdo na tom má své zásluhy a o to se pak  
svádí boje. Film Sociální síť popisuje moment, kdy byl stvořen Facebook. V tomto případě hned  
několik superinteligentních mladíků prohlašovalo, ţe právě oni byli u jeho vzniku. Film se posouvá z 
 harvardské university do Palo Alta a zachycuje opojné začátky fenoménu, jenţ změnil komunikaci a  
zásadně ovlivnil celý svět. Popisuje, jak se během procesu vývoje dali dohromady geniální mladíci,  
kteří posléze bojovali o vlastnictví Facebooku. Mark Zuckerberg vymyslel a navrhl webovou stránku,  
Eduardo Saverin - Markův blízký kamarád - poskytl počáteční kapitál, zakladatel Napsteru Sean  
Parker představil Facebook Silicon Valleyským investorům do rizikových podniků a dvojčata  
Winklevossovi údajně přišli s prvotním nápadem a následně Zuckerberga zaţalovali za jeho  
krádeţ. Kaţdý z nich má svou vlastní verzi příběhu Facebook... 
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20:00 
Terapie (11) 25' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 11 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

20:30 
Single Man [T] 96' 
A SINGLE MAN 
psychologické drama USA 2009 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Tom Ford 
hrají: Colin Firth, Julianne Mooreová, Nicholas Hoult, Matthew Goode, Jon Kortajarena 

Je 30. listopadu 1962. George Falconer je profesorem angličtiny na univerzitě v Los Angeles.  
Před osmi měsíci zemřel partner, se kterým žil 16 let. Dnes se George rozhodl dát všechny své  
záležitosti do pořádku a pak ... spáchat sebevraždu. 

Děj snímku se odehrává v Los Angeles roku 1962, v době vrcholící kubánské raketové krize. Vypráví 
 příběh George Falconera, 52-letého vysokoškolského profesora z Velké Británie (Colin Firth), který  
po smrti svého dlouholetého partnera Jima (Matthew Gode) znovu hledá smysl ţivota, musí se  
vymanit z minulosti a zkusit pohlédnout vstříc budoucnosti. Film nás provádí jedním jeho dnem,  
během nějţ dojde k několika událostem a setkáním, která nakonec povedou k rozhodnutí, zda ţivot  
po Jimovi má či nemá pro George smysl. Sejde se třeba s nejbliţší přítelkyní Charlie (Julianne  
Mooreová), 48-letou kráskou, jenţ ho utěšuje a přitom se sama potýká s pochybnostmi ohledně  
své budoucnosti. Nebo je zde mladý student Kenny (Nicholas Hoult), který George sleduje, protoţe  
v něm cítí spřízněnou duši... Single Man je romantický příběh o přerušené lásce, osamělosti coby  
neodmyslitelné součásti lidské existence a hlavně o veledůleţitosti zdánlivě nicotných okamţiků. 
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15:40 
Toulavé boty 98' 
TUMBLEWEEDS 
drama USA 1999 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Gavin O'Connor 
hrají: Janet McTeerová, Kimberly J. Brownová, Jay O. Sanders, Gavin O'Connor, Michael J. Pollard 

Volnomyšlenkářská, čtyřikrát vdaná Mary Jo se vydává na cestu, spolu se svou dvanáctiletou  
dcerou, ve snaze najít nový domov, nový život a snad i novou lásku. Úžasný příběh o  
nezničitelném poutu mezi matkou a dcerou. 

Mary Jo Walkerová se poprvé vdala, kdyţ jí bylo pouhých sedmnáct let. Od té doby si oblékla  
svatební šaty ještě třikrát, nemluvě o bezpočtu známostí. Pokaţdé, kdyţ její vztah skončil,  
přestěhovala se Mary Jo se svou dcerou Avou na nové místo ve snaze najít domov, začít nový ţivot a 
 snad i lásku.  
Nyní Mary Jo s Avou přijíţdějí na pobřeţí, do klidného městečka Starlight Beach, poblíţ San Diega v  
Californii. Ava naštěstí nemá problém si najít přátele. Mary Jo začne pracovat u bezpečnostní  
společnosti, kterou vede podivínský pan Cummings. Spřátelí se s Laurie Pendletonovou,  
přátelskou ţenou s dobrým srdcem a také s milým a inteligentním Danem. Ava tajně doufá, ţe  
tentokrát by mohly ţít samy, jen ona a její matka, bez ničivé přítomnosti kohokoli dalšího. Jenţe  
Mary Jo se bohuţel brzy zaplete s Jackem Ransonem, svalnatým řidičem tyráku… 

20:00 
Terapie (12) 27' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 12 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 
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21:00 
Epizody (7) 30' 
EPISODES EP. 07 
komediální seriál VB/USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: James Griffiths 
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová 

Britský manželský a komediální pár dostane šanci vytvořit novou verzi svého televizního  
seriálového šlágru pro americkou televizi. Zpočátku jsou nadšení, ale brzy zjišťují co vlastně  
chtějí američtí šéfové s jejich skvělou show provést... 

Seriál napsaný uznávaným duem David Crane (Přátelé) a Jeffrey Klarik (Jsem do tebe blázen), ve  
kterém hraje skvělý Matt LeBlanc rozkošně odpornou verzi sama sebe, dále Tamsin Greigová a  
Stephen Mangan. Tato komedie nabízí jedinečnou příleţitost nahlédnout do zákulisí Hollywoodu a  
stát se svědkem jeho šílenství. Uţ nikdy neuvidíte televizi znovu tím samým způsobem.  
Sean a Beverly jsou šťastný anglický manţelský pár, který vytvořil úspěšnou britskou komediální TV  
show. Jejich ţivot se zdá být bezproblémový. Potom se však objeví charizmatický ředitel americké  
televizní stanice a přesvědčí je, aby se přestěhovali do Los Angeles a upravili svou show pro  
americké diváky. Je to člověk nešetřící chválou  a slibuje, ţe do jejich práce nebude nijak zasahovat. 
  
Jenţe skutečný stav se začne vyjasňovat hned poté, co Sean a Beverly přiletí do LA. Zjišťují, ţe onen 
 televizní šéf jejich show dokonce ani nikdy neviděl. Navíc trvá na tom, aby vyměnili skvělého  
hlavního představitele, erudovaného herce, který hrával v královské shakespearovské společnosti,  
za ... Matta LeBlanca! Sean a Beverly jsou zděšeni. Váţně mají obsadit do své šou Joeyho??? Ale  
rozhodování jiţ není v jejich rukou, Matt přichází a Sean s Beverly se ocitají v komplikovaném  
trojúhelníku, který můţe zničit jejich show a moţná i jejich manţelství…  
 
Epizoda 7:  
Beverly hluboce lituje své schůzky s Mattem, vrací se domů, kde na ni k jejímu překvapení čeká  
manţel s otevřenou náručí. Beverly doufá, ţe budou schopni tuto ošklivou kapitolu jejich vztahu  
hodit za hlavu. Oba se připravují na svůj návrat zpět do Londýna. Jenţe kdyţ se Sean loučí s  
Mattem, všimne si chybějícího Jaguaru, soba s čereným nosem a vůně skořice... a vše se změní. 

22:00 
True Blood - Pravá krev IV. (4) 48' 
TRUE BLOOD IV. EP. 40 - I'M ALIVE AND ON FIRE 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Lehmann 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím), ovšem  
pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá dávka nástrah  
ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy Alana Balla  
True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na nás čeká  
mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová, oceněná za tuto  
roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je zamilovaná do 174-letého  
upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři, vlkodlaci a další nelidská stvoření,  
musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem sebe své staré známé - bratra Jasona  
(Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell), kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina  
Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), policejního kapitána Andyho Bellefleura  
(Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana (Alexander Skarsgård) a teenagerskou upírku  
Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je skutečně  
mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale co se stalo se  
Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce? Odpovědi na tyto  
otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 
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20:00 
Terapie (13) 26' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 13 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 
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20:00 
Terapie (14) 24' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 14 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

21:00 
Talhotblond: 72' 
TALHOTBLOND: 
dokumentární film USA 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Barbara Schroederová 

Pravdivý příběh zvláštního milostného trojúhelníku, který se celý odehrává on-line. Dospívající  
dračice láká muže do své sítě. A lži vedou až k vraždě… Odhalení šokujícího kriminálního  
případu dokazuje, jak mocná je síla Internetu. 

Tento film je pravdivým příběhem krásné dospívající dračice, jeţ vyuţívá Internetové herny, aby  
nalákala muţe do své kyberprostorové sítě. Kdyţ dívka zjistí, ţe její lţi byly odhaleny jednou z jejích  
obětí a ţe onen muţ jí také obelhal, chce pomstu. Rozpoutá nebezpečnou on-line fantasy, která  
eskaluje v opravdovou vraţdu.  
Na základě exkluzivního přístupu k internetové korespondenci, tajným poznámkám, dopisům,  
policejním záznamům a vězeňským výslechům, dokument detailně vykresluje co se můţe stát, kdyţ  
si lidé lţou on-line. 



[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: 44 Datum: 28/10/11 Den: pátek 
 _____________________________________________________________________________ 

17:10 
Filmy a filmové hvězdy III. (43) 25' 
FILMS AND STARS III. EP. 147 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i filmovými  
tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí reportáže ze  
světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s  
herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a přináší téţ  
reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve  
světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

20:00 
Terapie (15) 22' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 15 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

20:30 
Let's Dance 3D 102' 
STEP UP 3-D 
romantické drama USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Jon Chu 
hrají: Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni Vinsonová, Alyson Stonerová, Keith Stallworth 

Skupina pouličních tanečníků, do které patří i Luke a Natalie, se dá dohromady se začínajícím  
studentem newyorské univerzity Moosem. Podaří se jim zvítězit nad nejlepšími hip-hopovými  
tanečníky v rozhodujícím klání? 

Luke je sirotek a také vyznavač street tance, který ţije v bývalém skladišti, kde našli útočiště  
tanečníci z celého světa. Nyní ovšem hrozí, ţe se ze svého jediného domova bude muset  
vystěhovat. Spolu se svými spolubydlícími vytvořili taneční skupinu Piráti a aby nepříjemnou  
existenční situaci ustáli, musejí porazit své největší rivaly -  taneční skupinu, jenţ si říká  
Samurajové. Bojištěm bude světová taneční soutěţ World Jam Competition, ve které soupeří  
nejlepší taneční skupiny světa. Hlavní cena je velmi lákavá - obrovská suma peněz. Luke se snaţí  
najít nové členy, aby skupinu trochu osvěţil. Novou posilou jeho týmu se stane Natalie, záhadná  
pouliční tanečnice a komediální tanečník Moose, jenţ právě začal studovat na New York University.  
Natalie a Luke spolu začnou chodit, ovšem Natalie skrývá tajemství, které můţe zničit nejen jejich  
křehký vztah, ale vše co se Pirátům dosud podařilo vybudovat. Samurajové jim navíc ukradnou  
jejich choreografii, a tak se Moose s pomocí svých starých přátel snaţí dát dohromady na poslední  
chvíli nové taneční číslo… Stihnou to? A bude vystoupení dostatečně dobré, aby získali titul  
nejlepších streetových tanečníků světa? 



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

22:15 
Válečníci 109' 
THE WARLORDS (AKA. TAU MING CHONG) 
historické akční drama Hong Kong/Čína 2007 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Peter Chan 
hrají: Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro, Jinglei Xuová, Xiaodong Guo 

Film se odehrává v Číně uprostřed povstání kolem roku 1870. Generál Pang stěží přežil masakr  
svých vojáků. Nyní se připojuje ke skupině banditů, kterou vedou Er Hu a Wu Yang. Tito tři muži  
složí přísahu a stanou se pokrevními bratry… 

V Číně kolem roku 1870 byla moc zkorumpované dynastie Qing ohroţena vzestupem revoluční  
armády, jíţ vedl náboţenský fanatik, a občanská válka trhala zemi na kusy.  
Pang, dobrý muţ bojující na straně Qinga je jedním z mála přeţivších krvavé bitvy mezi revolucionáři 
 a Qingovými vojsky. Hledá, kde by sloţil hlavu a útočiště nachází u krásné sedlácké ţeny Lian.  
Pang s Lian stráví noc, jeden druhému v náručí a Pang se do své hostitelky zamiluje.  
Pang se vydává na cestu domů, na níţ se spřátelí se dvěma bandity, Zhaem a Jiangem. Kdyţ  
Jianga přepadnou ze zálohy, Pang mu zachrání ţivot a všichni tři spolu uzavřou pokrevní bratrství.  
Pang své nové bratry přesvědčí, aby společně bojovali proti revolucionářům. Je přesvědčen, ţe s  
pomocí těchto dvou přátel se mu podaří zvítězit. Jenţe sny o slávě potlačí jejich zdravý rozum a  
vzájemný smysl pro loajalitu, Zhao s Jiangem přestanou věřit v jejich alianci. A vše se ještě zhorší,  
kdyţ vyjde najevo, ţe Lian je Zhaova ţena… 

HBO Týden: 44 Datum: 29/10/11 Den: sobota 
 _____________________________________________________________________________ 

21:45 
Machete 101' 
MACHETE (2010) 
akční thriller USA 2010 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Robert Rodriguez, Ethan Maniquis 
hrají: Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodriguezová 

Vypadal jako jakýkoliv jiný dělník, kterých na ulici během dne potkáte spousty, dokonalý obětní  
beránek zákeřné politické vraždy. Ale ukázalo se, že je to Machete, legendární bývalý federální  
agent se nesmiřitelným přístupem a 

Machete (Danny Trejo) je bývalý mexický federální agent, jenţ hraje podle svých vlastních pravidel a  
nikomu se ze svých činů nezpovídá. V důsledku střetu s drogovým magnátem Torrezem (Steven  
Seagal), se Machete ocitne v Texasu, kde mu tajemný Booth (Jeff Fahey) nabídne moţnost vydělat  
si nějaké rychlé peníze vraţdou bezohledného senátora McLaughlina (Robert De Niro). Jenţe vše  
se nějak zhatí a Machete si uvědomí, ţe je v pasti. Naštěstí má několik přátel, kteří mu pomohou -  
nelítostnou Luz (Michelle Rodriguezová), těţce ozbrojeného svatého muţe Padreho (Cheech Marin) 
 a impulsivní April (Lindsay Lohanová). Machete hodlá Boothovi ukázat, ţe si pro své špinavé intriky  
vybral špatného Mexičana. V cestě jim však stojí ještě speciální agentka Sartana (Jessica Alba)... 



[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: 44 Datum: 30/10/11 Den: neděle 
 _____________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou (45) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (409) EP. 45 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
Souboj Titánů 102' 
CLASH OF THE TITANS (2010) 
dobrodruţná mytologická fantasy USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Louis Leterrier 
hrají: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Artertonová 

Potomek bohů vychovaný lidmi je bezmocný, když se snaží zachránit svou rodinu před mstivým  
bohem podsvětí Hádem. Nyní již Perseus nemá co ztratit a vydává se na nebezpečnou misi  
zastavit obávaného boha dříve, než rozpoutá peklo na zemi. 

V Souboji titánů boj o moc postaví obyčejné smrtelníky proti mocným králům a krále proti ještě  
mocnějším bohům, ovšem kdyţ začnou mezi sebou válčit samotní bohové, mohou snadno zničit  
celý svět. Sam Worthington v tomto filmu ztělesňuje řeckého hrdinu Persea, potomka bohů, jehoţ  
vychovali obyčejní lidé. Zoufale se snaţil ochránit svou rodinu, ale proti mstivému bohu podsvětí  
Hádovi (Ralph Fiennes) byl bezmocný. Ve chvíli, kdy jiţ nemá co ztratit, se Perseus vydává na  
nebezpečnou cestu, aby obávaného boha zastavil dříve, neţ uchvátí moc boţského vládce Dia  
(Liam Neeson) a rozpoutá peklo na Zemi. Persea čeká těţký boj s démony a hrůzostrašnými  
nestvůrami, zvítězit však můţe pouze pokud dokáţe přijmout svou boţskou sílu, postaví se svému  
osudu a vezme ho do vlastních rukou. 

21:45 
Malý Velký Bojovník 90' 
LITTLE BIG SOLDIER (AKA. DA BING XIAO JIANG) 
akční dobrodruţná komedie Čína/Hong Kong 2010 [15] [S] [Full HD] 
reţie: Sheng Ding 
hrají: Jackie Chan, Leehom Wang, Rongguang Yu, Ken Lo, Peng Linová 

Strastiplné, přesto komické putování započne, když se jeden voják (Jackie Chan) rozhodne  
zajmout nepřátelského generála a přivést ho zpět do jeho země s tím, že získá odměnu. Oba  
však rychle zjistí, že v zájmu přežití musí spojit síly. 

Bylo to nejtemnější období v Číně, kdyţ nemilosrdní krutovládci sváděli bitvy, aby uspokojili  
nekonečnou agresivitu. Miliony ţivotů bylo zmařeno a ti co přeţili měli pouze dvě moţnosti - zabít,  
nebo být zabit.  
Bataliony válčících států Liang a Wei se střetli v krvavé lázni, jenţ travala od úsvitu do soumraku.  
Pouze dva muţi přeţili - pěšák z Liangu a jeho protivník, generál z Wei. Pěšák přeţil, protoţe byl  
expertem v předstírání mrtvého a pro větší věrohodnost měl na těle připevněné zařízení s kterým  
vypadal, jako prostřelený šípem.  
Voják zajal zraněného generála doufaje, ţe ho pouţije jako vstupenku na svobodu - kdyţ přivede  
generála Liangskému vládci, mohl by být poctěn propuštěním z armády a vrátit se domů k  
pokojnému ţivotu.  
Mladý generál, přestoţe jím zajatý, byl ke starému vojákovi blahosklonný. Během dlouhého a  
strastiplného putování si ti dva často vjeli do vlasů... 



[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 
Terapie (16) 29' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 16 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do oblasti  
tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům vymyká svou  
formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i neobvyklým  
dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel Roden), kterého  
během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová), která se  
hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii bývalý voják z  
Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná traumata. Ve středu  
se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela Doubravová), jeţ předstíranou  
suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej navštěvuje manţelský pár (Aňa  
Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí  
se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a rodinné  
starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu choť, s níţ  
proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ si otec rovněţ moc 
 nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

20:30 
Jíst, meditovat, milovat [T] 134' 
EAT PRAY LOVE 
romantické drama USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Ryan Murphy 
hrají: Julia Robertsová, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem, Richard Jenkins 

Liz Gilbertová (Julia Roberts) měla všechno, ovšem po nepříjemném rozvodu se rozhodne  
vystoupit ze své komfortní zóny a riskovat, chce od základů změnit svůj život. Vydá se na cestu  
kolem světa, která se stává poutí za sebepoznáním. 

Liz Gilbertová (Julia Roberts) měla vše, o čem kaţdá moderní ţena sní - manţela, dům, úspěšnou  
kariéru… Ovšem stejně jako mnoho jiných, se i Liz najednou cítila ztracená, zmatená a pátrající po  
tom, co opravdu v ţivotě chce. Čerstvě rozvedená nyní stojí na křiţovatce a rozhoduje se, kterým  
směrem jít dál. Nakonec vystoupí ze své bezpečné zóny, zariskuje a vydá se na cestu kolem světa.  
Chce změnit svůj ţivot, ať to stojí, co to stojí. Cesta se stává poutí za sebepoznáním. Během ní  
objevuje skutečný poţitek z jídla v Itálii, sílu modlitby v Indii a nakonec nečekaně nalezne vnitřní klid  
a vyrovnanost skutečné lásky na Bali. Film byl natočen na motivy stejnojmenného bestseleru  
spisovatelky Elizabeth Gilbertové. Její příběh dokazuje, ţe opravdu existuje více cest, po kterých se  
člověk můţe vydat za poznáním světa. 


