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20:00 
Na stojáka (105) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 105 
komediální show z produkce HBO ČR 2012 [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. 

20:30 
Pan Dokonalý 87' 
THE GOOD GUY 
romantické komediální drama USA 2009 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Julio DePietro 
hrají: Scott Porter, Alexis Bledelová, Bryan Greenberg, Aaron Yoo, Anna Chlumská 

Investiční makléř  Tommy je mladý, chytrý okouzlující a atraktivní . Má chytrou a krásnou  
přítelkyni jménem Beth. Jenže jednoho dne nastanou komplikace, jejichž původcem je  
Tommyho pohledný a citlivý kolega Daniel…  

Ambiciózní mladá a konzervativní Beth (Alexis Bledel), která ţije na Manhattanu chce mít všechno:  
dobrou práci, skvělé přátele a perfektního přítele, po jehoţ poku jí bude město leţet u nohou.  
Samozřejmě splnit si poslední přání je ze všeho nejtěţší. V této romantické komedii se Beth zamiluje  
do Tommyho (Scott Porter), sexy, mladého kořena z Wall Street. Jenţe kdyţ uţ se zdá, ţe do sebe  
vše perfektně zapadá, nastanou komplikace v podobě Tommyho citlivého a pohledného kolegy  
Daniela (Bryan Greenberg). Beth brzy zjistí, ţe láska ve velkém městě je téměř totéţ jako burza na  
Wall Street – vysoké riziko, šťavnatá odměna a pokřivená poctivost…  
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17:30 
Filmy a filmové hvězdy IV. (9) 25' 
FILMS AND STARS IV. (165) EP. 09 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

21:50 
Prostředníci 108' 
MIDDLE MEN 
komediální krimi drama USA 2009 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: George Gallo 
hrají: Luke Wilson, Giovanni Ribisi, Gabriel Macht, James Caan, Jacinda Barrettová 

Kronika Jacka Harrise, jednoho z průkopníků internetového obchodu, který bojoval se svou  
morálkou a zároveň se snažil neutopit v moři plném podvodníků, mafiánů, feťáků a  
pornohvězd.  

V roce 1995 měl kaţdý VCR, hudba se prodávala jen v obchodech a internet teprve čekal na svůj  
velký boom. Podnikatel Jack Harris (Luke Wilson) měl dokonalý ţivot – krásnou rodinu a úspěšnou  
kariéru. V té době se setkal s Waynem Beeringem (Giovanni Ribisi) a Buckem Dolbym (Gabriel  
Macht), dvěma génii, kteří objevili způsob, jak dospělým prodávat zábavu přes internet. Jack souhlasí,  
ţe jim pomůţe a brzy se stane jedním z nejbohatších podnikatelů své doby. Staňte se svědky příběhu  
tak skandálního, ţe ani nebudete věřit, ţe se skutečně stal. Tento příběh je důkazem, ţe byznys má  
se sexem velmi mnoho společného – cesta dovnitř je snadná, ale jak chcete ven, jde to sakra těţko. 
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20:00 
Láska a jiné kratochvíle 98' 
LOVE AND OTHER IMPOSSIBLE PURSUITS (AKA. THE OTHER WOMAN) 
drama USA 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Don Roos 
hrají: Natalie Portmanová, Scott Cohen, Lisa Kudrowová, Charlie Tahan, Lauren Ambroseová 

Emilia se právě provdala za Jacka, výkonného právníka. Když začala pracovat v jeho  
právnické firmě, byl Jack její šéf a byl ženatý. Jejich život bohužel nečekaně změní smrt jejich 
 novorozené dcery…  

V této upřímné, vtipné a srdcervoucí adaptaci románu spisovatelky Ayelet Waldman, jeţ vypráví o  
ţivotě, ztrátě a rodině, zazářila krásná Natalie Portman.  
Emilia (Portman) je absoloventka práv na Harvardu a také novomanţelka – právě se provdala za  
Jacka (Scott Cohen), vysoce postaveného newyorského právníka. Kdyţ začala Emilia pracovat v jeho 
 právnické firmě, byl Jack její šéf a byl ţenatý. Jejich ţivot bohuţel nečekaně změní smrt jejich  
novorozené dcery. Emilia se ve svém zármutku jen těţko sbliţuje se svým nevlastním synem  
Williamem (Charlie Tahan), ráda by se s ním zkamarádila, ale díky Williamově předčasné vyspělosti  
se to zdá téměř nemoţné. Nejtěţší je však vyrovnat se s neustálými výbuchy vzteku a ţárlivosti  
Jackovy bývalé ţeny, Carolyn (Lisa Kudrow). 

21:50 
Antikrist 104' 
ANTICHRIST (2009) 
hororové psychologické drama Dánsko 2009 [18] [S] 
reţie: Lars Von Trier 
hrají: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourgová, Storm Acheche Sahlstrøm 

Truchlící pár (Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg) se uchyluje do izolované chaty uprostřed  
lesa. Doufají, že tam budou schopni zahojit svá zlomená srdce a zachránit manželství. Ale  
příroda má svůj vlastní plán a vše jde od desíti k pěti…  

Výjimečné, kontroverzní drama z díny Larse von Triera, ověnčené mnoha cenami, ve kterém září  
Willem Dafoe a Charlotte Gainsbourg. Manţelé se milují v jedné místnosti, zatímco nechávají svého  
syna ve vedlejším pokoji bez dozoru. Chlapec vypadne z okna a zemře. Matka se zhroutí a je  
hospitalizována, ale její manţel-terapeut se rozhodne, ţe ji z deprese vyléčí sám. Odjíţdějí na chatu v  
lese, které říkají Eden, kde se cosi nevyřčeného událo minulé léto. Film ve čtyřech kapitolách, prologu  
a epilogu detailně líčí jak je chlípně týrá temná stránka matky přírody, která je všude kolem nich…  
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19:30 
Před kamerou IX. (10) 25' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (426) EP. 10 
filmový magazín USA 2012 [S] [Full HD] 

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

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

20:00 
Zkus mě rozesmát 112' 
JUST GO WITH IT 
romantická komedie USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Dennis Dugan 
hrají: Adam Sandler, Jennifer Anistonová, Nicole Kidmanová, Nick Swardson, Brooklyn Deckerová 

Plastický chirurg Danny (Adam Sandler) se snaží získat mladou učitelku. Požádá pro to o  
pomoc svou asistentku Katherine (Jennifer Aniston), aby předstírala, že je jeho manželkou,  
se kterou se rozvádí…  

Danny (Adam Sandler) je úspěšný plastický chirurg, který má opravdu nekonvenční sváděcí taktiky:  
předstírá, ţe je nešťastně ţenatý. Kdyţ však potká ţenu svých snů (Brooklyn Decker) svůj osvědčený 
 příběh o nevydařeném manţelství nechá u ledu a raději je sám sebou. Jenţe jeho vyvolená brzy  
objeví jeho falešný snubní prstýnek. Danny se bojí jí říci trapnou pravdu, a tak své drahé raději namluví, 
 ţe se rozvádí. Jenţe ta se chce s jeho ţenou setkat. A tak Dannymu nezbývá nic jiného, neţ poţádat 
 svou asistentku Katherine (Jennifer Aniston) o pomoc. Jenţe jedna leţ vede ke druhé, celá situace se 
 pěkně zamotá a nakonec vše skončí výletem na Havaj, který jim zcela změní ţivot.  

23:40 
Luck (4) [T] 60' 
LUCK EP. 04 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
reţie: Phillip Noyce 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muţe (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaţí během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 
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20:00 
Luck (5) 60' 
LUCK EP. 05 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
reţie: Brian Kirk 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický serál z dílny HBO se točí kolem tvrďáka Chestera “Ace” Bernsteina (Dustin  
Hoffman), který dostal do vínku značnou dávku intuice, a tak není divu, ţe svůj ţivot zasvětil  
hazardním hrám, od sázek, přes praní špinavých peněz, aţ po provoz kasina. Ace nedávno propustili  
po třech letech z vězení, ovšem on uţ má v hlavě další plán – společně se svým dlouholetým šoférem 
 Gusem (Dennis Farina) si brousí zuby na závodní dráhu Santa Anita v Californii. Postupně se k nim  
připojí Turo Escalante (John Ortiz), úspěšný trenér se špinavou pověstí. Mezitím se starý trenér (Nick  
Nolte) chystá na velký start nadějného plnokrevníka. A skupina čtyř ubohých sázkařů se snaţí vyhrát  
tu nejtěţší sázku...  
 
Epizoda 5:  
Poté, co Ace zjistí, ţe Gusův irský kůň, Pint of Plain, má další den závodit, nutí Escalanta (k Joeyho  
zlosti), aby vyměnil Leona za zkušenějšího jezdce. Marcus se bojí o své zdraví a ptá se sám sebe,  
proč je tak závislý na Jerrym. Kagle byl vyhozen ze závodiště a vrací se z tahu pro almuţnu. Ace s  
Claire a Gusem sledují první památný závod koně Pint of Plain. 

21:00 
Pod jednou střechou [T] 110' 
LIFE AS WE KNOW IT 
romantická komedie USA 2010 [S] [Full HD] 
reţie: Greg Berlanti 
hrají: Katherine Heiglová, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricksová, Hayes MacArthur 

Jejich první rande dopadlo katastrofálně. Vše, co mají ti dva společného, je jejich vzájemná  
nelibost jeden k druhému a láska k jejich kmotřence Sophie. Jednoho dne se však Holly a  
Messer náhle stanou jejími opatrovníky... 

Holly Berenson (Katherine Heigl) je začínající cateringová podnikatelka a Eric Messer (Josh Duhamel)  
je úspěšný ředitel sportovní sítě. Jejich první rande dopadlo katastrofálně. Vše, co mají ti dva  
společného, je jejich vzájemná nelibost jeden ke druhému a láska k jejich kmotřence Sophie. Kdyţ  
oba Sophiini rodiče zahynou při tragické autonehodě, Holly a Eric se dozvídají nečekanou novinu: v  
případě nepředvídatelné katastrofy byli vybráni coby Sophiini opatrovníci. Nyní jsou vším, co malé  
Sophie na světě zbylo a jejich rozdíly musejí jít stranou. Zkoordinovat svůj nový ţivot pro ně rozhodně  
nebude snadné, ovšem někde uprostřed všech konfliktů a drastických ţivotních změn musejí najít  
společnou řeč, aby vůbec mohli ţít pod jednou střechou. 
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18:15 
Maturiťák 99' 
PROM (2011) 
komediální drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Joe Nussbaum 
hrají: Aimee Teegardenová, Thomas McDonell, DeVaughn Nixon, Danielle Campbellová, Yin Changová 

Blíží se školní bál – pro zúčastněné studenty nejdůležitější událost roku. Film Maturiťák líčí  
nebezpečnou stezku mezi střední školou a nezávislostí, přičemž některé vztahy se na ní  
rozpadnou jako domeček z karet a jiné poprvé zajiskří.  

Ve filmu Maturiťák má kaţdá dvojice svou vlastní historii a ţádná se nepodobá jiné. Blíţí se velký  
školní bál – pro zúčastněné studenty nejdůleţitější událost roku. Film Maturiťák líčí nebezpečnou  
stezku mezi střední školou a nezávislostí, přičemţ některé vztahy se na ní rozpadnou jako domeček z 
 karet a jiné poprvé zajiskří.  
Nova Prescott (Aimee Teegarden) stojí mezi dvěma ohni – je neovladatelně přitahována jedním  
muţem (Thomas McDonell), ten však stojí v cestě jejím očekáváním perfektního plesu. Její spoluţáci  
Mei (Yin Chang) a Tyler (De’Vaughn Nixon) skrývají tajemství, zatímco všichni ostatní se potýkají s  
velkou nejistotou a ještě větším očekáváním ohledně nejdůleţitější školní události tohoto roku. Na  
střední škole proţijete stovky nocí, ale tahle je zcela speciální, je to jejich Maturiťák. 

20:35 
Vychovávat Hope II. (5) 20' 
RAISING HOPE II. EP. 05 - KILLER HOPE 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Fresco 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

Úspěšný komediální seriál drţitele ceny Emmy Grega Garcii sleduje rodinu Chanceových, která se  
musí vyrovnávat s nečekaným přírůstkem - miminkem jménem Hope (Naděje).  
Hope je následkem Jimmyho jednorázového pobavení s hledanou kriminálnicí, kterou jeho matka  
Virginia pomohla dostat za mříţe. Společně s manţelem Burtem počala Virginia Jimmyho, kdyţ jí bylo 
 pouhých patnáct let. Nyní se v jejich ţivotě nečekaně ocitla vnučka a oni, jakoţto mladí prarodiče, mají 
 šanci napravit chyby, kterých se v mládí dopustili při výchově Jimmyho. Rodina Chanceových ţije  
společně s prababičkou Maw Maw. Ta byla kdysi pilířem rodiny, teď však kvůli ní musí být všichni ve  
střehu. Maw Maw je totiţ přesvědčena, ţe jejich dům je zamořený, ţe podvádí svého mrtvého  
manţela, nebo ţe se právě odehrává druhá světová válka. Kdyţ Jimmy zrovna nepracuje pro Burtovu  
firmu, která se lidem stará o trávníky, vypomáhá v Howdyho supermarketu - má aspoň zaplacené  
zdravotní pojištění a můţe být nablízku sarkastické pokladní Sabrině, jeţ má otravného přítele. To vše  
pod bdělým dohledem šéfa Barneyho, bojového nadšence, který sbírá panenky. Společně se svou  
rodinou, přáteli, sousedy i kolegy z práce se Jimmy snaţí vychovávat Hope jak nejlépe umí, coţ  
obnáší, ţe musí zvládnout tu nejtěţší práci, jakou kdy dělal - být dobrým otcem.  
V této řadě seriálu se rodina Chanceových vydá na svatbu do Las Vegas, Burta unesou, konečně  
vyjdou najevo Sabrinina tajemství a rodina si začne dělat starosti o Hopinu budoucnost. 
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21:00 
Mé nové Já (10) 26' 
ENLIGHTENED EP. 10 - BURN IT DOWN 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Miguel Arteta 
hrají: Laura Dernová, Luke Wilson, Diane Laddová, Sarah Burnsová 

Neobvyklý komediální seriál o hledání smysluplnosti a naplnění uprostřed chamtivosti,  
korupce a pokrytectví korporátního světa. Poté, co sebedestruktivní Amy překonala  
psychické zhroucení v práci, se pokouší udělat ve všem pozitivní změny. 

Ztratila v práci nervy. Odjela se léčit. Nyní je zpět, plná síly, inspirace a má (podle ní) vše pod  
kontrolou, je dychtivá přijmout v práci nové výzvy. Myslí si, ţe se změnila a nyní chce změnit svět...  
V neobvyklém komediálním seriálu HBO hraje Laura Dernová sebedestruktivní Amy, reprezentantku  
firmy zaměřené na zdraví a krásu, která se v práci nervově zhroutila. Amy se po třech měsících  
rozjímání a meditací v léčebném středisku na Havaji vrací, aby dala dohromady střepy předchozího  
ţivota a dala mu nový směr. Součástí jejího světa jsou dobře míněné, ale obvykle nechtěné rady  
matky, s níţ Amy nyní ţije, její povalečský ex-manţel, jehoţ jedinou potěchou jsou rekreačně uţívané  
drogy. A skupina těţko snesitelných spolupracovníků, do které byla po návratu přeřazena. Seriál  
sleduje Amy při jejím nekonvenčním hledání cesty mezi tím jaká je, jaká chce být a tím co jsou ostatní  
ochotní od ní tolerovat.  
 
Epizoda 10:  
Levi začne uprostřed noci zuřit, po této scéně se Amy konečně podaří ho přesvědčit, aby po jejím  
vzoru odjel na léčení do Open Air. V práci Amy umluví Damona, aby jí dovolil představit své skupině její 
 výzkumné poznatky. Problém je v tom, ţe Dougie (který s Amy uţ nepromluví jinak neţ se svědkem)  
ji nenechá, aby opustila kancelář.  Ale Amy nehledě na to uspořádá svou prezentaci a zaplatí za to na  
obou stranách – u Dougieho i Damonova týmu. Amy se však nevzdává bez boje a obrátí se na Tyler,  
aby dosáhla konečně změny v Abaddonnu.  

21:30 
Jak dobýt Ameriku II. (2): Obchodní zástupce 27' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 10 - IN OR OUT 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Julian Farino 
hrají: Bryan Greenberg, Victor Rasuk, Lake Bellová, Luis Guzmán, Scott Mescudi 

Koho se vyplatí znát, abyste dosáhli toho co chcete? To je otázka, kterou si kladou dvacátníci 
 Ben a Cam. Podnikaví kamarádi, toužící prosadit se ve světě módy, pokračují v kličkování  
New Yorkem, aby si splnili svůj americký sen. 

HBO uvádí druhou řadu seriálu zaměřeného na newyorská dobrodruţství ctiţádostivého módního  
návrháře Bena (Bryan Greenberg), jehoţ předchozí projekty nevyšly buď díky nepřízni osudu, nebo  
nedostatku štěstí, a jeho nejlepšího kamaráda, svobodomyslného rádoby boháče Cama (Victor  
Rasuk). V této sérii pokračují v prosazování jejich CRISP kolekce triček a mikin poté, co se vrátili z  
(potenciálně) lukrativní cesty do Japonska. Ben a Cam pročesávají New York, aby získali vhodné  
obchodní kontakty a vrhají se po jakékoliv šanci, která by je mohla dostat do povědomí v ultra- 
konkurenčním módním průmyslu.  
K blízkému okruhu Bena a Cama ve městě i mimo něj patří Benova ex-přítelkyně Rachel, interiérová  
dekoratérka hledající po výletu do Afriky a Evropy smysl ţivota. Dále kamarád Domingo s dobrými  
kontakty a svým vlastním "byznysem". Spoluţák ze střední, manaţer investičního fondu David "Kapo"  
Kaplan. A Camův bratranec Rene, bývalý trestanec, který věří v cestu k bohatství prostřednictvím  
svého Rasta Monsta energy drinku. 
 
Epizoda 2:  
Ben a Cam uvíznou se svým obchodním zástupcem, zrovna kdyţ mají příleţotost proniknout na  
brunch, který pořádá vlivná Nancy Frankenburg. V soukromém ţivotě je také čekají významné změny:  
Cam je odhodlán odstěhovat se od své babičky a Ben učiní nejistý závazný krok a dá Julii klíč od  
svého bytu. Renemu chce zadluţený klient platit jinou měnou neţ penězi; Rachel dostane práci v  
časopisu Biscuit a dá se dohromady s Domingem.  



[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 
Camelot (5) 49' 
CAMELOT EP. 05 - JUSTICE 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Stefan Schwartz 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu až do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, ţe Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenţ byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat aţ do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těţkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, ţe znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 5:  
Artuš pořádá v Camelotu první spravedlivý tribunál, při kterém má dojít k souboji vůle ne krve. Morgan  
s pomocí Sybiliny mazanosti oslovuje obyvatele města, ve snaze získat trůn.  

HBO Týden: 11 Datum: 7/3/12 Den: středa 
__________________________________________________________________________________ 

21:55 
Rozvody! 96' 
DIVORCES! 
komedie Francie 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Valérie Guignabodetová 
hrají: François-Xavier Demaison, Pascale Arbillotová, Mathias Mlekuz, Brigitte Catillonová, Juliette Arnaudová 

Manželé Valentine a Alex jsou oba rozvodoví právníci, kteří řeší rozpad manželství tou  
nejsmířlivější cestou. Jejich vztah se jeví pevný jako skála, jednoho dne ho však odhalená  
nevěra rozbije na kusy…  

Manţelský tým rozvodových právníků je známý svým přátelským způsobem separace svých klientů,  
absolutně odlišným od tradiční praxe plné scén, tahanic a nerozumných poţadavků. Jenţe kdyţ se  
začne rozpadat jejich vlastní manţelství, je jejich celoţivotní teorie podrobena těţké zkoušce. Moţná  
se jim zkrátka nepodaří zahrát to s takovou grácií, kterou vţdy vštěpovali svým klientům.  
Bitva pohlaví z dílny reţisérky a spisovatelky Valerie Guignabodet je důkazem, ţe v lásce a válce je  
vše dovoleno!  



[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 
Na stojáka (106) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 106 
komediální show z produkce HBO ČR 2012 [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. 

20:30 
Gauner 84' 
LE VILAIN (AKA. THE VILLAIN) 
krimi komedie Francie 2009 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Albert Dupontel 
hrají: Catherine Frotová, Albert Dupontel, Bouli Lanners, Nicolas Marié, Christine Murillová 

V patách má ozbrojené rivaly, a tak bankovní lupič sebere veškerou odvahu a schová se u  
své maminky. To ovšem ještě netuší, že jeho drahá máti je ve válce s bezcharakterním  
realitním developerem, který chce srovnat její domov se zemí.  

V patách má ozbrojené rivaly, a tak bankovní lupič sebere veškerou odvahu a schová se v klidné ulici,  
kde vyrostl a kde ţije jeho milovaná maminka Maniette. Bezcharakterní developer kupuje všechny  
domy v okolí – má v plánu tuto ulici proměnit v bankovní čtvrť. K úţasu svého syna vede jeho matka  
tamní obyvatele a společně se snaţí chamtivému podnikateli odporovat. Syn Maniettiny důmyslné  
metody obdivuje. Matka se ho snaţí donutit, aby jí pomohl a alespoň jednou v ţivotě se zachoval  
správně, on však účast na záludných pastech a tajných tricích odmítá. Tahle neuvěřitelně chytře  
napsaná a vtipná komedie z dílny francouzského reţiséra, spisovatele a herce Albert Dupontela vás  
rozhodně pobaví. 



[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 IV. (10) 25' 
FILMS AND STARS IV. (166) EP. 10 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

20:00 
Pouť 90' 
THE WAY (2010) 
dobrodruţné drama USA/Španělsko 2010 [15] [S] 
reţie: Emilio Estevez 
hrají: Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Ungerová, Yorick van Wageningen, James Nesbitt 

Tom, doktor z Kalifornie přijíždí do Francie, aby převzal ostatky svého syna, který zemřel v  
bouři během cesty do Santiaga. Na počest svého syna se Tom rozhodne za něj tuto pouť  
dokončit…  

Sledujte hluboký a inspirativní příběh o rodině, přátelích a především výzvách, kterým musíme během  
ţivota v tomto neustále se měnícím a komplikovaném světě čelit. Tom (Martin Sheen) je americký  
doktor, který přijíţdí do francouzského města St. Jean Pied de Port, aby převzal ostatky svého syna,  
který zemřel v bouři během cesty do Santiaga, poutě známé také jako Cesta svatého Jakuba. Tom se 
 však rozhodne na počest svého syna tuto pouť za svého potomka dokončit. Netuší však, jaký to bude 
 mít dopad na jeho typický kalifornský ţivot, který spíš připomíná velmi těsnou bublinu. Nezkušený  
Tom také zjišťuje, ţe na této cestě rozhodně nebude sám, brzy se setkává s poutníky z celého světa,  
z nichţ kaţdý řeší své vlastní problémy a kaţdý hledá ve svém ţivotě nějaký vyšší smysl.   

HBO Týden: 11 Datum: 10/3/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Zítra snad bude líp 89' 
EVERY DAY 
drama USA 2010 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Richard Levine 
hrají: Brian Dennehy, Carla Guginová, Eddie Izzard, Helen Huntová, Liev Schreiber 

Komedie o newyorském páru středního věku (Liev Schreiber, Helen Huntová), jenž prochází  
milostnou krizí. 

Ned (Liev Schreiber) se potýká s krizí středního věku. Pracuje jako scénárista na jedné šokující polo- 
pornografické televizní show, coţ ho ani trochu neuspokojuje. Jeho patnáctiletý syn mu právě oznámil, 
 ţe je gay a druhý, jedenáctiletý má pro změnu téměř ze všeho strach. Jeho ţena Jeannie (Helen  
Huntová) nastěhuje k nim domů do New Yorku svého nemocného a zahořklého otce (Brian Dennehy)  
z Detroitu, čímţ atmosféra v jejich jiţ tak napjatém vztahu ještě více zhoustne. A navíc Neda začne  
svádět jeho sexy kolegyně... 



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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19:30 
Před kamerou IX. (11) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (427) EP. 11 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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

20:00 
Zdrojový kód 89' 
SOURCE CODE 
akční sci-fi thriller USA/Francie/Kanada 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Duncan Jones 
hrají: Jake Gyllenhaal, Jeffrey Wright, Vera Farmigová, Michelle Monaghanová, Michael Arden 

Když se kapitán Stevens (Jake Gyllenhaal) probere k vědomí v těle cizího muže, zjišťuje, že  
se stal součástí experimentálního vládního programu “Zdrojový kód”. Jeho mise je jasná:  
musí odhalit útočníka, jenž má na svědomí explozi rychlíku.  

Kdyţ se kapitán Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) probudí v těle cizího muţe, zjišťuje, ţe je součástí  
mise, jeţ má za cíl nalézt útočníka, který zavinil explozi chicagského vlaku. Postupně se dozvídá, ţe  
je součástí vládního experimentu nazvaného "Zdrojový kód". Díky tomuto programu se můţe převtělit  
do kteréhokoli člověka osm minut předtím, neţ dotyčný zemře. Během sekundy však uţ jsou v  
ohroţení milióny lidí na jiném místě Chicaga a tak Colter proţívá děsivé události znovu a znovu, sbírá  
potřebné indicie potřebné k odhalení totoţnosti nebezpečného útočníka. Vrací se zpět do té doby, neţ  
se jim podaří rozluštit, kdo je pachatelem a zabránit dalšímu útoku.  
Film Zdrojový kód vás díky neustálým nečekaným zvratům nenechá ani chvíli v klidu. V tomto  
inteligentním akčním thrilleru z dílny Duncana Jonese si dále zahráli Michelle Monaghan, Vera  
Farmiga, and Jeffrey Wright. 

23:15 
Luck (5) [T] 60' 
LUCK EP. 05 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
reţie: Brian Kirk 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický serál z dílny HBO se točí kolem tvrďáka Chestera “Ace” Bernsteina (Dustin  
Hoffman), který dostal do vínku značnou dávku intuice, a tak není divu, ţe svůj ţivot zasvětil  
hazardním hrám, od sázek, přes praní špinavých peněz, aţ po provoz kasina. Ace nedávno propustili  
po třech letech z vězení, ovšem on uţ má v hlavě další plán – společně se svým dlouholetým šoférem 
 Gusem (Dennis Farina) si brousí zuby na závodní dráhu Santa Anita v Californii. Postupně se k nim  
připojí Turo Escalante (John Ortiz), úspěšný trenér se špinavou pověstí. Mezitím se starý trenér (Nick  
Nolte) chystá na velký start nadějného plnokrevníka. A skupina čtyř ubohých sázkařů se snaţí vyhrát  
tu nejtěţší sázku...  
 
Epizoda 5:  
Poté, co Ace zjistí, ţe Gusův irský kůň, Pint of Plain, má další den závodit, nutí Escalanta (k Joeyho  
zlosti), aby vyměnil Leona za zkušenějšího jezdce. Marcus se bojí o své zdraví a ptá se sám sebe,  
proč je tak závislý na Jerrym. Kagle byl vyhozen ze závodiště a vrací se z tahu pro almuţnu. Ace s  
Claire a Gusem sledují první památný závod koně Pint of Plain. 



[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 
Luck (6) 60' 
LUCK EP. 06 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
reţie: Henry Bronchtein 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický serál z dílny HBO se točí kolem tvrďáka Chestera “Ace” Bernsteina (Dustin  
Hoffman), který dostal do vínku značnou dávku intuice, a tak není divu, ţe svůj ţivot zasvětil  
hazardním hrám, od sázek, přes praní špinavých peněz, aţ po provoz kasina. Ace nedávno propustili  
po třech letech z vězení, ovšem on uţ má v hlavě další plán – společně se svým dlouholetým šoférem 
 Gusem (Dennis Farina) si brousí zuby na závodní dráhu Santa Anita v Californii. Postupně se k nim  
připojí Turo Escalante (John Ortiz), úspěšný trenér se špinavou pověstí. Mezitím se starý trenér (Nick  
Nolte) chystá na velký start nadějného plnokrevníka. A skupina čtyř ubohých sázkařů se snaţí vyhrát  
tu nejtěţší sázku...  

21:00 
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna [T] 131' 
PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES 
dobrodruţná fantasy USA 2011 [S] [Full HD] 
reţie: Rob Marshall 
hrají: Johnny Depp, Penélope Cruzová, Geoffrey Rush, Ian McShane, Kevin McNally 

Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) se nečekaně vydá hledat bájný Pramen mládí. Žena z  
jeho minulosti (Penelope Cruz) ho nakonec donutí, aby se přidal k posádce lodi "Queen  
Anne's Revenge" (Pomsta královny Anny), lodi piráta Černovouse…  

Piráti z Karibiku se vracejí, tentokrát připlouvají na Vlnách podivna. Dobrodruţný film z dílny reţiséra  
Roba Marshalla a producenta Jerryho Bruckheimera vám přináší moře zábavy, vzrušení a humoru.  
Johny Depp se znovu stal legendárním Kapitánem Jackem Sparrowem, jemuţ znovu zkříţí cestu  
tajemná Angelica (Penélope Cruz). Kdyţ ho tato kráska donutí, aby se přidal k posádce lodi "Queen  
Anne's Revenge", které vládne proslulý pirát Černovous (Ian McShane), vydává se Jack spolu s nimi  
hledat bájný Pramen mládí. Na cestě se Jack musí vypořádat nejen s Černovousem a jeho zombie  
posádkou, ale také s okouzlující pirátkou Angelicou a neodolatelnými mořskými pannami, jimţ se  
podařilo svést uţ nejednoho zkušeného námořníka.   
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20:35 
Vychovávat Hope II. (6) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 06 - JIMMY AND THE KID 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Eyal Gordin 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Californication V. (1) 28' 
CALIFORNICATION V. EP. 49 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: John Dahl 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

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

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



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

21:30 
Jak dobýt Ameriku II. (3): Prachy, moc, soukromá škola 28' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 11 - MONEY, POWER, PRIVATE SCHOOL 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Simon Cellan Jones 
hrají: Bryan Greenberg, Victor Rasuk, Lake Bellová, Luis Guzmán, Scott Mescudi 

Koho se vyplatí znát, abyste dosáhli toho co chcete? To je otázka, kterou si kladou dvacátníci 
 Ben a Cam. Podnikaví kamarádi, toužící prosadit se ve světě módy, pokračují v kličkování  
New Yorkem, aby si splnili svůj americký sen. 

HBO uvádí druhou řadu seriálu zaměřeného na newyorská dobrodruţství ctiţádostivého módního  
návrháře Bena (Bryan Greenberg), jehoţ předchozí projekty nevyšly buď díky nepřízni osudu, nebo  
nedostatku štěstí, a jeho nejlepšího kamaráda, svobodomyslného rádoby boháče Cama (Victor  
Rasuk). V této sérii pokračují v prosazování jejich CRISP kolekce triček a mikin poté, co se vrátili z  
(potenciálně) lukrativní cesty do Japonska. Ben a Cam pročesávají New York, aby získali vhodné  
obchodní kontakty a vrhají se po jakékoliv šanci, která by je mohla dostat do povědomí v ultra- 
konkurenčním módním průmyslu.  
K blízkému okruhu Bena a Cama ve městě i mimo něj patří Benova ex-přítelkyně Rachel, interiérová  
dekoratérka hledající po výletu do Afriky a Evropy smysl ţivota. Dále kamarád Domingo s dobrými  
kontakty a svým vlastním "byznysem". Spoluţák ze střední, manaţer investičního fondu David "Kapo"  
Kaplan. A Camův bratranec Rene, bývalý trestanec, který věří v cestu k bohatství prostřednictvím  
svého Rasta Monsta energy drinku. 
 
Epizoda 3:  
Módní obchodní zástupce Nancy slíbí pro značku CRISP koncert, ovšem tato akce nevynese Benovi a 
 Camovi ani peníze ani klientelu, v coţ doufali. Poté, co se Rachel dozví, ţe se Ben a Julie moţná  
rozcházejí, věnuje Benovi štědrý dar. Cam se pustí do obchodu s Domingem – snaţí se vydělat  
peníze na vyhlédnutý byt s výhledem na řeku. Rene natáčí video pro svůj energy drink Rasta Monsta s 
 Wilfredem Gomezem a znovu se sblíţí se svou přítelkyní Debbie.  

22:00 
Camelot (6) 49' 
CAMELOT EP. 06 - THREE JOURNEYS 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Stefan Schwartz 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu až do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, ţe Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenţ byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat aţ do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těţkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, ţe znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 6:  
Muţi Camelotu objevili, ţe území za hradem je plné nebezpečí. Artuš se doslechne, ţe se Guinevere  
vydala sama za svým otcem a vydá se za ní, aby ji na cestě ochránil.  



[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: 12 Datum: 15/3/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Na stojáka (107) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 107 
komediální show z produkce HBO ČR 2012 [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. 

20:30 
Victor 90' 
VICTOR (2009) 
komedie Francie 2009 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Thomas Gilou 
hrají: Pierre Richard, Lambert Wilson, Clémentine Célariéová, Antoine Duléry, Sara Forestierová 

Tento originální filmový příběh se soustředí na pětaosmdesátiletého Victora, kterého vyhraje  
rodina jako první cenu v soutěži pořádané časopisem. Ovšem Victor není tím, za koho se  
vydává…  

Alice, 23 je na stáţi v časopise, kterému viditelně klesá čtenost. Aby zvýšila prodej časopisu, vymyslí  
Alice celostátní soutěţ na jejímţ konci nějaká rodina adoptuje pětaosmdesátiletého Victora, který na  
světě nikoho nemá. Guillaume, jeho manţelka Sylvie spolu se svými dětmi soutěţ vyhrají a jejich  
cenou je stařík a peněţitá odměna. Přes Sylviinu neochotu rodina Victora přivítá ve svém domě. Děti  
si svého nového dědu okamţitě zamilují, Guillaumova matka s ním okatě flirtuje a Sylvie je příliš  
zaměstnaná svým poměrem s šéfredaktorem časopisu neţ aby se zajímala o to, ţe Victor v její  
domácnosti způsobil absolutní chaos. Mezitím Alice odhaluje Victorovu minulost a uvědomuje si, ţe  
patrně nevědomky pustila vlka do kurníku…  



[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: 12 Datum: 16/3/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

18:15 
Filmy a filmové hvězdy IV. (11) 25' 
FILMS AND STARS IV. (167) EP. 11 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

20:00 
Invictus: Neporažený 128' 
INVICTUS 
biografické drama USA 2009 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Clint Eastwood 
hrají: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Matt Stern 

Clint Eastwood natočil velmi inspirativní a pravdivý příběh o tom, jak Nelson Mandela  
(Morgan Freeman) spojil síly s kapitánem jihoafrického ragbyového týmu Francoisem  
Pienaarem (Matt Damon), aby společně pomohli sjednotit svou zemi. 

Jiţní Afrika, 1995. Po mnoha letech strávených ve vězení za své snahy skoncovat s bezprávím, byl  
Nelson Mandela (Morgan Freeman) po poráţce apartheidu zvolen prezidentem. Ovšem v zemi stále  
vládne nenávist, jenţ ji moţná opět rozdělí. A tak se Nelson Mandela rozhodl oslovit Francoise  
Pienaara (Matt Damon), kapitána národního ragbyového týmu Springboks, který byl dlouho symbolem  
bělošského útlaku. Tehdy se chystal Světový šampionát v ragby a Springboks měl mizivou šanci, ţe  
zvítězí. Mandelovi a Pienaarovi se však díky této sportovní události a víře ve vítězství podařilo sjednotit  
43 milionů Jihoafričanů. 

HBO Týden: 12 Datum: 17/3/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Trable v ráji 109' 
COUPLES RETREAT 
komedie USA 2009 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Peter Billingsley 
hrají: Vince Vaughn, Jason Bateman, Faizon Love, Jon Favreau, Malin Akermanová 

Čtyři páry se vydají na dovolenou na tropický ostrov a nechají se podrobit tamní partnerské  
terapii. Zpočátku se poněkud zdráhají kvůli psychologii New Age, ovšem postupně většina z  
nich zjišťuje, že jejich vztah má k dokonalosti daleko.  

Tři páry – Dave a Ronnie, Jason a Cynthia, Joey a Lucy – jsou si velmi blízké. Kdysi k nim patřili ještě  
Shane s Jennifer, ale ti jsou teď rozvedení a Jennifer uţ se s nimi nevídá. Jason se Cynthií svým  
přátelům oznámí, ţe proţívají manţelskou krizi a prosí je (a Shanovu mladou přítelkyni), aby spolu s  
nimi jeli na speciální prázdniny na tropický ostrov, kde je i nekonvenční manţelská poradna. Ostatní  
neochotně souhlasí a plánují si oddech, zatímco Cynthia a Jason budou pracovat na svém vztahu s  
ostrovním psychologem. Jenţe k překvapení všech je prázdninový balíček velmi striktní – terapii se  
musejí podrobit všichni klienti, coţ bude mít pro všechny páry brzy nečekané 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 
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19:30 
Před kamerou IX. (12) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (428) EP. 12 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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

20:00 
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 108' 
THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER 
dobrodruţná rodinná fantasy USA 2010 [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Michael Apted 
hrají: Georgie Henleyová, Skandar Keynes, Ben Barnes, Will Poulter, Gary Sweet 

Edmund a Lucy Pevensieovi jsou, spolu se svým bratrancem Eustacem, najednou vcucnuti  
obrazem, který z ničehonic obživl. Ocitnou se na lodi Jiří Poutník, kde se setkávají se svými  
přáteli,  Králem Caspianem a válečnou myší Reepicheep. 

Vraťte se zpět do kouzelného světa C.S. Lewise za pomoci magické lodi z Narnie, Jiřího Poutníka. V  
tomto pokračování oblíbeného příběhu Letopisy Narnie se znovu setkáte s Edmundem a Lucy  
Pevensiovými, které vcucne náhle oţivlý obraz i s jejich bratrancem a přenese je na magickou loď, jeţ 
 nese název Jiří Poutník. Tam se k dětem připojí král Caspian a válečná myš. Společně pak musejí  
odváţní cestovatelé během své poutě na tajemné ostrovy překonat svá největší pokušení a vyhrát  
osudové střetnutí s nadpřirozenými bytostmi a zlověstnými nepřáteli. Znovu se také setkají se svým  
přítelem a ochráncem, Velkým Lvem Aslanem.  

23:45 
Luck (6) [T] 60' 
LUCK EP. 06 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
reţie: Henry Bronchtein 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický serál z dílny HBO se točí kolem tvrďáka Chestera “Ace” Bernsteina (Dustin  
Hoffman), který dostal do vínku značnou dávku intuice, a tak není divu, ţe svůj ţivot zasvětil  
hazardním hrám, od sázek, přes praní špinavých peněz, aţ po provoz kasina. Ace nedávno propustili  
po třech letech z vězení, ovšem on uţ má v hlavě další plán – společně se svým dlouholetým šoférem 
 Gusem (Dennis Farina) si brousí zuby na závodní dráhu Santa Anita v Californii. Postupně se k nim  
připojí Turo Escalante (John Ortiz), úspěšný trenér se špinavou pověstí. Mezitím se starý trenér (Nick  
Nolte) chystá na velký start nadějného plnokrevníka. A skupina čtyř ubohých sázkařů se snaţí vyhrát  
tu nejtěţší sázku...  



[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 
Luck (7) 60' 
LUCK EP. 07 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
reţie: Brian Kirk 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický serál z dílny HBO se točí kolem tvrďáka Chestera “Ace” Bernsteina (Dustin  
Hoffman), který dostal do vínku značnou dávku intuice, a tak není divu, ţe svůj ţivot zasvětil  
hazardním hrám, od sázek, přes praní špinavých peněz, aţ po provoz kasina. Ace nedávno propustili  
po třech letech z vězení, ovšem on uţ má v hlavě další plán – společně se svým dlouholetým šoférem 
 Gusem (Dennis Farina) si brousí zuby na závodní dráhu Santa Anita v Californii. Postupně se k nim  
připojí Turo Escalante (John Ortiz), úspěšný trenér se špinavou pověstí. Mezitím se starý trenér (Nick  
Nolte) chystá na velký start nadějného plnokrevníka. A skupina čtyř ubohých sázkařů se snaţí vyhrát  
tu nejtěţší sázku...  

21:00 
Králova řeč [T] 113' 
THE KING'S SPEECH 
historické drama VB 2010 [S] [Full HD] 
reţie: Tom Hooper 
hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carterová, Guy Pearce, Timothy Spall 

Jiří VI. si musel chtě nechtě nasadit korunu a vládnout Anglii. Jeho koktání však brzy vyvolá  
obavy o jeho vůdčích schopnostech, a tak se král obrátí na velmi nekonvenčního logopeda,  
Lionela Logua, který se stane jeho nejbližším přítelem.  

Po smrti svého otce, krále Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy  
Pearce), je Bertie (Colin Firth), jeţ odmalička trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI.  
Jeho země je na pokraji války a zoufale potřebuje silného vůdce. Jeho manţelka Elizabeth (Helena  
Bonham Carter) – budoucí královna matka – proto domluví svému manţelovi schůzku s ekcentrickým 
 logopedem Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). Po nepříliš vydařeném začátku se král s důvěrou  
pustí pod vedením Lionela do neobvyklé léčby a postupně se z nich stanou nerozluční přátelé. S  
podporou Logua, své rodiny, vlády a Winstona Churchilla (Timothy Spall), král nakonec překoná  
koktání a pronese v rádiu projev, který jeho lid inspiruje a v těţkých časech spojí celý národ.  
Film Králova řeč byl natočen podle skutečné události a vy tak můţete sledovat inspirující příběh krále,  
který nakonec našel svůj hlas.  
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20:35 
Vychovávat Hope II. (7) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 07 - BURT'S PARENTS 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Eyal Gordin 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Californication V. (2) 28' 
CALIFORNICATION V. EP. 50 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

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

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



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

21:30 
Jak dobýt Ameriku II. (4): Zdání klame 27' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 12 - IT'S NOT EVEN LIKE THAT 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Julian Farino 
hrají: Bryan Greenberg, Victor Rasuk, Lake Bellová, Luis Guzmán, Scott Mescudi 

Koho se vyplatí znát, abyste dosáhli toho co chcete? To je otázka, kterou si kladou dvacátníci 
 Ben a Cam. Podnikaví kamarádi, toužící prosadit se ve světě módy, pokračují v kličkování  
New Yorkem, aby si splnili svůj americký sen. 

HBO uvádí druhou řadu seriálu zaměřeného na newyorská dobrodruţství ctiţádostivého módního  
návrháře Bena (Bryan Greenberg), jehoţ předchozí projekty nevyšly buď díky nepřízni osudu, nebo  
nedostatku štěstí, a jeho nejlepšího kamaráda, svobodomyslného rádoby boháče Cama (Victor  
Rasuk). V této sérii pokračují v prosazování jejich CRISP kolekce triček a mikin poté, co se vrátili z  
(potenciálně) lukrativní cesty do Japonska. Ben a Cam pročesávají New York, aby získali vhodné  
obchodní kontakty a vrhají se po jakékoliv šanci, která by je mohla dostat do povědomí v ultra- 
konkurenčním módním průmyslu.  
K blízkému okruhu Bena a Cama ve městě i mimo něj patří Benova ex-přítelkyně Rachel, interiérová  
dekoratérka hledající po výletu do Afriky a Evropy smysl ţivota. Dále kamarád Domingo s dobrými  
kontakty a svým vlastním "byznysem". Spoluţák ze střední, manaţer investičního fondu David "Kapo"  
Kaplan. A Camův bratranec Rene, bývalý trestanec, který věří v cestu k bohatství prostřednictvím  
svého Rasta Monsta energy drinku. 
 
Epizoda 4:  
Benovo platonické přátelství s Rachel prochází na svatbě zkouškou nostalgie a odhalením, ţe se  
Rachel vídá s novým muţem. Kapo se stresuje, ţe během svého projevu, coby svědek nedokáţe  
mluvit od srdce. Cam zcela okouzlí Luluina otce a ten mu zajistí ideální místo (a moţná i modela) pro  
focení nového Lookbooku pro CRISP. Rene se snaţí sehnat další peníze na pokrytí nákladů jeho  
rostoucího Rasta Monsta byznysu.  

22:00 
Camelot (7) 47' 
CAMELOT EP. 07 - THE LONG NIGHT 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Mikael Salomon 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu až do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, ţe Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenţ byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat aţ do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těţkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, ţe znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 7:  
Morgana na hradě Pendragon pořádá hostinu pro krále Artuše a jeho rytíře, ovšem kdyţ na hrad  
zaútočí, nastane tam všeobecná panika. Artušovi a Morganini muţi spojí síly v boji proti nepříteli. Merlin 
 má za to, ţe je za tím vším nějaká nekalost.    
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21:55 
Možná 105' 
PEUT-ETRE (AKA. MAYBE) 
komediální sci-fi drama Francie 1999 [18] [S] 
reţie: Cedric Klapisch 
hrají: Jean-Paul Belmondo, Romain Duris, Géraldine Pailhasová, Julie Depardieuová, Emmanuelle Devosová 

Mladý muž, který odmítá mít se svou přítelkyní dítě, se záhadně přenese do budoucnosti a v  
Paříži se setká se svým sedmdesátiletým synem, kterého nechtěl... 

Silvestrovská párty, 1999. Arthur, čtyřiadvacetiletý fanoušek sci-fi, společně se svými přáteli oslavuje  
příchod nového tisíciletí. Zatímco hodiny odpočítávají půlnoc, odplíţí se Arthur do koupelny a tam se  
miluje se svou přítelkyní Lucy. Kdyţ jeho drahá vysloví přání, ţe by chtěla mít dítě, Arthur styk na  
poslední chvíli přeruší. Kdyţ se později vrací do koupelny, všimne si Arthur písku, který propadává  
otvorem ve stropě. Zvědavě proleze dírou a ocitne se v jiném světě – v Paříţi roku 2070, napůl  
zahrabaný v písku. A co je ještě podivnější, Arthur je konfrontován svým synem Akem a svými  
vnoučaty. Ako sdělí Arthurovi, ţe pokud se vrátí do své doby a Lucy s ním neotěhotní, přestane on a  
jeho rodina existovat. Arthur však ještě nechce být otcem, není na to připravený finančně ani  
mentálně, a tak tuto ţádost odmítá. Čas běţí a Ako se zoufale snaţí svého otce přesvědčit, aby  
změnil názor…  
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20:00 
Na stojáka (108) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 108 
komediální show z produkce HBO ČR 2012 [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. 

20:30 
Parchanti 93' 
THE LOSERS 
akční thriller USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Sylvain White 
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Zoë Saldanová, Chris Evans, Idris Elba, Columbus Short 

Výbušný příběh o členech elitní speciální jednotky, kterou vyslali do bolivijské džungle. Jejich 
 mise měla být pátrací a ničivá, vojáci však brzy zjišťují, že se stali obětí ďábelského podrazu… 

Explozivní příběh o zradě a pomstě zachycuje členy elitní speciální jednotky, kterou poslali do  
bolivijské dţungle. Jejich mise měla bý pátrací a ničivá. Jenţe Clay, Jensen, Roque, Pooch a Cougar  
záhy zjišťují, ţe se stali obětí ďábelského podrazu, jenţ zosnoval mocný nepřítel, známý pouze jako  
Max. Nyní jsou povaţováni za mrtvé a oni této skutečnosti hodlají vyuţít ve svůj prospěch. Riskují vše,  
aby očistili svá jména a porazili Maxe. Připojí se k nim krásná tajemná agentka Aisha, která je velmi  
schopná a sleduje své vlastní cíle. Nyní musí Parchanti táhnout za jeden provaz, nehádat se  
navzájem a být pokud moţno krok před nemilosrdným Maxem, který se snaţí zatáhnout svět do high- 
tech globální války a profitovat z toho. 

22:05 
Po svém 83' 
HIS WAY 
dokument z produkce HBO USA 2011 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Douglas McGrath 

Legendární filmový producent a manažer Jerry Weintraub pro tento dokument z dílny HBO  
vystupuje ze zákulisí a stává se objektem zájmu. Film vypráví o úctyhodné padesátileté  
kariéře jednoho z nejúspěšnějších podnikatelů v Holywoodu.  

Vytrvalý. Klikař. Lišácký. Odváţný. Jerry Weintraub posbíral za svůj profesní ţivot mnoho přívlastků.  
Není divu, kdyţ se řadí mezi nejdéle působící hollywoodské producenty a nejvlivnější manaţery talentů 
 ve filmovém průmyslu. Dostal se aţ na vrchol, ovšem během této padesátileté cesty zaţil mnoho  
vzestupů i pádů svého okolí i svých vlastních. V tomto hvězdném celovečerním dokumentárním filmu  
uvidíte působivé historky z jeho ţivota, jeho lásky i jeho ţivobytí. Jerryho Weintrauba jen tak něco  
nezastaví.  
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17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (12) 25' 
FILMS AND STARS IV. (168) EP. 12 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

20:00 
Nezastavitelný 94' 
UNSTOPPABLE (2010) 
akční thriller USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Tony Scott 
hrají: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawsonová, Ethan Suplee, Kevin Dunn 

Téměř kilometr dlouhý nákladní vlak bez posádky, který veze nebezpečný toxický náklad, se  
řítí krajinou směrem k hustě osídlené oblasti. Bývalý inženýr a mladý průvodčí mají riskantní  
plán, jak ho zastavit… 

Masivní lokomotiva bez obsluhy, které přezdívají Bestie, veze toxický náklad a řítí se zběsile krajinou.  
Je téměř nemoţné ji zastavit, vše, co se jí postaví do cesty, se vypaří. Bývalý inţenýr a mladý  
průvodčí mají neuvěřitelný plán – čekají na Bestii na palubě dalšího vlaku ve snaze ji zastavit a  
zachránit tak nedaleké město před ničivou katastrofou. V tomto napínavém thrilleru Tonyho Scotta  
uvidíte drţitele Oscara Denzela Washingtona a Chrise Pinea.  

HBO Týden: 13 Datum: 24/3/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Hezké vstávání 103' 
MORNING GLORY 
komedie USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Roger Michell 
hrají: Rachel McAdamsová, Harrison Ford, Diane Keatonová, Patrick Wilson, Jeff Goldblum 

Komediální pohled do světa živého vysílání sleduje zoufalou producentku televizních zpráv,  
která se snaží uhasit věčný žár nesvárů mezi dvěma moderátory a zachránit tak jejich  
skomírající ranní šou.  

Kdyţ je těţce pracující televizní producentka Becky Fuller (Rachel McAdams) vyhozena z hlavních  
zpráv, zdá se, ţe její kariera nabrala stejně bezútěšnou cestu, jako její nešťastný milostný ţivot.  
Naštěstí dostane nabídku zapracovat na ranní šou, kterou se Becky rozhodne oţivit novým  
moderátorem, který je v televizi legendou - Mikem Pomeroyem (Harrison Ford). V téhle šou se však  
řeč točí především kolem klepů, celebrit, počasí, módy a to Pomeroy odmítá, stejně jako svou  
potenciální kolegyni Colleen Peck (Diane Keaton), jeţ je bývalá královna krásy. Mike a Colleen se  
začnou hádat uţ v zákulisí a následně pokračují před kamerou a Beckyn svět se začíná rozpadat,  
stejně jako její milostná aférka s kolegou. Becky bude muset sebrat všechny síly, aby zachránila nejen 
 svůj vztah, ale především svou reputaci, práci a konečně se projevila.  
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19:30 
Před kamerou IX. (13) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (429) EP. 13 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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

20:00 
Lidice 121' 
LIDICE 
válečné drama ČR/SR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Nikolaev 
hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Veronika Kubařová, Roman Luknár, Zuzana Bydţovská 

Příběh Lidic je příběhem lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty "dějinám". Tvůrci  
nejdou cestou klasického válečného filmu, tragédii přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to  
zejména lásku, která stojí na počátku celého příběhu. 

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty "dějinám". Tvůrci  
nejdou cestou klasického válečného filmu, tragédii přiblíţí skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku,  
která stojí na počátku celého příběhu.  
Ne kaţdý ví, ţe událost, jeţ otřásla celým světem, začala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav  
Fiala se zamiluje do Aničky ze Sudet, doma ho však čeká těhotná ţena. Dopis, ve kterém Aničku lţivě 
 informuje, ţe "něco" podnikl a musí do ústraní, poslouţí krátce po atentátu na Reinharda Heydricha  
jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí je inspirovaný také příběh druhého hrdiny Františka 
 Šímy, který nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. Vyhlazení Lidic tedy přeţije  
nic netušíc ve vězení a po válce se vrací domů, kde ho čeká holá pláň. Stane se tak paradoxně  
jediným lidickým muţem, který přeţil tuto tragédii. S cejchem vraha není však ţádoucí.  
V době tragického konce, v červnu 1942, měly Lidice za sebou dějiny trvající nejméně šest staletí.  
Nacisté chladně popravili všechny lidické muţe; ţeny a děti nechali převézt do koncentračního tábora, 
 některé děti dali na převýchovu. Celková bilance - 192 popravených můţů, 58 ţen zemřelo v  
koncentračních táborech a 88 dětí bylo posláno do plynu. Obec Lidice byla vymazána z map a  
srovnána se zemí. 

23:40 
Luck (7) [T] 60' 
LUCK EP. 07 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
reţie: Brian Kirk 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický serál z dílny HBO se točí kolem tvrďáka Chestera “Ace” Bernsteina (Dustin  
Hoffman), který dostal do vínku značnou dávku intuice, a tak není divu, ţe svůj ţivot zasvětil  
hazardním hrám, od sázek, přes praní špinavých peněz, aţ po provoz kasina. Ace nedávno propustili  
po třech letech z vězení, ovšem on uţ má v hlavě další plán – společně se svým dlouholetým šoférem 
 Gusem (Dennis Farina) si brousí zuby na závodní dráhu Santa Anita v Californii. Postupně se k nim  
připojí Turo Escalante (John Ortiz), úspěšný trenér se špinavou pověstí. Mezitím se starý trenér (Nick  
Nolte) chystá na velký start nadějného plnokrevníka. A skupina čtyř ubohých sázkařů se snaţí vyhrát  
tu nejtěţší sázku...  
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20:00 
Luck (8) 60' 
LUCK EP. 08 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
reţie: Allen Coulter 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický serál z dílny HBO se točí kolem tvrďáka Chestera “Ace” Bernsteina (Dustin  
Hoffman), který dostal do vínku značnou dávku intuice, a tak není divu, ţe svůj ţivot zasvětil  
hazardním hrám, od sázek, přes praní špinavých peněz, aţ po provoz kasina. Ace nedávno propustili  
po třech letech z vězení, ovšem on uţ má v hlavě další plán – společně se svým dlouholetým šoférem 
 Gusem (Dennis Farina) si brousí zuby na závodní dráhu Santa Anita v Californii. Postupně se k nim  
připojí Turo Escalante (John Ortiz), úspěšný trenér se špinavou pověstí. Mezitím se starý trenér (Nick  
Nolte) chystá na velký start nadějného plnokrevníka. A skupina čtyř ubohých sázkařů se snaţí vyhrát  
tu nejtěţší sázku...  

21:00 
Opravdová kuráž [T] 106' 
TRUE GRIT (2010) 
western USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
reţie: Joel Coen, Ethan Coen 
hrají: Jeff Bridges, Hailee Steinfeldová, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper 

Otce čtrnáctileté Mattie Ross chladnokrevně zastřelil zbabělec Tom Chaney a mladá dívka se 
 rozhodla, že ho najde a pomstí se. V honbě za spravedlností jí pomáhá podivínský a věčně  
opilý šerif.  

True Grit vypráví dojemný příběh o pomstě i dobrém srdci v nemilosrdné zemi, kde spravedlnost je aţ  
příliš jednoduchá a milosrdenství téměř neexistuje. Mattie Ross (Hailee Steinfeld) je odhodlána pomstít 
 smrt svého otce, a rozhodne se, ţe musí stůj co stůj chytit jeho vraha, který ho zastřelil pro dva  
hloupé kousky zlata.  
Jenţe Mattie je pouhých čtrnáct let, a tak poţádá o pomoc Roostera Cogburna (Jeff Bridges),  
jednookého podivínského šerifa, který je věčně opilý. Společně s Texas Rangerem LaBoeufem (Matt  
Damon) se oba vydají po stopách Chaneyho. Přes vzájemné rozdíly se pustí do nebezpečného  
dobrodruţství, které má jediný cíl: pomstu. 
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20:35 
Vychovávat Hope II. (8) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 08 - BRO-GURT 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Mike Mariano 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Californication V. (3) 27' 
CALIFORNICATION V. EP. 51 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

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

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



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

21:30 
Jak dobýt Ameriku II. (5): Mofongo 27' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 13 - MOFONGO 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Miguel Arteta 
hrají: Bryan Greenberg, Victor Rasuk, Lake Bellová, Luis Guzmán, Scott Mescudi 

Koho se vyplatí znát, abyste dosáhli toho co chcete? To je otázka, kterou si kladou dvacátníci 
 Ben a Cam. Podnikaví kamarádi, toužící prosadit se ve světě módy, pokračují v kličkování  
New Yorkem, aby si splnili svůj americký sen. 

HBO uvádí druhou řadu seriálu zaměřeného na newyorská dobrodruţství ctiţádostivého módního  
návrháře Bena (Bryan Greenberg), jehoţ předchozí projekty nevyšly buď díky nepřízni osudu, nebo  
nedostatku štěstí, a jeho nejlepšího kamaráda, svobodomyslného rádoby boháče Cama (Victor  
Rasuk). V této sérii pokračují v prosazování jejich CRISP kolekce triček a mikin poté, co se vrátili z  
(potenciálně) lukrativní cesty do Japonska. Ben a Cam pročesávají New York, aby získali vhodné  
obchodní kontakty a vrhají se po jakékoliv šanci, která by je mohla dostat do povědomí v ultra- 
konkurenčním módním průmyslu.  
K blízkému okruhu Bena a Cama ve městě i mimo něj patří Benova ex-přítelkyně Rachel, interiérová  
dekoratérka hledající po výletu do Afriky a Evropy smysl ţivota. Dále kamarád Domingo s dobrými  
kontakty a svým vlastním "byznysem". Spoluţák ze střední, manaţer investičního fondu David "Kapo"  
Kaplan. A Camův bratranec Rene, bývalý trestanec, který věří v cestu k bohatství prostřednictvím  
svého Rasta Monsta energy drinku. 
 
Epizoda 5:  
Kdyţ Nancy zpacká moţnost získat pro CRISP velkého středozápadního prodejce, Ben a Cam  
vezmou věc do svých rukou a snaţí se okouzlit jejich mladé nákupčí. Rene se snaţí Debbie dokázat,  
ţe dokáţe být stabilním muţem rodinného typu. Rachel se v Biscuitu cítí ztracená.  

22:00 
Camelot (8) 50' 
CAMELOT EP. 08 - IGRAINE 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michelle Maxwell MacLarenová 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu až do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, ţe Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenţ byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat aţ do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těţkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, ţe znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 8:  
Morgana pokračuje ve svých nekalých plánech – usadí se na Camelotu a započne svůj plán vrazit klín  
mezi Artuše a jeho muţe. Igraine se snaţí nalézt cestu, jak se dostat z hradu Pendragon.  
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20:00 
Na stojáka (109) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 109 
komediální show z produkce HBO ČR 2012 [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. 

20:30 
Rodinná prokletí 91' 
BLOODWORTH (AKA. PROVINCES OF NIGHT) 
drama USA 2010 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Shane Dax Taylor 
hrají: Val Kilmer, Kris Kristofferson, Hilary Duffová, Reece Thompson, Frances Conroyová 

Po čtyřiceti letech toulání se muzikant vrací domů. Najde svou ženu, kterou kdysi opustil,  
zestárlou a zchřadlou a své tři syny, nyní již dospělé, kteří mu jeho odchod nikdy neodpustili.  
Jen jeho vnuk se starým mužem zachází s respektem…  

Uţ je to čtyřicet let, co potulný muzikant E. F. Bloodworth (Kris Kristofferson) opustil svou milující  
ţenu a syny a rozhodl se pro ţivot na cestách. Nyní se na sklonku ţivota Bloodworth vrací domů a čelí 
 nepříjemným následkům svého odchodu. Jeho bývalá ţena Julia (Frances Conroy) je psychicky  
zničená a jeho tři synové Warren (Val Kilmer), Boyd (Dwight Yoakam) a Brady (W. Earl Brown), jsou  
vůči otci zahořklí a plní hněvu. Bloodworthovou jedinou útěchou je jeho vnuk Fleming, se kterým se  
setkává poprvé v ţivotě. Kdyţ Fleming potká ţenu svých snů Raven (Hilary Duff), nastává otázka, zda 
 se bude Bloodworthova historie opakovat… 

22:05 
Ten, který utekl 60' 
THE ONE THAT GOT AWAY (AKA. EGYELETES KALAND) 
dokument z produkce HBO Maďarsko 2011 [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Sam Lawlor, Lindsay Pollocková 
hrají: Thomas Beck, Edith Greimanová 

Dokumentární film z produkce maďarské HBO o životě Thomase Becka, který přežil  
Holocaust. V roce 1944 utekl Thomas z nacistického vězení. Nechal tam dívky Edith, ale  
zůstali v kontaktu. Po šedesáti letech si navzájem znovu změnili život…  

V roce 1944 patnáctiletý Thomas Beck riskoval ţivot ve snaze utést z maďarského nacistického  
vězení. Podařilo se mu to, později však litoval, ţe tam nechal Edith, dívku, do které se zamiloval.  
Následující rok strávil Thomas na útěku, opakovaně čelil smrti a vţdy přeţil jen díky štěstí, a svému  
pověstnému vtipu a šarmu. O mnoho let později se Thomas vrací do Maďarska a na Slovensko, aby  
si připomenul svou tehdejší cestu. Na druhé straně světa, v australském Melbourne, vzpomíná Edith  
Greiman na to, jak přeţila válku. Ti dva si začnou dopisovat a po šedesáti letech odloučení si  
navzájem znovu změní ţivot…  
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17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (13) 25' 
FILMS AND STARS IV. (169) EP. 13 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

20:00 
Poldové 103' 
COP OUT (2010) 
akční krimi komedie USA 2010 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Kevin Smith 
hrají: Bruce Willis, Tracy Morgan, Adam Brody, Kevin Pollack, Ana de la Reguerová 

Komedie o dlouholetém newyorském policistovi (Bruce Willis), kterému byla ukradena  
unikátní basebalová karta. Jelikož to byla jeho jediná naděje, jak zaplatit blížící se svatbu své  
dcery, vydává se spolu s kolegou pátrat po zloději... 

Ve filmu Kevina Smithe se setkáme se dvěma dlouholetými newyorskými policisty, kteří jsou na stopě  
unikátní ukradené basebalové karty. Detektiv Jimmy Monroe (Bruce Willis) potřebuje získat hotovost  
za svou vzácnou kartu, aby mohl zaplatit blíţící se svatbu své dcery. Jenţe samozřejmě, jako  
naschvál mu kartu ukradnou. Paul Hodges (Tracy Morgan) je Jimmyho parťák v boji proti zločinu, jenţ  
je však posedlý moţnou nevěrou své manţelky a je pro něj téměř nemoţné se soustředit na cokoli  
jiného. Jimmy a Paul ve snaze získat zpět ukradenou kartu jsou připraveni porušit všechna pravidla - s 
 jejich misí jim bude pomáhat i zloděj Dave (Seann William Scott), který však leze Paulovi neuvěřitelně 
 na nervy. Jejich protivníkem je nemilosrdný, historickými kuriozitami posedlý gangster. Ovšem  
předtím, neţ se jim podaří získat zpět milionovou kartičku, musí nejdříve zachránit mexickou krásku,  
která má klíč k milionům dolarů uloţeným na speciálních bankovních účtech, a jenţ jim pomohla  
usvědčit nebezpečného vraha... 

HBO Týden: 14 Datum: 31/3/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Život po životě 124' 
HEREAFTER 
mysteriózní drama USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Clint Eastwood 
hrají: Matt Damon, Cécile De Franceová, Frankie McLaren, George McLaren, Jay Mohr 

Drama se soustředí na tři osoby – amerického dělníka, francouzskou novinářku a  
londýnského školáka – z nichž každý má velmi osobní zkušenost se smrtí a každého z nich to  
různým způsobem poznamenalo navždy. 

Film Ţivot po ţivotě vypráví příběh tří osob, jejichţ ţivotů se dotkla smrt a kaţdý se s tím vyrovnává po  
svém. George (Matt Damon) je americký dělník, který je od svého dětství speciálně napojen na  
posmrtný ţivot. Na druhé straně světa francouzská novinářka Marie (Cécile De France) téměř  
zemřela a tento záţitek s ní značně otřásl. Londýnský školák Marcus (Frankie and George McLaren)  
ztratí milovanou osobu a zoufale hledá odpovědi na své otázky. Všichni tři hledají pravdu, jejich ţivoty  
se protnou a navţdy změní. To, v co věří, přece mohou – musejí – najít v příštím ţivotě…  
Tento dojemný příběh z pera drţtele dvou Oscarů, Petera Morgana, natočil cenami ověnčený reţisér  
Clint Eastwood.  


