Premiéry HBO - 2012/09
Týden: 36

HBO

Datum: 1/9/12

Den: sobota

__________________________________________________________________________________
18:35
Glee Live! 3D [T]

80'

GLEE: THE 3D CONCERT MOVIE
koncertní dokument USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Kevin Tancharoen
hrají: Dianna Agronová, Chris Colfer, Darren Criss, Kevin McHale, Lea Michele

Dokumentární snímek zaznamenávající letní turné Glee Live! In Concert! 2011, ve kterém
uvidíte nejen hudební vystoupení, ale také fanoušky Glee a především jejich životní příběhy a
jak je tento seriál ovlivnil...
Glee - multi-generační fenomén, který inspiroval miliony fanoušků, aby přijali své vnitřní já, přichází s
jedinečnou událostí - Glee Live! 3D. Vaše oblíbené postavy, hudba i jedinečné kouzlo se vydávají na
turné a jejich originální vystoupení je zaznamenáno v tomto dokumentu. Vzhledem k tomu, že
koncerty v průběhu celého turné byly beznadějně vyprodané, máte teď jedinečnou příležitost si show
vychutnat do nejmenších detailů. Navíc je dokument okořeněn záběry ze zákulisí, kde uvidíte své staré
známé Gleeky tak, jak jste je předtím ještě nikdy neviděli.
20:00
Šmoulové

99'

THE SMURFS
animovaná rodinná komedie USA 2011 [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Raja Gosnell
hrají: Hank Azaria, Jayma Maysová, Sofía Vergarová, Neil Patrick Harris

Zlý čaroděj Gargamel honí nebohé Šmouly mimo jejich vesnici. Modří trpaslíci jsou nuceni
projít magickou bránou a ocitnou se v džungli rušného New Yorku. Musí rychle najít cestu
zpět do svého magického světa, než je Gargamel najde!
Šmoulové se v této napůl hrané a napůl animované akcí nabité rodinné komedii dostali na stříbrné
plátno. Když nebohé modré trpaslíky mimo jejich vesnici honí zlý čaroděj Gargamel, jsou nuceni projít
magickou bránou. Ocitnou se v lidském světě, přímo uprostřed newyorského Central Parku. Maličcí
Šmoulové v pulzujícím velkoměstě neví kudy kam, musí rychle najít cestu zpět do své vesnice, než je
Gargamel najde!

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

Týden: 36

HBO

Datum: 2/9/12

Den: neděle

__________________________________________________________________________________
19:30
Před kamerou IX. (36)

25'

HOLLYWOOD ON SET IX. (452) EP. 36
filmový magazín USA 2012 [S] [Full HD]
režie:
hrají:

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a
režiséry.
Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě
těchto snímků...
20:00
Šéfové na zabití

94'

HORRIBLE BOSSES
černá komedie USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD]
režie: Seth Gordon
hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Anistonová, Colin Farrell

Jediná věc, která by učinila Nickovu, Kurtovu a Daleovu každodenní ubíjející rutinu
snesitelnější, by byla: zašlapat své nesnesitelné nadřízené do země. A tak tři kamarádi
jednoho dne vymyslí plán, jak se svých šéfů zbavit ... navždy.
Jediná věc, která by učinila Nickovu, Kurtovu a Daleovu každodenní ubíjející rutinu snesitelnější, by
byla: zašlapat své nesnesitelné nadřízené do země. Dát výpověď si nemůžou dovolit. A tak jednoho
dne, posíleni alkoholem a pochybnými radami bývalého trestance, vymyslí tři přátelé spletitý a zdánlivě
prostý plán, jak se zbavit svých šéfů ... navždy. Je tu však jeden problém - i ty nejlepší plány jsou
založené na kvalitě mozků, které je vymyslely. Jason Bateman, Charlie Day a Jason Sudeikis si po
boku Jennifer Anistonové, Colina Farrella a dvojnásobného držitele Oscara Kevina Spaceyho zahráli
tři zoufalé zaměstnance. Akademií oceněný Jamie Foxx se ve filmu objevil jako mentor nešťastného
trojlístku.

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

Týden: 37

HBO

Datum: 3/9/12

Den: pondělí

__________________________________________________________________________________
20:00
Newsroom (6)

56'

THE NEWSROOM EP. 06 - BULLIES
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Jeremy Podeswa
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství...
HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím.
Epizoda 6:
Přetrvávající nespavost donutí Willa vyhledat pomoc v podobě dlouhodobé terapie. Sloan během
japonské jaderné krize zaskakuje za Eliota, ovšem bombardování otázkami mluvčí energetické
společnosti z Tokya skončí absolutně neúspěšně, ba co víc, Sloanina kariéra je v ohrožení. Po
hrubém zacházení s osobou, která mu poskytla rozhovor Will na vlastní kůži pozná, jaké jsou příčiny a
důsledky být tyranem.
21:00
Kamarád taky rád [T]

105'

FRIENDS WITH BENEFITS
romantická komedie USA 2011 [15] [S] [Full HD]
režie: Will Gluck
hrají: Justin Timberlake, Mila Kunisová, Patricia Clarksonová, Jenna Elfmanová, Bryan Greenberg

Lovkyně hlav má se svým nejnovějším klientem nekonvenční dohodu – pokud se jeden z nich
zamiluje, okamžitě přestanou se sexem, který příležitostně provozují. Následně se ale
zamilují, takže musejí přehodnotit, co jeden pro druhého znamená.
Dylan (Justin Timberlake) se vztahy jednou provždy skoncoval. Jamie (Mila Kunis) se rozhodla, že
přestane brát vážně hollywoodská klišé o pravé lásce. Když se z těhle dvou stali přátelé, rozhodli se,
že zkusí něco nového. Oba se navzájem přitahují, ovšem ani jeden z nich nechce citový vztah.
Fyzická rozkoš bez závazků. Zní to jednoduše a logicky, ne? Ale nic není jak se zdá. Oba dva brzy
zjistí, že stereotypy z romantických komedií mají možná nějaký důvod.

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

Týden: 37

HBO

Datum: 4/9/12

Den: úterý

__________________________________________________________________________________
17:05
Vysíláme zprávy

193'

BROADCAST NEWS
romantická komedie USA 1987 [15] [S] [Full HD]
režie: James L. Brooks
hrají: William Hurt, Albert Brooks, Holly Hunterová, Robert Prosky, Lois Chilesová

Emocionálně chladná produkční televizního zpravodajství Jane se zamiluje do pohledného
reportéra. Ale do Jane je zamilovaný také talentovaný dopisovatel. A tak si bude muset
vybrat, zvolí zajímavý styl nebo hodnotný obsah?
Tato chytrá a drzá romantická komedie z dílny spisovatele a režiséra Jamese L. Brookse (Cena za
něžnost) nahlíží do zákulisí prostředí televizních zpráv na soukromý i profesní život moderátora Toma,
reportéra Aarona a sexy produkční Jane. Holly Hunterová si zahrála Jane Craigovou, nejtalentovanější
mladou produkční televizní stanice, která svou práci miluje nade vše, ale občas jí dohání k šílenství.
Albert Brooks ztvárnil Aarona Altmana, brilantního reportéra, který před kamerou využívá své
odzbrojující charisma. William Hurt se ve filmu objevil jako Tom Grunick, pohledný mladík s
přirozeným obchodním talentem – tedy ideální moderní moderátor. Pokud chcete vědět, co se děje ve
světě, zeptejte se Jane. Jestli si lámete hlavu, co je s naším světem špatně, řekne vám to Aaron. A
pokud vás zajímá, jaké to je sedět na pupku světa, obraťte se na Toma. Jediné, co všem třem
prozatím uniká je, co pro sebe navzájem znamenají...
21:00
Viceprezident(ka) (4)

27'

VEEP EP. 04 - CHUNG
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Armando Iannucci
hrají: Julia Louis-Dreyfusová, Sufe Bradshawová, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott

Nový komediální seriál HBO, v němž Julia Louis-Dreyfusová ztvárňuje bývalou senátorku,
nyní viceprezidentku USA. Selina Meyerová brzy zjišťuje, že tato funkce nenaplňuje žádné z
jejích očekávání a naopak plní se vše, před čím ji varovali...
Bývalá senátorka Selina Meyerová (Julia Louis-Dreyfusová) přijala nabídku stát se viceprezidentkou
Spojených států. Velice brzy však zjišťuje, že její nová funkce nenaplňuje žádné z jejích očekávání a
naopak plní se vše, před čím ji varovali. V seriálu sledujeme Selinu a její spolupracovníky, jak kličkují v
každodenních, pro Washington příznačných, politických hrách, a zároveň se snaží působit kladným
dojmem na veřejnost a vykonat něco dobrého pro svou zemi. Do Selinina nejbližšího okruhu patří:
šéfka kanceláře Amy (Anna Chlumsky), tiskový mluvčí Mike McClintock (Matt Walsh), osobní asistent
Gary (Tony Hale) a sekretářka Sue (Sufe Bradshawová). Jejich častými soupeři jsou ambiciózní
šťoural Dan Egan (Reid Scott) a samolibý šéf komunikace Bílého domu Jonah (Tim Simons).
Tento nový komediální seriál z produkce HBO ukazuje každodení smršť činností viceprezidentky, jak
musí hasit politické požáry, sladit nabitý seznam veřejných akcí s náročným soukromým životem a
hájit prezidentovy zájmy, přestože její vztahy s šéfem exekutivy nejsou právě idylické. V osmi
epizodách první série Viceprezident(ka) zábavně popichuje a vysmívá se jak nuancím každodenní
politiky úřadu, tak i celému politickému světu v prostředí, kde i to nejbanálnější rozhodnutí - od příchuti
jogurtu, až po výběr VP mazlíka - může mít nečekané a dalekosáhlé důsledky.
Epizoda 4:
Dan a Amy se dostaví na křest knihy guvernéra Dannyho Chunga, charismatického válečného hrdiny,
kterého Selina považuje za svou politickou hrozbu. Mezitím se Selina s Mikem připravuje na tiskovou
konferenci. Gary s Amy brzy přijdou na to, že má Selina milence.

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

Týden: 37

HBO

Datum: 6/9/12

Den: čtvrtek

__________________________________________________________________________________
20:00
Kouřová clona

84'

SMOKE SCREEN (2010)
kriminální thriller USA 2010 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Gary Yates
hrají: Jaime Presslyová, Currie Graham, Garwin Sanford, Larissa Laskinová, Blu Mankuma

Film sleduje novinářku Britt Shelleyovou, která se šokovaná probudí vedle mrtvoly detektiva
Jaye Burgesse a stává se podezřelou z nečisté hry. Před pěti lety se Jayův dlouholetý
kamarád Raley Gannon také probudil vedle mrtvého těla...
Tento film byl natočen na motivy napínavého románu bestsellerové autorky Sandry Brownové a
vypráví o televizní reportérce Britt Shelleyové (Jaime Presslyová), jež se proslavila tím, že odhalila
žhářství na policejní stanici a především lži, které celý případ zahalovaly do mysteriózního závoje. O
pět let později, se Britt probudí vedle mrtvoly jednoho z detektivů, který byl tehdy do případu zapleten.
Celá situace je o to horší, že Britt si nic nepamatuje a vůbec netuší, co se odehrálo. A tak je lapena do
světa korupce, ve kterém figurují kromě policejního oddělení také vysocí politici, jež by s odhalením
pravdy ztratili úplně vše...

Týden: 37

HBO

Datum: 7/9/12

Den: pátek

__________________________________________________________________________________
17:50
Filmy a filmové hvězdy IV. (36)

25'

FILMS AND STARS IV. (192) EP. 36
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S]
režie:
hrají:

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a
nejžhavější události ze světa filmu.
Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show.
20:00
Intimní past

87'

THE RESIDENT
hororový thriller VB/USA 2011 [15] [S] [DD]
režie: Antti Jokinen
hrají: Hilary Swanková, Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace, Christopher Lee, Aunjanue Ellisová

Rozešla se s manželem a teď začíná nový život v Brooklynu. Novým domovem mladé lékařky
Juliet je prostorný a naprosto okouzlující loftový byt. Jenže brzy se v něm začnou dít podivné
věci a ona se bojí, že ve svém krásném bytě není sama...
Každý rok se několik milionů svobodných mladých žen stěhuje do svého bytu. Nemají nejmenší
tušení, kdo žil v jejich novém domově před nimi, neznají vlastníka bytu a ani v nejmenším se
neobtěžují vyměnit zámky na dveřích. Toto je příběh jedné z nich... Poté, co se rozešla s manželem
se krásná lékařka Juliet Devereau stěhuje do newyorského Brooklynu a v krásném loftovém bytě
začíná svůj nový život. Jenže brzy se v něm začnou dít podivné věci a ona se začne bát, že ve svém
krásném bytě není sama. Bohužel má pravdu...

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

Týden: 37

HBO

Datum: 8/9/12

Den: sobota

__________________________________________________________________________________
20:00
Moje krásná učitelka

94'

LARRY CROWNE
romantické komediální drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Tom Hanks
hrají: Tom Hanks, Julia Robertsová, Bryan Cranston, Pam Grier, Taraji P. Hensonová

Poté, co dostal výpověď pro nadbytečnost, má vždy laskavý Larry problém splácet hypotéku a
rozhodne se jít na vysokou školu, aby začal znovu. Zde se setká s učitelkou rétoriky, která
také stojí na životní a emociální křižovatce...
Držitelé Oscara Tom Hanks a Julia Roberts se sešli v této romantické a optimistické komedii, která
vypráví o tom, že nikdy není pozdě znovu objevit sám sebe. Larry Crowne byl právě vyhozen pro
nadbytečnost. Stal se obětí upadající ekonomiky a aby neupadl v nečinnost, rozhodne se, že nejlepší
bude, když začne navštěvovat místní vysokou školu. Larry se rychle spřátelí se skupinou renegátů
posedlých mopedy. Zapíše se také do kurzu řečnického umění, který vede Mercedes Tainotová.
Mercedes je rozčarovaná svou prací, její manželství je nudné, a tak není divu, že má pocit, že ve
svém životě o něco přichází. Ovšem pokaždé, když je s Larrym, všechny její problémy jako zázrakem
zmizí. Oba mají pocit, že jim v životě ujíždí vlak, ovšem brzy zjistí, že osud má svou vlastní cestu...

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

Týden: 37

HBO

Datum: 9/9/12

Den: neděle

__________________________________________________________________________________
09:10
Tom a Jerry: Čaroděj ze země Oz

57'

TOM AND JERRY & THE WIZARD OF OZ
animovaná rodinná komedie USA 2011 [S] [Full HD]
režie: Spike Brandt
hrají:

Připojte se k oblíbeným, věčně soupeřícím domácím mazlíčkům na jejich kouzelné cestě za
Dorotkou, Totem, Strašákem, Plecháčem a Lvem a ponořte se do nadčasového příběhu z
pera L. Franka Bauma.
Zábavný, svěží a plný fantazie, to je nový film Toma a Jerryho, kteří se vydávají po stopách Čaroděje
ze země Oz. V tomto animovaném převyprávění klasické pohádky Tom a Jerry společně stoupají za
duhou a cestují po cestě ze žlutých cihel. Setkáte se samozřejmě se všemi oblíbenými postavičkami:
Dorotkou, Totem, Strašákem, Plecháčem, Lvem, Zlou čarodějnicí ze Západu, Čarodějem, Mlaskaly a
mnoha dalšími. A uslyšíte také všechny své oblíbené písně, včetně Tam za tou duhou. A určitě vás
pobaví nikdy nekončící soupeření Toma s Jerrym nebo když se například dostanou do srdce hurikánu,
budou čelit létajícím opicím a dokonce zaútočí na zámek Zlé čarodejnice v hrdinské snaze zachránit
Dorotku, Tota ( i sebe) a dostat se bezpečně do Kansasu. Koneckonců, všude dobře, doma nejlépe!
19:30
Před kamerou IX. (37)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (453) EP. 37
filmový magazín USA 2012 [S]
režie:
hrají:

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a
režiséry.
Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě
těchto snímků...
20:00
Perfect Days - I ženy mají své dny

105'

PERFECT DAYS
hořká komedie ČR 2011 [12] [S] [Full HD]
režie: Alice Nellis
hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek

Erika (Ivana Chýlková) má skoro všechno – vlastní televizní pořad, vyhlášený kadeřnický
salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom
jediném, co nemá – a to je dítě...
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“
Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní
hrdinka nestihla dospět.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane
největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana
Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od
homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky
(Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě
rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky
Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad,
vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc
touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou
vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají,
například mladičký barman Adam (Vojta Kotek).

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

Týden: 38

HBO

Datum: 10/9/12

Den: pondělí

__________________________________________________________________________________
20:00
Newsroom (7)

51'

THE NEWSROOM EP. 07 - 5/1
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Josh Marston
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství...
HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím.
Epizoda 7:
Anonymní zdroj kontaktuje Charlieho a poskytne mu podrobnosti příběhu celostátního významu. Když
vyjde najevo, že tu noc bude mít prezident projev v televizi, zaměstnanci okamžitě ukončí oslavu a
překotně se vrací zpět do redakce a spekulují, co se vlastně stalo.
21:00
Voda pro slony [T]

115'

WATER FOR ELEPHANTS
dobrodružné romantické drama USA 2011 [12] [S] [Full HD]
režie: Francis Lawrence
hrají: Reese Witherspoonová, Robert Pattinson, Christoph Waltz, Paul Schneider, Hal Holbrook

Student veteriny se setká s hvězdou z cirkusu, oba totiž mají slabost pro jednoho speciálního
slona. Navzdory všemu – včetně hněvu jejího charismatického ovšem velmi nebezpečného
manžela – se do sebe ti dva zamilují.
Tento nevšední epický příběh byl natočen na motivy uznávaného bestselleru. Ponořte se do světa
zakázané lásky v magickém místě plném dobrodružství, zázraků i nebezpečí.
Student veteriny Jacob se zamiluje na první pohled do Marleny, cirkusové hvězdy třicátých let.
Společně odhalují krásy světa šapitó, přičemž je oba svede dohromady soucit k jednomu
výjimečnému slonovi. Navzdory všemu – včetně hněvu jejího charismatického ovšem velmi
nebezpečného manžela Augusta – zachrání Jacob Marlenu od nešťastného života a nabídne jí
nehynoucí lásku.

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

Týden: 38

HBO

Datum: 11/9/12

Den: úterý

__________________________________________________________________________________
21:00
Viceprezident(ka) (5)

25'

VEEP EP. 05 - NICKNAMES
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Tristram Shapeero
hrají: Julia Louis-Dreyfusová, Sufe Bradshawová, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott

Nový komediální seriál HBO, v němž Julia Louis-Dreyfusová ztvárňuje bývalou senátorku,
nyní viceprezidentku USA. Selina Meyerová brzy zjišťuje, že tato funkce nenaplňuje žádné z
jejích očekávání a naopak plní se vše, před čím ji varovali...
Bývalá senátorka Selina Meyerová (Julia Louis-Dreyfusová) přijala nabídku stát se viceprezidentkou
Spojených států. Velice brzy však zjišťuje, že její nová funkce nenaplňuje žádné z jejích očekávání a
naopak plní se vše, před čím ji varovali. V seriálu sledujeme Selinu a její spolupracovníky, jak kličkují v
každodenních, pro Washington příznačných, politických hrách, a zároveň se snaží působit kladným
dojmem na veřejnost a vykonat něco dobrého pro svou zemi. Do Selinina nejbližšího okruhu patří:
šéfka kanceláře Amy (Anna Chlumsky), tiskový mluvčí Mike McClintock (Matt Walsh), osobní asistent
Gary (Tony Hale) a sekretářka Sue (Sufe Bradshawová). Jejich častými soupeři jsou ambiciózní
šťoural Dan Egan (Reid Scott) a samolibý šéf komunikace Bílého domu Jonah (Tim Simons).
Tento nový komediální seriál z produkce HBO ukazuje každodení smršť činností viceprezidentky, jak
musí hasit politické požáry, sladit nabitý seznam veřejných akcí s náročným soukromým životem a
hájit prezidentovy zájmy, přestože její vztahy s šéfem exekutivy nejsou právě idylické. V osmi
epizodách první série Viceprezident(ka) zábavně popichuje a vysmívá se jak nuancím každodenní
politiky úřadu, tak i celému politickému světu v prostředí, kde i to nejbanálnější rozhodnutí - od příchuti
jogurtu, až po výběr VP mazlíka - může mít nečekané a dalekosáhlé důsledky.
Epizoda 5:
Selina je přímo posedlá dalšími a dalšími nelichotivými přezdívkami, které jí vymýšlejí bloggeři. Poté,
co ji urazili i členové senátu, které informoval sám Prezident Spojených států, pošle nešťastná Selina
Dana do Bílého domu, aby získal informace od Jonáše. Danovo politické manévrování snad přinese
ovoce.

Týden: 38

HBO

Datum: 13/9/12

Den: čtvrtek

__________________________________________________________________________________
22:25
Sejmout zabijáka

102'

KILL THE IRISHMAN
akční krimi thriller USA 2011 [18] [S] [DD] [Full HD]
režie: Jonathan Hensleigh
hrají: Ray Stevenson, Vincent D'Onofrio, Val Kilmer, Christopher Walken, Linda Cardelliniová

Podrobný životopisný snímek zaznamenává vzestup a pád nechvalně známého známého
irsko-amerického gangstera Dannyho Greena (Ray Stevenson), jenž se stal proslulým v
polovině sedmdesátých let svou odvahou postavit se italské mafii.
Během léta v roce 1976 vybuchlo v srdci Clevelandu třicet šest bomb – mezi irským gangsterem
Dannym Greenem (Ray Stevenson) a italskou mafií zuřila válka. Film Sejmout zabijáka se zakládá na
skutečné události a zaznamenává Greenův vzestup z bahna nejtvrdší čtvrti Clevelandu, a jak se
následně stal sám obávaným gangsterem. Danny začíná novou kariéru vymahače dluhů pro lichváře
Shondora Birnse (Christopher Walken), stále ovšem spolupracuje s mafiánským bossem Johnem
Nardim (Vincent D'Onofrio). Greene však brzy přestane plnit rozkazy mafie a nastolí svou vlastní moc.
Dannymu Greenovi se podařilo přežít nespočet atentátů a byl vždy připravený zabít kohokoliv. Jeho
neblaze proslulá smělost nakonec vedla k rozpadu mafiánských syndikátů ve Spojených Státech.
Navíc si Greene vysloužil status člověka, kterého se mafii nepodařilo odstranit.

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

Týden: 38

HBO

Datum: 14/9/12

Den: pátek

__________________________________________________________________________________
17:55
Filmy a filmové hvězdy IV. (37)

25'

FILMS AND STARS IV. (193) EP. 37
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S]
režie:
hrají:

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a
nejžhavější události ze světa filmu.
Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show.
21:50
Skrýš

108'

SHELTER (2010)
mysteriózní horor USA 2010 [18] [S]
režie: Mans Marlind, Björn Stein
hrají: Julianne Mooreová, Jonathan Rhys Meyers, Jeffrey DeMunn, Frances Conroyová, Nathan Corddry

Forenzní psychiatrička zjistí, že jeden z jejích schizofrenních pacientů si přivlastňuje identity
obětí nedávných vražd. Jestli se jí včas nepodaří zjistit, co se děje, možná bude v ohrožení
brzy i ona sama...
Forenzní psychiatrička Dr. Cara Jessupová postavila svou kariéru na definování rozpolcených
osobností schizofreniků. V soudní síni často svědčí coby expert a její názory a poznatky ohledně
schizofrenie pomohly k trestu smrti více než půl tuctu vrahů. Cara je sice oddaná vědě, ale věří také v
boha a svou víru neztratila ani poté, když byl její manžel brutálně zavražděn. Její dcera Samantha na
rozdíl od své matky věřící není. Po jednom zvláště znepokojujícím soudním řízení představí Caře její
otec Dr. Harding svého nového pacienta Adama. Čím více se toho Cara o Adamovi dozvídá, tím více
je její život i životy jejích blízkých v ohrožení. Když se doktorka seznámí s pacientovou minulostí, její
svět se začíná hroutit a ona začne pochybovat o bohu i o vědě. Cara však musí co nejrychleji odhalit
závoj tajemství kolem Adama a především neztratit svou víru, jinak bude celá její rodina v nebezpečí.

Týden: 38

HBO

Datum: 15/9/12

Den: sobota

__________________________________________________________________________________
20:00
Win Win

102'

WIN WIN
komediální drama USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD]
režie: Thomas McCarthy
hrají: Paul Giamatti, Amy Ryanová, Bobby Cannavale, Jeffrey Tambor, Burt Young

Právníka v potížích a zároveň dobrovolného trenéra wrestlingu (Paul Giamatti) dohoní jeho
kličkování. Dospívající vnuk jednoho klienta se z ničeho nic objeví v jeho životě a hledá
místo, kde by složil hlavu...
Tom McCarthy, uznávaný spisovatel a režisér znovu prozkoumává hloubku a jemnost lidských
vztahů. Tentokrát natočil film o poutech a oddanosti. Deprimovaný advokát Mike Flaherty (Paul
Giamatti), jenž na střední škole dobrovolně trénuje wrestling dělá čas od času podivné kličky ve snaze
zabezpečit svou rodinu. Během jednoho takového kšeftu narazí na nadějného atleta. Když už to
vypadá, že dostane za svou snahu velkou odměnu, objeví se chlapcova matka, jež se právě vrátila z
léčebny a je samozřejmě na mizině a hrozí, že všechno, o co se Tom snažil, zničí. McCarthyho
filmové dílo Win Win zdatně balancující mezi dramatem a komedií a zabývá se nevyčerpatelným
tématem zlomených srdcí a ryzí lidskosti.

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

Týden: 38

HBO

Datum: 16/9/12

Den: neděle

__________________________________________________________________________________
19:30
Před kamerou IX. (38)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (454) EP. 38
filmový magazín USA 2012 [S]
režie:
hrají:

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a
režiséry.
Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě
těchto snímků...
20:00
X-Men: První třída

126'

X-MEN: FIRST CLASS
akční komiksové sci-fi USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Matthew Vaughn
hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrneová, Jennifer Lawrenceová, January Jones

Předtím než Charles Xavier a Erik Lensherr přijali jména Professor X a Magneto, a stali se
zapřísáhlými nepřáteli, byli nejlepšími přáteli. A spolupracovali s ostatními mutanty, aby
zastavili největší hrozbu, které kdy tento svět čelil...
V návaznosti na klasickou Marvelskou mytologii mapuje X-Men: První třída epické začátky x-manovské
ságy. Předtím než Charles Xavier a Erik Lensherr přijali jména Professor X a Magneto, a stali se
zapřísáhlými nepřáteli, byli překvapivě nejlepšími přáteli. A spolupracovali s ostatními mutanty, aby
zastavili největší hrozbu, které kdy tento svět čelil...

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

Týden: 39

HBO

Datum: 17/9/12

Den: pondělí

__________________________________________________________________________________
20:00
Newsroom (8)

60'

THE NEWSROOM EP. 08 - THE BLACKOUT PART I: TRAGEDY PORN
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Lesli Linka Glatterová
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství...
HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím.
Epizoda 8:
Měli v plánu ohromit diváky senzačními příběhy, ovšem sledovanost i nadále klesá. Will a Mac jsou
nuceni slevit ze svých zásad a nalákat diváky na Republikánskou debatu. Will se chopí scénáře, Brian
Brenner má za úkol dát dohromady kompletní profil, Sloan je podrážděná, protože nemá dostatek
prostoru pro svou reportáž o finanční krizi a Charlie odhalí identitu informátorů NSA.

21:00
Captain America: První Avenger [T]

119'

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER
akční sci-fi thriller USA 2011 [12] [S] [Full HD]
režie: Joe Johnston
hrají: Chris Evans, Hayley Atwellová, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving

Mírný americký voják Steve Rogers se stane součástí experimentálního vojenského
programu, díky kterému získá superschopnosti, aby mohl porazit darebného Red Skulla.
Předlohou akčního thrilleru byl oblíbený komiks.
Píše se rok 1941 a svět sužuje válka. Steve Rogers (Chris Evans) se opakovaně pokoušel vstoupit do
armády a bojovat po boku svých bratrů a sester. Nakonec byl akceptován zúčastnit se alespoň
experimentálního programu, díky kterému se z něj stane super voják, známý také jako Kapitán
Amerika. Spojí se se svým kamarádem Bucky Barnesem (Sebastian Stan) a sebevědomou Peggy
Carter (Hayley Atwell) a pod vedením plukovníka Chestera Phillipse (Tommy Lee Jones) vedou
společně válku proti zlé HYDRA organizaci – vědecké nacistické divizi – kterou vede darebný Red
Skull (Hugo Weaving).

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

Týden: 39

HBO

Datum: 18/9/12

Den: úterý

__________________________________________________________________________________
21:00
Viceprezident(ka) (6)

25'

VEEP EP. 06 - BASEBALL
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Armando Iannucci
hrají: Julia Louis-Dreyfusová, Sufe Bradshawová, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott

Nový komediální seriál HBO, v němž Julia Louis-Dreyfusová ztvárňuje bývalou senátorku,
nyní viceprezidentku USA. Selina Meyerová brzy zjišťuje, že tato funkce nenaplňuje žádné z
jejích očekávání a naopak plní se vše, před čím ji varovali...
Bývalá senátorka Selina Meyerová (Julia Louis-Dreyfusová) přijala nabídku stát se viceprezidentkou
Spojených států. Velice brzy však zjišťuje, že její nová funkce nenaplňuje žádné z jejích očekávání a
naopak plní se vše, před čím ji varovali. V seriálu sledujeme Selinu a její spolupracovníky, jak kličkují v
každodenních, pro Washington příznačných, politických hrách, a zároveň se snaží působit kladným
dojmem na veřejnost a vykonat něco dobrého pro svou zemi. Do Selinina nejbližšího okruhu patří:
šéfka kanceláře Amy (Anna Chlumsky), tiskový mluvčí Mike McClintock (Matt Walsh), osobní asistent
Gary (Tony Hale) a sekretářka Sue (Sufe Bradshawová). Jejich častými soupeři jsou ambiciózní
šťoural Dan Egan (Reid Scott) a samolibý šéf komunikace Bílého domu Jonah (Tim Simons).
Tento nový komediální seriál z produkce HBO ukazuje každodení smršť činností viceprezidentky, jak
musí hasit politické požáry, sladit nabitý seznam veřejných akcí s náročným soukromým životem a
hájit prezidentovy zájmy, přestože její vztahy s šéfem exekutivy nejsou právě idylické. V osmi
epizodách první série Viceprezident(ka) zábavně popichuje a vysmívá se jak nuancím každodenní
politiky úřadu, tak i celému politickému světu v prostředí, kde i to nejbanálnější rozhodnutí - od příchuti
jogurtu, až po výběr VP mazlíka - může mít nečekané a dalekosáhlé důsledky.
Epizoda 6:
Selina se účastní zajímavé události v Camden Yards, pojednávající o zdravém stravování a setká se
tam s několika nevrlými manažery rychlého občerstvení. Právě tam svěří Amy své tajemství. Mike
organizuje tiskovou konferenci pro několik místních novinářů, s výjimkou všetečného Leona Westa.
Později má víceprezidentka zpoždění a Amy s Danem si musí nějak poradit s dětmi ze školy a zabavit
je.

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

Týden: 39

HBO

Datum: 20/9/12

Den: čtvrtek

__________________________________________________________________________________
20:00
Pomáhat a chránit

92'

THE GUARD
krimi komedie Irsko 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: John Michael McDonagh
hrají: Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham, David Wilmot, Rory Keenan, Fionnula Flanaganová

Komediální příběh o vraždě, vydírání, obchodu s drogami a venkovské policejní korupci. Dva
policisté, z nichž jeden je nekonvenční irský policista a druhý upjatý agent FBI, musí spojit
své síly a dostat mezinárodní drogový gang...
Seržant Gerry Boyle je irský polda z malého města se sklonem ke konfrontacím, tak trochu
zvráceným smyslem pro humor, umírající matkou a slabostí pro prostitutky. Rozhodně nemá zájem o
cokoliv týkající se mezinárodního obchodu s drogami, a právě na to dojde, když mu cestu zkříží agent
FBI Wendell Everett. Boyle se životem protlouká bez vyššího cíle, o nic moc se nezajímá, dokonce ani
o záhadnou vraždu muže v jedné z městských rekreačních chat. Když mu Everett ukáže fotky čtyř
pašeráků drog, rozpozná Gerry v jednom z nich mrtvého muže z chaty. A tak se Everett ocitá ve
specifickém a občas surrealistickém světě seržanta Gerryho Boyla, posledního z nezávislých...
21:35
Jak zemřít v Oregonu

103'

HOW TO DIE IN OREGON
dokument z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [Full HD]
režie: Peter D. Richardson
hrají:

V roce 1994 se stal Oregon prvním americkým státem, který legalizoval asistovanou
sebevraždu. Tento dokument přináší několik příběhů nevyléčitelně nemocných lidí, jež se
rozhodují zda a kdy mají ukončit svůj život smrtícím koktejlem léků.
V roce 1994 se stal Oregon prvním americkým státem, který legalizoval sebevraždu s asistencí
lékaře. Tehdy byla tato praxe povolena pouze ve Švýcarsku a v Nizozemí. Od přijetí zákona ukončilo
svůj život více než 500 obyvatel Oregonu. Tento vítězný dokument na festivalu Sundance zkoumá
Oregonský kontroverzní zákon o důstojné smrti, který dává nevyléčitelně nemocným lidem možnost
ukončit svůj život, nejčastěji s pomocí smrtícího koktejlu barbiturátů vydávaných na předpis. V
dokumentu se objeví několik obyvatel Oregonu, jež se rozhodli vzít svůj osud do vlastních rukou
obklopeni rodinou a nejbližšími, namísto čekání na smrt v nemocnicích poté, co jim jejich těla zcela
vypověděla službu. Kromě těchto emocionálních příběhů zachycuje film pouť jedné vdovy, která se
snaží splnit poslední přání svého manžela a prosadit podobný zákon v sousedním státě Washington,
kde její muž zemřel po dlouhé a velmi bolestivé nemoci...

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

Týden: 39

HBO

Datum: 21/9/12

Den: pátek

__________________________________________________________________________________
17:50
Filmy a filmové hvězdy IV. (38)

25'

FILMS AND STARS IV. (194) EP. 38
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S]
režie:
hrají:

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a
nejžhavější události ze světa filmu.
Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show.
21:40
Nová dcera

103'

THE NEW DAUGHTER
mysteriózní hororový thriller USA 2009 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Luis Berdejo
hrají: Kevin Costner, Ivana Baquerová, Samantha Mathisová, Gattlin Griffith, Noah Taylor

Kevin Costner si zahrál otce, který se po bolestném rozvodu se svými dvěma dětmi
přestěhuje do domu na venkově. Dospívající dcera se však brzy začne chovat podivně a v
jejich domácnosti se dějí zneklidňující události...
Držitel Oscara Kevin Costner si ve filmu Nová dcera zahrál Johna, čerstvě rozvedeného otce, jenž se
stěhuje na venkov Jižní Karolíny s dospívající dcerou Louisou (Ivana Baquero) a synkem Samem
(Gattlin Griffith). Pak se však Louisa začne chovat velmi podivně a začnou se u ní projevovat
násilnické sklony a John musí zjistit, co stojí za její proměnou. Je na vině děsivé tajemství bývalého
majitele? A jak daleko může otec zajít, aby ochránil svou dceru od prastarého zla, které se jí snaží
ovládnout?

Týden: 39

HBO

Datum: 22/9/12

Den: sobota

__________________________________________________________________________________
20:00
Svět podle Mallory

106'

WELCOME TO THE RILEYS
drama USA/VB 2010 [15] [S]
režie: Jake Scott
hrají: Melissa Leová, Kristen Stewartová, James Gandolfini, Joe Chrest, Ally Sheedyová

Když zemřela jejich dcera, jejich cesty se rozdělily. Ustaraná mladá žena je však svedla
znovu dohromady...
Svět podle Mallory je emocionální pouť, jež vede přes zármutek, proměnu sebe sama a následující
proces hojení. Před osmi lety ztratili manželé Rileyovi svou dceru a od té doby jejich manželství
přestalo fungovat. Lois a Doug byli kdysi šťastní, milující a milovaní, ale postupně se úplně odcizili. Z
Lois se stala agorafobička a kvůli tomu nevychází z domu, Doug se naopak snaží zůstat co nejvíc
mimo - jejich domov se pro něj stal hnízdem deprese. A tak se vypraví na služební cestu do New
Orleans, kde se setká s Mallory, dospívající dívkou na útěku. I když se Mallory chová poněkud podivně,
Doug okamžitě ví, že má dobré a nevinné srdce. Uvědomí si, že dívka zoufale potřebuje otcovskou
náruč, něco, co by jí on mohl a velmi rád nabídl. Díky možnosti pečovat o Mallory a chránit ji
zapomene Doug na své problémové manželství a život mu znovu začne dávat smysl. A tak se
rozhodne prodat svůj podnik, usadit se v New Orleans a věnovat Mallory veškerou svou pozornost a
pomoc. Lois překoná svou fobii a ve snaze zachránit své manželství se vydá do New Orleans. To, o
čem předpokládala, že bude poslední kapka, která nadobro zničí jejich manželství se nakonec ukáže
jako inspirace pro ně oba...

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

Týden: 39

HBO

Datum: 23/9/12

Den: neděle

__________________________________________________________________________________
19:30
Před kamerou IX. (39)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (455) EP. 39
filmový magazín USA 2012 [S]
režie:
hrají:

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a
režiséry.
Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě
těchto snímků...
20:00
Prezidentské volby

113'

GAME CHANGE
politické drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Jay Roach
hrají: Woody Harrelson, Julianne Mooreová, Ed Harris, Ron Livingston, Sarah Paulsonová

Drama z produkce HBO sleduje prezidentskou kampaň Johna McCaina v roce 2008, od
chvíle, kdy si vybral guvernérku Aljašky Sarah Palinovou coby kandidátku na viceprezidenta
až po konečnou porážku ve volbách.
Film byl natočen na motivy bestselleru Marka Halperina a Johna Heilemann a nabízí pronikavý pohled
do zákulisí prezidentské kampaně Johna McCaina v roce 2008, od chvíle, kdy si vybral guvernérku
Aljašky Sarah Palinovou coby kandidátku na viceprezidenta až po konečnou porážku ve volbách.
Příběh, který přezkoumává určující moment politiky Spojených států vypráví McCainův stratég Steve
Schmidt. Režie Jaye Roache a scénář Dannyho Stronga slibuje kvalitní filmový zážitek.
02:00
64. Emmy Awards

180'

64TH PRIMETIME EMMY AWARDS (ORIGINAL VERSION 2012)
předávání cen USA 2012 [S]
režie:
hrají:

Ocenění Primetime Emmy® Award je považováno v televizním světě za velmi prestižní,
podobně jako Oscar ve filmovém průmyslu. Emmy oslavuje jedinečné pořady určené pro
hlavní vysílací čas a nejlepší počiny každoročně odměňuje.
Primetime Emmy® Award je nejvyšším oceněním v televizním průmyslu a vyjadřuje uznání za
vynikající počiny mezi pořady určenými pro hlavní vysílací čas. Ceny se každoročně udělují v
sedmadvaceti kategoriích a nezapomínají ani na mimořádné zásluhy. Slavnostní ceremoniál
předávání Emmy je jednou z nejvíce vzrušujících a nejpestižnějších událostí v americké televizi a tato
velkolepá zábavná show přitahuje miliony diváků po celém světě. Nominace na letošní 64. ročník
budou oznámeny 19. července a samotný galavečer, plný kouzelné atmosféry a hvězdných umělců,
proběhne 23. září 2012.

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

Týden: 40

HBO

Datum: 24/9/12

Den: pondělí

__________________________________________________________________________________
20:00
Newsroom (9)

60'

THE NEWSROOM EP. 09 - THE BLACKOUT PART II: MOCK DEBATE
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Alan Poul
hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimerová, Sam Waterston, John Gallagher Jr., Alison Pillová

Nový dramatický seriál HBO soustředí pozornost na fiktivní zpravodajskou TV stanici, jejího
moderátora, vedoucí produkce, ostatní pracovníky a jejich šéfa. Tento tým se společně
vydává na donkichotskou misi: dělat dobré zpravodajství...
HBO uvádí nový dramatický seriál, jehož autorem je Aaron Sorkin (Sociální síť). Inteligentní, aktuální,
vtipný a zábavný Newsroom nahlíží do zákulisí fiktivní zpravodajské televizní stanice ACN Network.
Soustřeďuje pozornost na život před i za kamerou jejího sarkastického moderátora (Jeff Daniels),
nové vedoucí produkce (Emily Mortimerová), ostatních zaměstnanců (John Gallagher Jr., Alison
Pillová, Thomas Sadoski, Olivia Munnová, Dev Patel,...) a jejich šéfa (Sam Waterston). Zvládnutím
hektického prvního společného dne, který vyvrcholí horkou zprávou o výbuchu vrtné plošiny BP v
Mexickém zálivu, se tento tým vydává na upřímně míněnou donkichotskou misi - chtějí dělat dobré
zpravodajství navzdory všem firemním, obchodním i svým vlastním potížím.
Epizoda 9:
Will a ostatní zaměstnanci News Night zinscenují zkušební debatu pro dva politické úředníky z řad
Republikánů. Mac zažije během výpadku proudu Zjevení, Charlie prověřuje věrohodnost zdroje z NSA,
Lisa se při živě přenášeném rozhovoru nedrží scénáře a Neal se pustí do práce v přestrojení.

21:00
Tři mušketýři [T]

106'

THE THREE MUSKETEERS (2011)
romantické akční dobrodružství USA/Německo/Fran./VB 2011 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Paul W.S. Anderson
hrají: Logan Lerman, Milla Jovovichová, Matthew MacFadyen, Ray Stevenson, Luke Evans

Mladý hrdina a tři elitní bojovníci se snaží zachránit francouzského krále a svou zemi před
spiknutím, které vede nebezpečná Milady a vévoda z Buckinghamu. Sledujte nové
zpracování klasického příběhu Alexandera Dumase.
Horkokrevný mladý D'Artagnan (Logan Lerman) se dá dohromady se třemi nevyzpytatelnými
mušketýry (Matthew MacFadyen, Luke Evans a Ray Stevenson) Říkají si Porthos, Athos Aramis –
jsou to tři elitní ochránci francouzského krále. Poté, co objevili spiknutí s cílem svrhnout krále, seznámí
se s mladým ctižádostivým hrdinou jménem D'Artagnan a vezmou ho pod svá křídla. Společně se
pak všichni čtyři vydají na nebezpečnou misi, aby překazili spiknutí, které ohrožuje nejen
francouzského krále, ale budoucnost celé Evropy. Musejí zastavit nebezpečného kardinála Richlieu
(Christoph Waltz) a přelstít vévodu z Buckinghamu (Orlando Bloom) a proradnou Milady (Milla
Jovovich). Sledujte nové zpracování klasického příběhu Alexandera Dumase.

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

Týden: 40

HBO

Datum: 25/9/12

Den: úterý

__________________________________________________________________________________
18:55
64. Emmy Awards [T]

120'

64TH PRIMETIME EMMY AWARDS (EDITED VERSION 2012)
předávání cen USA 2012 [S]
režie:
hrají:

Ocenění Primetime Emmy® Award je považováno v televizním světě za velmi prestižní,
podobně jako Oscar ve filmovém průmyslu. Emmy oslavuje jedinečné pořady určené pro
hlavní vysílací čas a nejlepší počiny každoročně odměňuje.
Primetime Emmy® Award je nejvyšším oceněním v televizním průmyslu a vyjadřuje uznání za
vynikající počiny mezi pořady určenými pro hlavní vysílací čas. Ceny se každoročně udělují v
sedmadvaceti kategoriích a nezapomínají ani na mimořádné zásluhy. Slavnostní ceremoniál
předávání Emmy je jednou z nejvíce vzrušujících a nejpestižnějších událostí v americké televizi a tato
velkolepá zábavná show přitahuje miliony diváků po celém světě. Nominace na letošní 64. ročník
budou oznámeny 19. července a samotný galavečer, plný kouzelné atmosféry a hvězdných umělců,
proběhne 23. září 2012.
21:00
Viceprezident(ka) (7)

26'

VEEP EP. 07 - FULL DISCLOSURE
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Christopher Morris
hrají: Julia Louis-Dreyfusová, Sufe Bradshawová, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott

Nový komediální seriál HBO, v němž Julia Louis-Dreyfusová ztvárňuje bývalou senátorku,
nyní viceprezidentku USA. Selina Meyerová brzy zjišťuje, že tato funkce nenaplňuje žádné z
jejích očekávání a naopak plní se vše, před čím ji varovali...
Bývalá senátorka Selina Meyerová (Julia Louis-Dreyfusová) přijala nabídku stát se viceprezidentkou
Spojených států. Velice brzy však zjišťuje, že její nová funkce nenaplňuje žádné z jejích očekávání a
naopak plní se vše, před čím ji varovali. V seriálu sledujeme Selinu a její spolupracovníky, jak kličkují v
každodenních, pro Washington příznačných, politických hrách, a zároveň se snaží působit kladným
dojmem na veřejnost a vykonat něco dobrého pro svou zemi. Do Selinina nejbližšího okruhu patří:
šéfka kanceláře Amy (Anna Chlumsky), tiskový mluvčí Mike McClintock (Matt Walsh), osobní asistent
Gary (Tony Hale) a sekretářka Sue (Sufe Bradshawová). Jejich častými soupeři jsou ambiciózní
šťoural Dan Egan (Reid Scott) a samolibý šéf komunikace Bílého domu Jonah (Tim Simons).
Tento nový komediální seriál z produkce HBO ukazuje každodení smršť činností viceprezidentky, jak
musí hasit politické požáry, sladit nabitý seznam veřejných akcí s náročným soukromým životem a
hájit prezidentovy zájmy, přestože její vztahy s šéfem exekutivy nejsou právě idylické. V osmi
epizodách první série Viceprezident(ka) zábavně popichuje a vysmívá se jak nuancím každodenní
politiky úřadu, tak i celému politickému světu v prostředí, kde i to nejbanálnější rozhodnutí - od příchuti
jogurtu, až po výběr VP mazlíka - může mít nečekané a dalekosáhlé důsledky.
Epizoda 7:
Víceprezidentka se se svým týmem snaží uvést na pravou míru zvěsti o těhotenství a vyhazovu
agenta tajné služby. Selina také nařídí zpřístupnění kancelářské korespondence. Později posílá Dana,
aby se ujistil, že od Dodatku Macauley nevedou stopy zpět k ní. Selina se nemůže ubránit dojmu, že
její kancelář nefunguje tak, jak by měla a obává se, že bude muset vyhodit klíčového člena týmu.

[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: 40

Datum: 27/9/12

Den: čtvrtek

__________________________________________________________________________________
20:00
Neklid

87'

RESTLESS (2011)
romantické drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Gus Van Sant
hrají: Henry Hopper, Mia Wasikowská, Ryo Kase, Schuyler Fisková, Jane Adamsová

Příběh smtelně nemocné dívky, která se zamiluje do chlapce, jenž rád navštěvuje pohřby. A
společně potkají ducha japonského pilota kamikaze z druhé světové války...
Annabel Cottonová je krásná, okouzlující dívka a bohužel také pacientka s nevyléčitelným druhem
rakoviny, která hluboce miluje život a přírodu. Enoch Brae je mladý muž, jenž na život po smrtelné
nehodě svých rodičů zanevřel. Jednoho dne se tihle dva setkají na pohřbu a skrze své životní zážitky
najdou nečekaně společnou řeč. Enoch je pro Annabel zajímavý také díky svému nejlepšímu příteli
jménem Hiroshi, jenž je ve skutečnosti duch pilota Kamikaze. Annabel Enocha zaujala svým obdivem
k Charlesi Darwinovi a zájmem o přírodu. Jejich láska vzkvétá, ovšem o to více na ně tlačí realita. S
odvahou a upřímností ti dva společně čelí všemu, co jim život přichystal. Bojují s bolestí, hněvem a
ztrátou. Jejich zbraněmi jsou mládí, hravost a originalita. Annabel s Enochem se rozhodli hrát podle
vlastních pravidel...
21:30
Občan USA: Výlet po Státech

51'

CITIZEN USA: A 50 STATE ROAD TRIP
dokument z produkce HBO USA 2011 [12] [S] [Full HD]
režie: Alexandra Pelosiová
hrají:

Každý rok se přibližně milión lidí z celého světa snaží získat americké občanství. Filmařka
Andrea Pelosiová se vydala na slavnostní ceremoniál při příležitosti udělování občanství, aby
zjistila, proč se tolik lidí chce stát Američany.
Každý rok se přibližně jeden milión lidí z více než 150 zemí stane americkými občany. Kdo jsou tito
noví Američané a proč chtějí žít zrovna v Americe? Držitelka několika cen, filmařka Alexandra
Pelosiová (jež předtím točila a křižovala zemi s budoucím prezidentem, či evangelickým odpadlíkem a
dalšími) chce znát odpovědi na tyto otázky. Alexandra Pelosiová vezme diváky HBO na hodinový
výlet, aby se stali svědky slavnostní chvíle při příležitosti Dne nezávislosti 2011, kdy noví občané
skládají svou přísahu a pokusí se objasnit, proč je stále tolik lidí ochotno vzdát se své rodné země a
přísahat věrnost Spojeným státům americkým.

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

Týden: 40

HBO

Datum: 28/9/12

Den: pátek

__________________________________________________________________________________
18:00
Filmy a filmové hvězdy IV. (39)

25'

FILMS AND STARS IV. (195) EP. 39
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S]
režie:
hrají:

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a
nejžhavější události ze světa filmu.
Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show.
20:00
Zelená zóna

110'

GREEN ZONE
akční thriller Francie/USA/VB/Špan. 2010 [15] [S] [DD] [Full HD]
režie: Paul Greengrass
hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Amy Ryanová, Jason Isaacs

V tomto akčním thrilleru znovu spolupracují Matt Damon a režisér Paul Greengrass. Roy
Miller je nevyzpytatelný důstojník americké armády, který musí navzdory všem překážkám
najít zbraně hromadného ničení v cizí zemi dříve, než začne válka.
V tomto akcí nabitém thrilleru znovu spolupracují držitel Oscara Matt Damon a uznávaný režisér Paul
Greengrass (Bourneovo ultimátum). Roy Miller udělá vše pro to, aby odhalil spiknutí, které se chystá v
zemi, kde se schyluje k válce. Osamělému vojákovi zbývá jediná možnost: vydat se na nebezpečné
území a konečně odhalit pravdu.
Během americké okupace Bagdádu v roce 2003 byl praporčík Roy Miller a jeho tým armádních
inspektorů poslán na misi s cílem najít zbraně hromadného ničení, které měly být údajně ukryté v
irácké poušti. Od jedné strastiplné pasti k další se muži ze všech sil snaží najít životu nebezpečné
chemikálie, jenže namísto toho narazí na problémy se svou skrytou identitou, které zmaří jejich misi.
Miller je odhodlán navzdory všem překážkám najít v cizí zemi pravdu, která buď zajistí v zemi jasný
režim anebo rozpoutá válku. Čas běží jako o závod, atmosféra je více než napjatá a Miller brzy zjistí,
že najít pravdu je někdy téměř nemožné.

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

Týden: 40

HBO

Datum: 30/9/12

Den: neděle

__________________________________________________________________________________
19:30
Před kamerou IX. (40)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (456) EP. 40
filmový magazín USA 2012 [S]
režie:
hrají:

Nahlédněte s pořadem Před kamerou každý týden do zákulisí tří největších filmových
projektů, vychutnejte si nejlepší akční záběry a sledujte exkluzivní rozhovory s herci a
režiséry.
Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě
těchto snímků...
20:00
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2.

125'

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2
dobrodružná fantasy VB/USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: David Yates
hrají: Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Rupert Grint, Emma Watsonová

Harry, Ron a Hermiona se připravují na poslední bitvu s lordem Voldemortem, který je
odhodlán zničit mladého čaroděje jednou provždy. Trojice hrdinů musí najít poslední
nepolapitelný viteál dřív, než pán zla uskuteční své ohavné plány.
Filmová událost posledních let uzavírá závěrečnou kapitolu čarodějnické ságy. Harry Potter se svými
přáteli Ronem a Hermionou naposledy stane na půdě Bradavické školy čar a kouzel. Musejí čelit
svému největšímu nepříteli a přinést největší oběť... Světoznámý příběh spisovatelky J.K. Rowlingové,
který začal před více než deseti lety, se blíží k závěru. V poslední bitvě mezi dobrem a zlem eskaluje
kouzelnický svět do totální války. V sázce nikdy nebylo víc a nikdo není v bezpečí. Ale Harry Potter je
předurčen k tomu, aby se vydal napospas konečné bitvě s lordem Voldemortem a vyrovnal si s ním
účty...

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

