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

 Premiéry HBO - 2012/04 
HBO Týden: 14 Datum: 1/4/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (14) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (430) EP. 14 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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 
Útěk ze Sibiře 127' 
THE WAY BACK 
dobrodruţné drama USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Peter Weir 
hrají: Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrell, Saoirse Ronanová, Mark Strong 

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

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



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

23:40 
Luck (8) [T] 60' 
LUCK EP. 08 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
reţie: Allen Coulter 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Nový seriál z produkce HBO nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, 
 hazardními hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, jeţ se točí kolem závodiště. V  
hlavních rolích Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. 

Nový americký seriál z produkce HBO nahlíţí do zákulisí koňských dostihů. Hlavní postavou dramatu  
je Chester „Ace“ Bernstein (Dustin Hoffman), který se po svém návratu z vězení znovu pouští do  
riskantních her o prestiţ i pohádkové zisky. Další klíčové figury ztvárnili Nick Nolte a Dennis Farina.  
Autorem vyprávění - rozčleněného do devíti hodinových částí - je David Milch, který má na svém kontě  
slavný seriál Deadwood.  
Na začátku vyprávění je Ace Bernstein po třech letech propuštěn z vězení. Jeho řidič a bodyguard  
Gus (Dennis Farina) vystupuje jako majitel irského plnokrevníka, kterého Ace nedávno koupil za dva  
milióny dolarů. Ušlechtilého zvířete se ujme talentovaný trenér Escalante (John Ortiz). Čtveřice  
sázkařů - Marcus (Kevin Dunn), Renzo (Ritchie), Jerry (Jason Gedrick) a Lonnie (Ian Hart) - mezitím  
shromaţďuje prostředky na akci, jeţ jim můţe vynést závratnou výhru. Vytipovaný kůň však musí  
zvítězit v několika dostizích po sobě. Další klíčovou postavou konkurenčních pletich je stárnoucí trenér  
Walter Smith (Nick Nolte)...  
 
Epizoda 8: 
Ace Bernstein vyšachuje Smithe, DiRossiho a Cohena z dohody o závodní dráze. Smith má ale  
záloţní plán, jak se udrţet v byznysu. Trenér Walter Smith nasadí koně Gettin„Up Morning do dostihu  
Western Derby, v němţ Ace figuruje jako jeho úhlavní soupeř. Nehoda ve stáji ohrozí těhotenství jedné 
 z jezdkyň. 



[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: 15 Datum: 2/4/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Luck (9) 60' 
LUCK EP. 09 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
reţie: Mimi Lederová 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Nový seriál z produkce HBO nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, 
 hazardními hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, jeţ se točí kolem závodiště. V  
hlavních rolích Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. 

Nový americký seriál z produkce HBO nahlíţí do zákulisí koňských dostihů. Hlavní postavou dramatu  
je Chester „Ace“ Bernstein (Dustin Hoffman), který se po svém návratu z vězení znovu pouští do  
riskantních her o prestiţ i pohádkové zisky. Další klíčové figury ztvárnili Nick Nolte a Dennis Farina.  
Autorem vyprávění - rozčleněného do devíti hodinových částí - je David Milch, který má na svém kontě  
slavný seriál Deadwood.  
Na začátku vyprávění je Ace Bernstein po třech letech propuštěn z vězení. Jeho řidič a bodyguard  
Gus (Dennis Farina) vystupuje jako majitel irského plnokrevníka, kterého Ace nedávno koupil za dva  
milióny dolarů. Ušlechtilého zvířete se ujme talentovaný trenér Escalante (John Ortiz). Čtveřice  
sázkařů - Marcus (Kevin Dunn), Renzo (Ritchie), Jerry (Jason Gedrick) a Lonnie (Ian Hart) - mezitím  
shromaţďuje prostředky na akci, jeţ jim můţe vynést závratnou výhru. Vytipovaný kůň však musí  
zvítězit v několika dostizích po sobě. Další klíčovou postavou konkurenčních pletich je stárnoucí trenér  
Walter Smith (Nick Nolte)...  
 
Epizoda 9:  
Gus sáhne k výjimečným opatřením, aby ochránil svého šéfa. Jerry promýšlí strategii, jak příště  
vyhrát. Escalante připravuje koně na závod a netrpělivě čeká na novinky od Jo, která je stále v  
nemocnici. Ace a Gus na závodišti dychtivě sledují, který z favoritů vyhraje klíčový dostih. Bude to Pint  
of Plain, nebo Gettin„Up Morning? 

21:00 
Hra o trůny II. (1) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 01 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
reţie: Alan Taylor 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 



[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 
Zdrojový kód [T] 89' 
SOURCE CODE 
akční sci-fi thriller USA/Francie/Kanada 2011 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Duncan Jones 
hrají: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghanová, Vera Farmigová, Jeffrey Wright, Michael Arden 

Kdyţ se kapitán Stevens (Jake Gyllenhaal) probere k vědomí v těle cizího muţe, zjišťuje, ţe  
se stal součástí experimentálního vládního programu “Zdrojový kód”. Jeho mise je jasná:  
musí odhalit útočníka, jenţ 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. 



[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: 15 Datum: 3/4/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

16:25 
Velké vítězství 123' 
A LEAGUE OF THEIR OWN 
komediální drama USA 1992 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Penny Marshallová 
hrají: Tom Hanks, Geena Davisová, Madonna, Lori Pettyová, Jon Lovitz 

Dvě sestry z malého města se připojí k ţenské baseballové profesionální lize, jenţ vznikla  
během 2. světové války. Koučem krásek je alkoholik Tom Hanks, který musí dát dohromady  
nejdříve sám sebe a teprve pak můţe zformovat vítězný tým.  

Řada hráčů profesionálního baseballu odešla do války, v roce 1943 proto bylo mnoho menších  
ligových soutěţí uzavřeno a všichni se báli, ţe stejný osud potká i ty velké. A tak se zrodila první  
ţenská baseballová profesionální liga (All-American Girls Professional Baseball League). Dţinem  
nasáklý Jimmy Dugan (Tom Hanks) má trénovat tým plný atletických a energických mladých ţen,  
včetně Dottie Hinson (Geena Davis), její mladší sestry Kit Keller (Lori Petty), Mae Mordabito  
(Madonna) a Doris Murphy (Rosie O‟Donnell). Film Velké vítězství představuje komický pohled na  
skutečné příběhy těchto úţasných mladých ţen, které opustily své domovy, staly se součástí  
profesionálního sportu, libovaly si v nezvyklých dovednostech a napsaly kapitolu nové sportovní  
historie.  

18:30 
Vlk 91' 
VARG (AKA. WOLF) 
dobrodruţné drama Švédsko/Fin./Nor. 2008 [12] [S] 
reţie: Daniel Alfredson 
hrají: Peter Stormare, Robin Lundberg, Marie Delleskogová, Rolf Degerlund, Inga Sarriová 

Klemens a jeho synovec Nejla ţijí v divoké krajině na hranicích mezi Norskem a Švédskem a  
chovají malé stádo sobů. Kdyţ je stádo napadeno, jejich svět se otřese v základech. A tak v  
zoufalství vezmou Klemens s Neljou zákon do svých rukou.  

Toto je příběh z divočiny, kde snaha o přeţití naráţí na pravidla moderní společnosti. Klemens a jeho  
synovec Nejla jsou Sámové (Laponci). Ve volné přírodě, na hranici mezi Norskem a Švédskem, mají  
malé stádo sobů. V této oblasti bývali kdysi vlci běţně k vidění, ale po desetiletích neregulovaného lovu 
 se z nich stal ohroţený druh. Zabít vlka je zločin, za který následuje čtyřletý trest za mříţemi.  
Klemens je samotář, jenţ se ze všech sil snaţí zachovat tradiční způsob ţivota. Nejla ke svému  
strýci vzhlíţí a touţí ţít stejný ţivot jako on, jeho matka i tlaky moderní doby jsou však zásadně proti.  
Křehký svět Klemense a Nejla se téměř zbortí, kdyţ je napadeno jejich stádo. Vlci přišli lovit. Kdyţ  
Nejla přistihne jednoho při akci, usmrtí ho ránou sekyrou do hlavy. Klemens si je vědom výše trestu za 
 synovcovo konání, a tak vezme vše na sebe. Jeho zdánlivě nezištný akt má však pro Nejla a jeho  
rodinu neblahé důsledky.  



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

20:35 
Vychovávat Hope II. (9) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 09 - THE MEN OF NEW NATESVILLE 
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 drţitele 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. (4) 27' 
CALIFORNICATION V. EP. 52 - WAITING FOR THE MIRACLE 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Bart Freundlich 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na kaţdém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodruţstvích se snaţí 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. (6): Promiň, ale kdo je Yosi? 27' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 14 - I'M SORRY, WHO'S YOSI? 
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, touţící 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. 

22:00 
Camelot (9) 48' 
CAMELOT EP. 09 - THE BATTLE OF BARDON PASS 
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 aţ 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 9:  
Artuš a jeho muţi se dozvěděli o útoku na průsmyk Bardon a okamţitě se vydávají jej bránit. Merlin si  
uvědomuje, ţe ho na scestí svedla manipulativní Morgan. Artušovi muţi odhalili jeho zradu a ztrácí k  
němu důvěru.  
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22:10 
Bláznivá střela - Amerika v ohroţení 80' 
AN AMERICAN CAROL (AKA. BIG FAT IMPORTANT MOVIE) 
komedie USA 2008 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: David Zucker 
hrají: Kevin Farley, Kelsey Grammer, Trace Adkins, Robert Davi, Leslie Nielsen 

Cynický, anti-americký filmař vyráţí na kříţovou výpravu ve snaze zrušit svátek 4. července,  
tedy americký Den Nezávislosti. Navštíví ho však tři duchové, kteří ho vezmou na  
neobyčejnou cestu, aby mu ukázali skutečný význam Ameriky. 

Bláznivá střela – Amerika v ohroţení je komickým převyprávěním klasické pohádky Vánoční koleda,  
ovšem s tím rozdílem, ţe namísto Ebenezera Vydřigroše se v hlavní roli objeví cynický anti-americký  
filmař Michael Malone. Ten se vydá na kříţovou výpravu s cílem zrušit Den Nezávislosti, přičemţ jeho  
zbraní je jeho nejnovější filmové dílo nazvané Chcípněte, vy americká prasata. V onen svátek, 4.  
července, ho však navštíví tři duchové, kteří se mu namísto Vánoc snaţí ukázat význam Dne  
Nezávislosti.  
Reţisér této taškařice, David Zucker, je známý jako mistr filmových parodií (Bláznivá střela, Scary  
movie, Připoutejte se, prosím). Ve filmu si zahráli Kevin Farley, Kelsey Grammer, Jon Voight, Leslie  
Nielsen, Bill O‟ Reilly, Dennis Hopper a James Woods.  
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20:00 
Na stojáka (110) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 110 
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 nedokáţe, aby divák zvedl oči od sklenky, natoţ odloţil  
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 
Kid 107' 
THE KID (2010) 
drama VB 2010 [15] [S] 
reţie: Nick Moran 
hrají: Rupert Friend, Natascha McElhoneová, Ioan Gruffudd, Jodie Whittakerová, David O'Hara 

Film vypráví o muţi, který si plní své sny navzdory všemu a všem. Toto je srdcervoucí příběh  
Kevina Lewise, který se skutečně stal. Z malého chlapce, který měl velmi těţké dětství,  
nakonec vyrostl jeden z nejprodávanějších autorů.  

Tento film je natočen na motivy stejnojmenného románu a vypráví o cestě jednoho muţe, který si  
navzdory všem překáţkám rozhodl vyplnit své sny. Toto je srdcervoucí a velmi inspirativní příběh  
Kevina Lewise, který se skutečně stal. Z malého chlapce, který měl velmi těţké dětství, nakonec  
vyrostl jeden z nejprodávanějších autorů.  
Kevin Lewis vyrůstal v jiţním Londýně. Jeho rodiče ho bili a často ho nechávali hladovět, lidé ze  
sociální sluţby jeho případu nevěnovali ţádnou pozornost a ve škole ho šikanovali… Nakonec se mu  
však z této noční můry podařilo uniknout, kdyţ byl odveden do dětského domova. Ale i přes Kevinovy  
nejlepší snahy se i jeho další ţivot vymkl kontrole. V sedmnácti letech se stal známým členem  
londýnského kriminálního podsvětí. Přes to všechno – násilí rodičů, trápení ve škole a nekonečné  
odmítání – se Kevinovi nakonec podařilo vybudovat si lepší ţivot.   
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17:55 
Filmy a filmové hvězdy IV. (14) 25' 
FILMS AND STARS IV. (170) EP. 14 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejţhavější 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 
Pan Bobr 87' 
THE BEAVER 
drama USA/SAE 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Jodie Fosterová 
hrají: Mel Gibson, Jodie Fosterová, Anton Yelchin, Jennifer Lawrenceová, Cherry Jonesová 

Walter (Mel Gibson), kdysi úspěšný muţ a šťastný otec rodiny, je teď na dně. Ale ve své  
nejtemnější hodině najde velmi neobvyklou spásu – maňáska bobra, který Walterovi pomůţe  
změnit vše v jeho v ţivotě k lepšímu.   

Jodie Foster zreţírovala tento neobyčejný příběh a po boku Mela Gibsona si v něm také zahrála.  
Nevídaně emotivní film vypráví o muţi, který znovu objeví pouto se svou rodinou a začne ţít nový ţivot. 
 Walter Black kdysi býval úspěšným manaţerem a šťastným otcem rodiny, nyní však trpí depresemi a 
 suţují ho jeho vlastní démoni. Uţ zkoušel snad vše ve snaze vrátit se zpět do sedla, ale bez  
úspěchu…. Jednoho dne mu však do ţivota vstoupí loutka bobra…  

HBO Týden: 15 Datum: 7/4/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

08:55 
Medvídek Pú 60' 
WINNIE THE POOH 
animovaná pohádka USA 2011 [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Stephen Anderson, Don Hall 

Sova si špatně vyloţí vzkaz od Kryštůfka Robina a přesvědčí Tygra, Králíčka, Prasátko,  
Medvídka Pú, Klokanici, Klokánka i Ijáčka, ţe Kryštůfka uneslo nepřátelské stvoření a oni ho  
musejí zachránit… Nenechte si ujít Púovo dobrodruţství.   

Tento snímek, který oţivuje nadčasové kouzlo, vtip a ţertovnou atmosféru původních krátkých filmů,  
divákům znovu nabízí moţnost bavit se ve společnosti "přihlouplého Medvěda" a jeho přátel Tygra,  
Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. Sova  
posílá partu zvířecích kamarádů, aby zachránili Kryštůfka Robina ze spárů neexistujícího nepřítele.  
Zdá se, ţe pro Medvídka Pú to bude nakonec velmi náročný den, původně se totiţ vydal z domova,  
aby našel trochu medu k snídani.  
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09:10 
Auta 2 103' 
CARS 2 
animovaná dobrodruţná komedie USA 2011 [S] [DD] [Full HD] 
reţie: John Lasseter, Brad Lewis 

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen se vrací zpět do akce se svým nejlepším přítelem  
odtahovým vozem Burákem. Znovu se ocitnou ve světě plném intrik, vzrušení a komických  
eskapád. Podaří se jim vyhrát a stát se šampiony?  

V pokračování oblíbeného animáku se nerozluční kamarádi – hvězda závodních aut Blesk McQueen a  
otlučený odtahovák Burák – vydávají za moře na světový pohár Grand Prix. Ten, kdo ho vyhraje, se  
stane nejrychlejším autem světa. Cesta na šampionát je však plná děr, objíţděk a mnoha veselých  
překvapení, například kdyţ se Burák připlete do mezinárodní špionáţe. Rozdováděný Burák tak  
nebude vědět co dřív, jestli pomáhat Bleskovi se závodem anebo se věnovat přísně tajné misi, jeţ  
vede britský špión. Díky tomuhle dobrodruţství se bude Burák prohánět ulicemi v Evropě i v Japonsku  
a sledovat ho bude celý svět! K legraci, která se odehrává v rychlém tempu se přidává pestrá  
směsice nových účinkujících aut včetně tajných agentů, darebáků a mezinárodních soupeřů. 

19:30 
Před kamerou IX. (15) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (431) EP. 15 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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 
Harry Potter a Relikvie smrti - část 1. 140' 
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 1 
dobrodruţná fantasy VB/USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: David Yates 
hrají: Daniel Radcliffe, Bill Nighy, Emma Watsonová, Richard Griffiths, Rupert Grint 

Harry, Ron a Hermiona hledají střípky Voldemortovy duše, které černokněţník proměnil ve  
viteály a schoval na několika tajemných místech. Pokud se mladým čarodějům nepodaří  
všechny najít a zneškodnit, bude Voldemort navţdy nesmrtelný…  

V první části sedmého a závěrečného filmu čarodějnické ságy se Harry, Ron a Hermiona vydají na  
velmi nebezpečnou misi. Jejich cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.  
Mladí čarodějové jsou v tom však tentokrát sami, neochrání je ani jejich profesoři, ani jejich dobrodinec 
 Brumbál, a tak se musejí spolehnout jeden na druhého více neţ kdy předtím. Navíc jsou mezi nimi  
temné síly, které se je snaţí rozdělit. Mezitím se svět kouzelníků stane velmi nebezpečným místem  
pro všechny nepřátele Pána Zla. Válka, které se všichni dlouho obávali, právě začala a Voldemortovi  
Smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i Bradavice, přičemţ terorizují a zatýkají kaţdého, kdo se jim  
pokusí postavit. Ze všech sil se totiţ snaţí najít Harryho Pottera. Vyvolený se stal lovenou zvěří.  
Příkazy Smrtijedů jsou jasné: přívést Voldemortovi Harryho Pottera… ţivého. Harryho jedinou nadějí je 
 najít viteály dřív, neţ černokněţníkovi a jeho sluhům podaří najít jeho. Během objevné cesty mladý  
kouzelník objeví starý a téměř zapomenutý příběh – legendu o Relikvii smrti. Pokud se legenda ukáţe  
jako pravdivá, mohlo by se stát, ţe Voldemort získá neomezenou moc a sílu, po které touţí… Harry  
však netuší, ţe o jeho budoucnosti bylo uţ dávno rozhodnuto v minulosti, během osudného dne, kdy  
se stal “Chlapcem, který přeţil”. Potter je stále blíţe naplnění svého úkolu, na který je připravován od  
chvíle, kdy poprvé vstoupil do Bradavic: na finální bitvu s Voldemortem.  



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

22:25 
Luck (9) [T] 60' 
LUCK EP. 09 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
reţie: Mimi Lederová 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Nový seriál z produkce HBO nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, 
 hazardními hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, jeţ se točí kolem závodiště. V  
hlavních rolích Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. 

Nový americký seriál z produkce HBO nahlíţí do zákulisí koňských dostihů. Hlavní postavou dramatu  
je Chester „Ace“ Bernstein (Dustin Hoffman), který se po svém návratu z vězení znovu pouští do  
riskantních her o prestiţ i pohádkové zisky. Další klíčové figury ztvárnili Nick Nolte a Dennis Farina.  
Autorem vyprávění - rozčleněného do devíti hodinových částí - je David Milch, který má na svém kontě  
slavný seriál Deadwood.  
Na začátku vyprávění je Ace Bernstein po třech letech propuštěn z vězení. Jeho řidič a bodyguard  
Gus (Dennis Farina) vystupuje jako majitel irského plnokrevníka, kterého Ace nedávno koupil za dva  
milióny dolarů. Ušlechtilého zvířete se ujme talentovaný trenér Escalante (John Ortiz). Čtveřice  
sázkařů - Marcus (Kevin Dunn), Renzo (Ritchie), Jerry (Jason Gedrick) a Lonnie (Ian Hart) - mezitím  
shromaţďuje prostředky na akci, jeţ jim můţe vynést závratnou výhru. Vytipovaný kůň však musí  
zvítězit v několika dostizích po sobě. Další klíčovou postavou konkurenčních pletich je stárnoucí trenér  
Walter Smith (Nick Nolte)...  
 
Epizoda 9:  
Gus sáhne k výjimečným opatřením, aby ochránil svého šéfa. Jerry promýšlí strategii, jak příště  
vyhrát. Escalante připravuje koně na závod a netrpělivě čeká na novinky od Jo, která je stále v  
nemocnici. Ace a Gus na závodišti dychtivě sledují, který z favoritů vyhraje klíčový dostih. Bude to Pint  
of Plain, nebo Gettin„Up Morning? 
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07:55 
Titeuf 84' 
TITEUF, LE FILM (AKA. TITEUF, THE FILM) 
animovaná komedie Francie 2011 [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Zep 

Co se to proboha děje? Nadia se chystá oslavit své narozeniny a Titeuf nebyl pozván?! Proč? 
 Jak na něj mohla zapomenout? Jak mohla přehlédnout to skvěle nacvičené super svůdné  
chování, které nasadí pokaţdé, kdyţ se potkají?  

On je opravdový národní poklad Francie, jeho komiksy se drţí na vrcholu uţ několik let. Titeuf se divá  
na svět jako dítě, na dospělé pohlíţí s pořádnou dávkou naivity i puberťácké vzpurnosti. Nyní se jeho  
dílo dostává na filmové plátno…  
Ale co se to proboha děje? Nadia se chystá oslavit své narozeniny a Titeuf nebyl pozván?! Proč? Jak  
na něj mohla zapomenout? Jak mohla přehlédnout to skvěle nacvičené super svůdné chování, které  
nasadí pokaţdé, kdyţ se potkají? Ovšem Titeufa čeká ještě větší pozdviţení, které značně otřese jeho 
 ţivotem a obrátí vše v chaos. Dospělí jsou zkrátka naprosto k ničemu. Udělají vše pro to, aby vám  
zkomplikovali ţivot. Titeuf běhá tam a zpět mezi svou babičkou na venkově, sezením se svým  
psychiatrem a konferencemi na školním dvoře. V rámci své nekonečné fantasie se ale také vydá z  
prehistorických časů na Daleký západ, kde potká starého dobrodruha, jenţ se nápadně podobá  
Johnnymu Hallydayovi.  
Titeuf, stejně jako vţdy, se pokusí pochopit co se s ním děje, dát si do pořádku svůj ţivot a přitom se  
pevně drţet svého cíle: získat pozvánku na Nadiinu oslavu narozenin!  

20:10 
Hezké vstávání [T] 103' 
MORNING GLORY 
komedie USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Roger Michell 
hrají: Rachel McAdamsová, Harrison Ford, Diane Keatonová, Patrick Wilson, Jeff Goldblum 

Komediální pohled do světa ţivého vysílání sleduje zoufalou producentku televizních zpráv,  
která se snaţí uhasit věčný ţár 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.  



[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 
Hra o trůny II. (2) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 02 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
reţie: Alan Taylor 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 



[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: 16 Datum: 10/4/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

18:25 
Kaţdý druhý týden (a půlka prázdnin) 96' 
ALTERNATE WEEKS (AND HALF THE VACATION) (AKA. UNE SEMAINE SUR DEUX...) 
rodinné drama Francie 2009 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Ivan Calbérac 
hrají: Mathilde Seignerová, Bernard Campan, Bertille Chabertová, Grégori Derangere, Judith Davisová 

Tato něţná francouzská sága sleduje osudy osmiletého chlapce a jeho dvanáctileté sestry,  
kteří se musejí vyrovnat s rozvodem svých rodičů a nepříjemným pendlováním sem a tam  
mezi mámou a tátou.  

Dvanáctiletá Léa by snad raději vyrůstala v jiné rodině. V rodině, kde rodiče neţijí kaţdý zvlášť v jiném  
domě. V rodině, kde by jí matka lépe rozuměla, kde by stál otec nohama pevně na zemi a kde by jí její  
mladší bratr nevyčítal, ţe tráví příliš času ve sprše, v důsledku čehoţ na planetě Zemi brzy nezbude  
ţádná voda. Tento rok nastupuje Léa do druhého ročníku na střední škole a zatímco se oba její rodiče  
ze všech sil snaţí vybudovat si nový ţivot, jejich dcera se poprvé zamiluje. Tato zkušenost zásadně  
otřese jejími přesvědčeními o světě i jejích rodičích a to ji zcela promění. Tento rok všichni postupně  
objeví svou rovnováhu a otevřou se ostatním.  

20:35 
Vychovávat Hope II. (10) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 10 - IT'S A HOPEFUL LIFE 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Tucker Gates 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

Úspěšný komediální seriál drţitele 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. 



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

21:00 
Californication V. (5) 27' 
CALIFORNICATION V. EP. 53 - THE RIDE ALONG 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Millicent Sheltonová 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na kaţdém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodruţstvích se snaţí 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! 

21:30 
Jak dobýt Ameriku II. (7) 26' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 15 - THE FRICTION 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Danny Leiner 
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, touţící 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. 



[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 (10) 51' 
CAMELOT EP. 10 - RECKONING 
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 aţ 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 10:  
Artuš se snaţí ubránit ţoldákům v průsmyku Bardon. Morgan mezitím vede Sybilu a své následovníky  
ke Camelotu. Po cestě dostane uspokojivé informace, které ji usvědčí v jejím přesvědčení, ţe trůn má  
na dosah ruky.   

HBO Týden: 16 Datum: 11/4/12 Den: středa 
__________________________________________________________________________________ 

22:25 
Poslední panic 86' 
THE VIRGINITY HIT 
komedie USA 2010 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Huck Botko, Andrew Gurland 
hrají: Matt Bennett, Jacob Davich, Ernst Jacobi, Justin Kline, Krysta Rodriguezová 

Čtyři mládenci, jedna kamera a jejich zábavné líčení dobrodruţství, jenţ jsou spojená s oním  
radostným a zároveň strach nahánějícím ţivotním okamţikem - ztrátou panictví. 

Will Ferrell a Adam McKay, zakladatelé webové stránky Funny or Die a zároveň producenti těch  
nejzábavnějších komedií poslední doby, teď přicházejí s dalším, zábavou nabitým filmem - Poslední  
panic.  
Čtyři mládenci, kteří mají videokameru a příliš mnoho volného času budou vyprávět příběh jednoho z  
nich - o jeho výpravě za ztrátou panictví. Matt je jediným, který zatím svou misi nedokončil - bylo to uţ  
skoro nadosah, při příleţitosti dvouletého výročí se svou dívkou, pak ale zjistil, ţe ho jeho drahá  
podvádí a bylo po všem. Nyní je pro něj ještě důleţitější, aby dosáhl cíle. Jeho kamarádi se mu  
samozřejmě snaţí pomoci, a tak ho vedou cestou plnou chtivých kamarádek, známostí přes internet  
a dokonce i hvězd z filmů pro dospělé! Vše samozřejmě dokumentují a vystavují na internetu... 



[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: 16 Datum: 12/4/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Na stojáka (111) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 111 
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 nedokáţe, aby divák zvedl oči od sklenky, natoţ odloţil  
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 
Poslední na cestu 103' 
LE DERNIER POUR LA ROUTE (AKA. ONE FOR THE ROAD) 
drama Francie 2009 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Philippe Godeau 
hrají: François Cluzet, Mélanie Thierryová, Michel Vuillermoz, Eric Naggar, Lionnel Astier 

Hervé Chabalier, ředitel tiskové agentury, si uvědomí, ţe jeho ţivot i kariéru ničí jeho  
alkoholová závislost, a tak se rozhodne s pitím skoncovat. Daleko od všeho, za pomoci přátel 
 se mu nakonec podaří nad svým démonem zvítězit.  

Hervé Chabalier, ředitel tiskové agentury, si uvědomí, ţe jeho ţivot i kariéru ničí jeho alkoholová  
závislost. Pokud nic nezmění, riskuje, ţe ztratí vše, co je mu drahé. A tak se Hervé rozhodne s pitím  
skoncovat a podstoupit detoxikační kůru ve specializovaném centru v Ţenevě. Právě tam se setká s  
dalším lidmi, kteří bojují se závislostí na alkoholu jako on a poskytnou mu dostatečnou oporu, díky  
které se mu nakonec podaří začít nový ţivot… 



[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: 16 Datum: 13/4/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (15) 25' 
FILMS AND STARS IV. (171) EP. 15 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejţhavější 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 
Surfařka 102' 
SOUL SURFER 
biografické drama USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Sean Mcnamara 
hrají: AnnaSophia Robbová, Helen Huntová, Dennis Quaid, Lorraine Nicholsonová, Kevin Sorbo 

Dospívající surfařka bojuje sama se sebou. Po děsivém útoku ţraloka, jenţ jí připravil o levou 
 ruku se odhodlává vrátit se zpět do oceánu. Toto inspirativní drama bylo natočeno podle  
skutečného příběhu.  

Toto je skutečný příběh dospívající surfařky Bethany Hamilton, jeţ při děsivém útoku ţraloka přišla o  
ruku. Jenţe Bethany se své surfařské vášně nevzdala. Překonala všechny překáţky, znovu našla  
odvahu brázdit vlny oceánu a stala se opět šampionkou. Dokázala to díky svému pevnému odhodlání  
a neochvějné víře. Přestoţe ztratila ruku a málem přišla o ţivot, proměnila svou ztrátu v inspirativní  
dárek ostatním.  

HBO Týden: 16 Datum: 14/4/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Zátah 120' 
THE ROUND UP (AKA. LA RAFLE) 
válečné drama Francie 2010 [12] [S] 
reţie: Rose Bosch 
hrají: Mélanie Laurentová, Jean Reno, Gad Elmaleh, Raphaëlle Agoguéová, Hugo Leverdez 

Film zobrazuje prostřednictvím několika ţidovských rodin události, které se odehrály v  
červenci 1942. Tehdy bylo sebráno více neţ 13 tisíc Paříţanů – Ţidů, z toho 4 tisíce dětí – a  
odvezeno do známého paříţského cyklistického stadionu…  

1942. Josephovi je jedenáct let. Dnes ráno půjde poprvé do školy se ţlutou hvězdou na hrudi. Na  
cestě mu vyjádří podporu místní prodejce potravin, ale pekař se mu vysměje... Jo, jeho ţidovští  
kamarádi a jejich rodiny se snaţí přes všudypřítomné pohrdání ţít v okupované Paříţi s radostí v srdci. 
 To se jim vcelku daří, ovšem jen do onoho osudného rána 16. července 1942, kdy je jejich křehké  
štěstí rozbito na kusy. V cyklistickém stadionu v Paříţi bylo uvězněno 13 tisíc ţidů a další vězeňské  
kempy vznikaly po celé Francii. Tento film sleduje osudy obětí těchto otřesných událostí i jejich vrahů. 
Těch, kteří to celé zorganizovali. 
Těch, kteří jim věřili. 
Těch, kteří utekli. 
Těch, kteří se jim postavili.  
Kaţdá postava, kterou uvidíte v tomto filmu, skutečně existovala. Kaţdá událost, jeţ uvidíte, včetně  
těch nejextrémnějších, se odehrála v létě roku 1942.  



[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. (16) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (432) EP. 16 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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 
Hlavně nezávazně 104' 
NO STRINGS ATTACHED (2011) 
romantická komedie USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Ivan Reitman 
hrají: Natalie Portmanová, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes, Greta Gerwigová 

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

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

21:50 
Hra o trůny II. (1) 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 01 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
reţie: Alan Taylor 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 



[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: 17 Datum: 16/4/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:05 
Zkus mě rozesmát [T] 112' 
JUST GO WITH IT 
romantická komedie USA 2011 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Dennis Dugan 
hrají: Adam Sandler, Jennifer Anistonová, Nicole Kidmanová, Nick Swardson, Brooklyn Deckerová 

Plastický chirurg Danny (Adam Sandler) se snaţí získat mladou učitelku. Poţádá pro to o  
pomoc svou asistentku Katherine (Jennifer Aniston), aby předstírala, ţe je jeho manţelkou,  
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.  

22:00 
Hra o trůny II. (3) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 03 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
reţie: Alik Sakharov 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 



[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: 17 Datum: 17/4/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

18:30 
Protivný sprostý holky 2 93' 
MEAN GIRLS 2 
komedie USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Melanie Mayronová 
hrají: Meaghan Martinová, Maiara Walshová, Jennifer Stoneová, Nicole Gale Andersonová, Claire Holtová 

Parta Plastic je zpět a nutno říci, ţe jsou více posedlé módou, zábavnější a divočejší, neţ kdy  
před tím! Popularita na vysoké škole můţe být více neţ nebezpečná. 

Oprsklá Královna Bee se pustí do boje, ve kterém nemá ţádnou šanci na vítězství... Tento film  
upozorňuje na to, ţe popularita na vysoké škole můţe být více neţ nebezpečná. Jo (Meaghan Martin)  
je velmi sebevědomá dívka, která chodí do posledního ročníku a vţdy se stará jen o své věci. Toto  
pravidlo ji chrání před hněvem party Plastic. Jenţe kdyţ je Jo svědkem, jak šéfka party Mandi (Maiara  
Walsh) terorizuje spoluţačku Abby (Jennifer Stone), rozhodne se, ţe je na čase zaujmout k této  
situaci konečně nějaké stanovisko. Celá škola se najednou ocitne ve válce a Jo se chystá ukázat  
Mandi a všem Plastičkám její vlastní pravidla. 

20:35 
Vychovávat Hope II. (11) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 11 - MRS. SMARTYPANTS 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Eyal Gordin 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

Úspěšný komediální seriál drţitele 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. 



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

21:00 
Californication V. (6) 27' 
CALIFORNICATION V. EP. 54 - LOVE SONG 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Eric Stoltz 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na kaţdém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodruţstvích se snaţí 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! 

21:30 
Jak dobýt Ameriku II. (8) 28' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 16 - WHAT'S IN A NAME? 
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, touţící 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. 



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

22:00 
Spartakus: Pomsta (1) 54' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 01 - FUGITIVUS 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Michael Hurst 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

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

V předchozím seriálu Spartakus: Krev a písek jsme se s gladiátory rozloučili ve chvíli, kdy utíkali z  
Batiatova domu. Povstání pokračuje a strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce Římské  
republiky. Další řada oblíbeného seriálu Spartakus: Pomsta začíná vysláním Gaia Claudia Glabera a  
jeho římských vojáků do Capuy, aby rozdrtili skupinu osvobozených otroků vedenou Spartakem dříve,  
neţ způsobí další škody. Spartakus je hnán svou touhou pomstít se muţi, který odsoudil jeho ţenu k  
otroctví a nakonec i k smrti. Zároveň si není jistý, zda jsou nezbytně nutné další oběti, aby svou  
armádu udrţel pohromadě. I tentokrát se můţeme těšit na krvelačné souboje, neobvyklé erotické  
scény a skutky hanebné i hrdinské.  
 
Epizoda 1:  
Spartacus zjišťuje jak velká je tíha zodpovědnosti a jak náročné je zvládat novou roli vůdce  
osvobozených otroků. Příjezd Claudia Glabera do Capuy nutí Spartaca, aby svou bandu rebelů drţel  
zpět. 

HBO Týden: 17 Datum: 18/4/12 Den: středa 
__________________________________________________________________________________ 

21:50 
Pach krve 3 88' 
WRONG TURN 3: LEFT FOR DEAD 
horor USA 2009 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Declan O'Brien 
hrají: Janet Montgomeryová, Tamer Hassan, Tom Frederic, Gil Kolirin, Borislav Iliev 

V letošní sezóně se loví puberťáci! Three Finger a jeho klan kanibalů loví v lesích skupinku  
turistů. Ovšem kdyţ poblíţ havaruje autobus plný vězňů, stanou se prchající trestanci další  
vítanou poloţkou lidského menu.  

Třikrát strach… třikrát horor… třikrát hrůza! Three Finger a jeho šílená rodinka kanibalů jsou naţivu a  
evidentně dobře ţivení. První chod krveţíznivé rodinky se objeví se skupinkou táborníků. Ti bohuţel  
zjistí aţ příliš pozdě, ţe klíšťata nejsou jediná, kdo v tomhle lese kouše. Ovšem v lese se objeví také  
násilničtí vrazi, kteří utekli z vězeňského autobusu, jenţ je převáţel. Komu se nakonec dostane  
spravedlivého trestu – odsouzeným zločincům anebo zmutovaným kanibalům?  



[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: 17 Datum: 19/4/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Na stojáka (112) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 112 
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 nedokáţe, aby divák zvedl oči od sklenky, natoţ odloţil  
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 
Armáda zločinu 133' 
L'ARMEE DU CRIME (AKA. ARMY OF CRIME) 
válečné drama Francie 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Robert Guédiguian 
hrají: Simon Abkarian, Virginie Ledoyenová, Robinson Stévenin, Lola Naymarková, Grégoire Leprince-Ringuet 

Drama z druhé světové války líčí hrdinské činy paříţského gangu Manouchian – skupiny  
ţidovských přistěhovalců, kteří v rámci francouzského odboje bojovali proti nacistickým  
okupantům a riskovali své ţivoty ve snaze o osvobození.  

Paříţ okupují Němci. Básník Missak Manouchian se stal vůdcem skupiny mladých rebelů – Ţidů,  
Maďarů, Poláků, Rumunů, Španělů, Italů a Arménců – která bojovala za osvobození Francie, jeţ tolik  
milují. Riskovali své ţivoty a stali se z nich hrdinové. Tito cizinečtí partyzáni svými útoky značně  
suţovali nacisty a jejich kolaboranty. Francouzská policie začala šílet, neustále zvyšovala počet  
policistů na obchůzkách, zadrţovala všechny moţné podezřelé, vydírala je a mučila a především  
podporovala anonymní udání. Dvacet dva muţů a jedna ţena bylo v únoru 1944 odsouzeno k trestu  
smrti. Propagandistická kampaň je označila za Armádu kriminálníků a jejich tváře na fotografiích s  
červeným pozadím byly vyvěšeny po celé Francii. Z těchto přistěhovalců, kteří zemřeli pro  
francouzský národ, se staly legendy. Tento film vypráví jejch dojemný a tragický příběh.   



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

22:50 
Takhle země není pro gaye 52' 
THE WORLD'S WORST PLACE TO BE GAY? 
dokument z produkce BBC VB 2011 [12] [S] 
reţie: Chris Alcock 

Scott Mills se vydal do Ugandy, kde moţná bude zaveden trest smrti za homosexualitu. DJ  
gay radia zjistí jaké to je ţít ve společnosti, jeţ pronásleduje lidi jako je on. Dokonce se setká  
s těmi, kteří v zemi vedou tuto nenávistnou kampaň.  

Gayové se stali uţ natolik běţnou součástí dnešního světa, ţe je velmi těţké si představit, ţe existují  
země, kde je homosexualita nezákonná a je dokonce povaţována za smrtelný hřích. V tomto  
dokumentárním snímku se moderátor Scott Mills (který je mimochodem gay), vydal do Ugandy. Tato  
země totiţ nedávno navrhla zákon namířený striktně proti homosexualitě, ve kterém se poţaduje, aby  
byl za některé homosexuální činy udělen trest smrti. V Ugandě ţije kolem 33 milionů lidí a pro gaye se  
právě stala nejnebezpečnějším místem na zemi. Nenávistná kázání namířená proti gayům jsou  
tamním národním sportem. Noviny otiskují jejich jména na titulních stránkách a hromadně šíří  
propagandu namířenou proti gayům a lesbičkám. Homosexuálové se bojí o svůj ţivot a tak utíkají ze  
svých domovů a skrývají se v nelidských podmínkách. DJ z rádia, Scott Mills, se stal svědkem tohoto  
pekla a v tomto filmu dokazuje, ţe hlavním motorem nenávistné propagandy je církev, jejíţ misionáři  
neúnavně šíří svou pravdu o tom, ţe homosexualita je ohavnost a čisté zlo.  

HBO Týden: 17 Datum: 20/4/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:50 
Filmy a filmové hvězdy IV. (16) 25' 
FILMS AND STARS IV. (172) EP. 16 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejţhavější 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. 

22:25 
Drive Angry 100' 
DRIVE ANGRY 
akční thriller USA 2011 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Patrick Lussier 
hrají: Nicolas Cage, Amber Heardová, William Fichtner, Billy Burke, David Morse 

Nicolas Cage si v tomto thrilleru zahrál těţkého zločince Miltona, jenţ utekl z Pekla, aby  
zachránil svou vnučku ze spáru nebezpečného kultu. Jeho členové zavraţdili Miltonovu  
dceru a nyní se chystají obětovat její dítě Satanovi…  

Zločinec Milton utekl z pekla, má totiţ poslední šanci na vykoupení – zastavit nebezpečný kult, který  
zavraţdil jeho dceru, dříve, neţ obětují při úplňku jeho malou vnučku. Během jeho mise se k němu  
připojí mladá sexy číšnice Piper, jeţ Miltonovi nabídne nadupané auto, které jí zůstalo po jejím bývalém 
 příteli. A tak jsou teď oba na stopě smrtícího vůdce kultu, Jonaha Kinga, který je přesvědčen o tom, ţe 
 je jeho osudem, aby obětoval dítě Satanovi a pomohl tak rozpoutat peklo na zemi. Jenţe Milton má v  
patách nejen policii, ale také tajemného vraha, který si říká Účetní. Toho poslal sám ďábel, aby přivedl  
Miltona zpět do pekla. Milton se tak bude muset pokusit o nemoţné a zajít aţ za hranice lidských  
moţností, aby pomstil vraţdu své dcery a nepromarnil svou poslední šanci na vykoupení.  



[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: 17 Datum: 21/4/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Umění lhát 96' 
THE INVENTION OF LYING 
komedie USA 2009 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Ricky Gervais, Matthew Robinson 
hrají: Ricky Gervais, Jennifer Garnerová, Jonah Hill, Louis C.K., Jeffrey Tambor 

Ve světě, kde všichni mluví pravdu, vynalezl scénárista leţ. Tím mění nejen povahu filmové  
tvorby, ale vytváří také základ nového náboţenství. A nakonec, po velkém úsilí, získá dívku  
svého srdce.  

Film Umění lhát se odehrává v alternativní realitě, ve které leţ – ani jakýkoli koncept lţi – neexistuje.  
Všichni (včetně politiků a reklamních pracovníků) mluví pravdu a nic neţ pravdu, aniţ by pomýšleli na  
následky. Jenţe jednoho dne smolař jménem Mark Bellison (Ricky Gervais) v sobě náhle odhalí  
schopnost lhát a zjistí, ţe nepoctivost s sebou přináší růţe. Ve světě, kde je kaţdé slovo povaţováno  
za absolutní pravdu, si Mark velmi snadno vylţe cestu k bohatství a slávě. Jenţe leţ se také velmi  
rychle šíří a Markovi se věci velmi rychle vymknou z rukou – lidé totiţ některé z jeho příběhů začnou  
povaţovat za, ehm, evangelia. Celý svět najednou visí na kaţdičkém Markově slově, tedy kromě ţeny  
jeho srdce…  



[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: 17 Datum: 22/4/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (17) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (433) EP. 17 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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 
Rango 103' 
RANGO 
animovaná dobrodruţná komedie USA 2011 [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Gore Verbinski 

Rango je chráněný chameleon, který ţije spokojeným ţivotem domácího mazlíčka. Po  
autonehodě však skončí ve starém westernovém městečku Dirt. Tohle místo ze všeho nejvíc  
potřebuje vodu, ovšem kromě toho také šerifa a opravdového hrdinu.  

Kdyţ obyčejný domácí chameleon, jenţ trpí krizí identity, vpadne po hlavě do klasického  
westernového městečka jménem Dirt, dostane se mu jedinečné příleţitosti znovu objevit sám sebe.  
Začne si říkat Rango, chlubit se vymyšlenými hrdinskými činy a nakonec vše skončí tím, ţe ho jmenují 
 šerifem. Otázka zní: můţe jeden zcela nepřipravený a absolutně nekvalifikovaný chameleon dostat  
městečko z krize?  

21:45 
Hra o trůny II. (2) 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 02 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
reţie: Alan Taylor 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 



[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: 18 Datum: 23/4/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:05 
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka [T] 108' 
THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER 
dobrodruţná rodinná fantasy USA 2010 [12] [S] [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 obţivl. 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.  

22:00 
Hra o trůny II. (4) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 04 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
reţie: David Petrarca 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 



[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: 18 Datum: 24/4/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

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

Úspěšný komediální seriál drţitele 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. (7) 28' 
CALIFORNICATION V. EP. 55 - HERE I GO AGAIN 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Weaver 
hrají: David Duchovny, Natascha McElhoneová, Pamela Adlonová, Madeleine Martinová, Evan Handler 

David Duchovny coby spisovatel, který na kaţdém kroku spadne do problému. Při všech  
svých dobrodruţstvích se snaţí 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 
Nahoru a dolů III. (1) 28' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 14 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Jody Hill 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

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

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

22:00 
Spartakus: Pomsta (2) 50' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 02 - A PLACE IN THIS WORLD 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Jesse Warn 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

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

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

HBO Týden: 18 Datum: 25/4/12 Den: středa 
__________________________________________________________________________________ 

21:50 
Děti kukuřice 85' 
CHILDREN OF THE CORN (2009) 
horor USA 2009 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Donald P. Borchers 
hrají: David Anders, Kandyse McClureová, Daniel Newman, Preston Bailey,  Robert Gerdisch 

V novém zpracování filmové klasiky Stephena Kinga z roku 1984 přijede pár do podivného  
městečka. Tamní děti si vytvořily náboţenský kult, nikdo z místních se nedoţije více neţ  
devatenácti let a všichni následují osmiletého proroka Issaca.  

V novém zpracování filmové klasiky Stephena Kinga z roku 1984 uvidíte Burta a Vicki, kteří společně  
cestují a neustále se přitom hádají. Během cesty se jim nedopatřením podaří srazit autem malého  
chlapce. Burt si však všimne, ţe dítě uţ mělo předtím podříznuté hrdlo a rychle umírá. S tělem v kufru  
se dvojice spěšně vydá hledat pomoc do Gatlinu v Nebrasce. Netuší však, ţe právě v tomhle městě si 
 děti vytvořili zvláštní náboţenský kult, nikdo z místních se nedoţije více neţ devatenácti let a všichni  
následují osmiletého proroka Issaca.   



[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: 18 Datum: 26/4/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Sbohem, Gary 72' 
ADIEU GARY (AKA. GOODBYE GARY) 
drama Francie 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Nassim Amaouche 
hrají: Jean-Pierre Bacri, Dominique Reymond, Yasmine Belmadi, Mhamed Arezki, Sabrina Ouazani 

Na zapomenutém francouzském předměstí ţijí ztracené duše v post-industriálním prostředí.  
Tento filmový příběh se soustředí na bývalé tovární dělníky a jejich problémové děti, snaţící  
se skloubit svou minulost s neznámou budoucností.  

Město stojící uprostřed ničeho, jehoţ ţivot se kdysi točil kolem tamní továrny, ztratilo většinu své  
populace uţ dávno. Nicméně, někteří obyvatelé se rozhodli zůstat, právě tam se narodili a vyrostli, a  
tak nechtěli chátrající město opustit. Mezi nimi je Francis, svědomitý pracovník, jenţ se i nadále stará  
o stroj, se kterým pracoval celý svůj ţivot. Jeho syn Samir se po dlouhé době vrátil zpět do města. A  
pak je tu ještě jejich sousedka Marie, jeţ ţije sama se svým synem Josém – ten mimochodem věří,  
ţe jeho otcem je Gary Cooper. Legendární herec by však do téhle pusté pouště zapadl perfektně,  
tamní ţivot se totiţ stále více podobá starým westernům…  

21:15 
Virtuální světy  52' 
WHEN STRANGERS CLICK 
dokument z produkce HBO USA 2011 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Robert Kenner 

Internet proniká do našich ţivotů a elektronická data se stávají ţivotními událostmi, včetně  
randění, sexu a dokonce i manţelství a rodinných vztahů. HBO vám tento fenomén představí  
prostřednictvím pěti příběhů z internetu.   

V tomto dokumentárním filmu o lidských vazbách, které v dnešní době prorůstají s internetovým  
připojením, hraje internet moderní verzi Amorka. Námluvy návštěvníků v chatovací místnosti,  
seznamovací stránky, virtuální světy – sledujte pět lidí touţících po lásce, kteří se v kybernetickém  
světě zamilovaných pohybují s neobyčejnou lehkostí (narozdíl od toho skutečného, hmotného světa).  
Z jejich líčení, jak hledají vřelý vztah, je jasné, ţe internet je patrně tou nejlepší zbraní v boji proti  
osamělosti. Sledujte pět surrealistických cest, které začínají uţivatelským jménem a končí realitou…  

HBO Týden: 18 Datum: 27/4/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:50 
Filmy a filmové hvězdy IV. (17) 25' 
FILMS AND STARS IV. (173) EP. 17 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a  
nejţhavější 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. 



[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: 18 Datum: 28/4/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Gulliverovy cesty 81' 
GULLIVER'S TRAVELS (2010) 
dobrodruţná fantasy komedie USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Rob Letterman 
hrají: Jack Black, Jason Segel, Emily Bluntová, Amanda Peetová, Billy Connolly 

V nejnovějším zpracování klasického příběhu je Gulliver zobrazen jako obyčejný pracovník  
podatelny, jenţ se najednou ocitne na dosud neobjeveném ostrově Liliput. Mezi tamními  
minilidičkami je Gulliver oslavovaným obrem... 

V nejnovějším zpracování klasického příběhu je Gulliver (Jack Black) zobrazen jako obyčejný  
pracovník podatelny v newyorských novinách. Lemuel Gulliver však díky svému podfuku dostane za  
úkol napsat o Bermudském trojúhelníku, a tak se nadšeně vydává na Bermudy, neplánovaně se však  
dostane do dosud neobjevené země, zvané Liliput. V tomto fantastickém novém světě je Gulliver  
všemi obdivovaný obr (a tak patřičně naroste i jeho ego) a to zvláště poté, co začne vyprávět své  
velikášské báchorky, ve kterých se pasuje na vynálezce nejlepších světových vynálezů a kromě toho  
sám sebe zasazuje do dění všech historicky důleţitých událostí. Svou pozici obdivovaného obra  
Lemuel upevní, kdyţ své nové přátele přesvědčí, ţe jim pomůţe vyhrát bitvu proti jejich dlouholetým  
nepřátelům. Jenţe vše se pokazí a Gulliver bude muset najít způsob, jak Liliputánům vynahradit  
vzniklou újmu. Nakonec si Lemuel uvědomí, ţe člověka nečiní velkým a významným jeho fyzická  
schránka, ale počítá se to, jaký je uvnitř - díky tomu se Lemuel stane skutečným obrem…  



[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: 18 Datum: 29/4/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (18) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (434) EP. 18 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

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 
Nějak se to komplikuje 115' 
IT'S COMPLICATED 
komedie USA 2009 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Nancy Meyersová 
hrají: Meryl Streepová, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bellová 

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

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

22:00 
Hra o trůny II. (3) 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 03 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
reţie: Alik Sakharov 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 



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

HBO Týden: 19 Datum: 30/4/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

19:50 
Ţivot po ţivotě [T] 124' 
HEREAFTER 
mysteriózní drama USA 2010 [12] [S] [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 nichţ kaţdý má velmi osobní zkušenost se smrtí a kaţdého z nich to  
různým způsobem poznamenalo navţdy. 

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.  

22:00 
Hra o trůny II. (5) [T] 60' 
GAME OF THRONES II. EP. 05 
dobrodruţná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
reţie: David Petrarca 
hrají: Sean Bean, Mark Addy, Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová 

Fascinující seriál natočený na motivy kniţní série, sleduje krále a královny, rytíře a odpadlíky,  
šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat i celá desetiletí a zima  
třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím... 

Fascinující seriál Hra o trůny, natočený na motivy kniţní série George R.R. Martina, sleduje krále a  
královny, rytíře a odpadlíky, šlechtice, lháře a jejich soupeření o moc. V zemi, kde léto můţe trvat  
desetiletí a zima třeba celý ţivot, se schyluje k potíţím. Všech Sedm království Západozemí -  
pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever, kde se nachází 260 metrů vysoká ledová zeď,  
která chrání království před temnými silami, je zmítáno bojem dvou mocných rodů na ţivot a na smrt o 
 nadvládu nad celou říší. Zemí otřásá zrada, chtíč, intriky a nadpřirozené síly. Krvavý boj o Ţelezný  
trůn, post nejvyššího vládce Sedmi království, bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky... 


