Premiéry HBO - 2012/10
Týden: 41

HBO

Datum: 1/10/12

Den: pondělí

__________________________________________________________________________________
20:00
Newsroom (10)

59'

THE NEWSROOM EP. 10 - THE GREATER FOOL
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Greg Mottola
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 10:
V posledním dílu překvapí Nina Howard Maca usvědčujícím odhalením; Jim a Maggie se dostanou na
rozcestí; Sloan zvažuje novou pracovní nabídku; Neal používá svůj internetový profil, aby odvrátil
hrozbu. Will, Mac a Charlie čelí během napjatého oběda Leoně a Reese.
21:00
Šéfové na zabití [T]

94'

HORRIBLE BOSSES
černá komedie USA 2011 [S] [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: 41

HBO

Datum: 2/10/12

Den: úterý

__________________________________________________________________________________
17:45
Láska a basket

120'

LOVE AND BASKETBALL
romantické drama USA 2000 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Gina Prince-Bythewoodová
hrají: Omar Epps, Sanaa Lathanová, Alfre Woodardová, Dennis Haysbert, Debbi Morganová

Quincy a Monica jsou protivníci od dětství. Spojuje je nejen láska k basketbalu, ale také láska
jednoho k druhému. Oba se snaží splnit si svůj sen a stát se profesionálními sportovci a
zároveň překonat své osobní překážky.
Jako děti byli sousedé, v pubertě se do sebe zamilovali a zjistili, že je spojuje láska k basketbalu. Oba
mají v tomto sportu jiné dovednosti a přednosti, a tak se jejich cesty za profesionální kariérou brzy
rozdělí. Navštěvují jinou střední školu, poté i jinou univerzitu a bojují za to, aby jejich vztah přežil...
21:30
Viceprezident(ka) (8)

27'

VEEP EP. 08 - TEARS
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 8:
Selina je v Ohiu a podporuje Rogera Furlonga na pozici guvernéra, jenže vzhledem k nízké popularitě
víceprezidentky už o její podporu moc nestojí. Mezitím se Dan trápí účtem za Clean Jobs – a patrně
se bude muset zpovídat Kongresu. Poté, co se Selina rozpláče po setkání s Furlongem se Mike s
Amy rozhodnou s ní promluvit, ovšem nemají nejmenší tušení, že tím jen otevřou stavidlo jejích slz.

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

22:00
True Blood - Pravá krev V. (1): Čas pro jakoukoli změnu

50'

TRUE BLOOD V. EP. 49 - TURN! TURN! TURN!
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Daniel Minahan
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem
Bill Compton.
True Blood se vrací s pátou řadou! Tento sexy, děsivý drama seriál z dílny HBO a oscarového Alana
Balla se vám jistě i tentokrát dostane pod kůži. Znovu se setkáte se starými známými, servírkou
Sookie Stackhouse, jejími upírskými nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, její
kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální
upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu vám představí také zbrusu nové tváře! Například upírastrážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále se
vám představí upírský fanatik Salome, jenž je zaujatý představou obnovit svět podle obrazu božského
upíra. Setkáte se také s kancléřkou Norou, která má stejného stvořitele s Ericem; vlkodlaky J.D. a
Marthou a mnoha dalšími. True Blood je směsí romantiky, napětí, tajemství a humoru a ve své páté
řadě se pouští ještě hlouběji do bitvy mezi Upířím úřadem a upírskými fanatiky. V této politické
mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z Bon Temps, ale celé
lidské existence.
Epizoda 1:
Sookie a Lafayette jsou zoufalí, že by mohli Taru ztratit navždy a nevědí, co dělat. Zároveň se snaží
poklidit to, co napáchala Debbie Pelt. Bill a Eric mají dost práce dát do pořádku své vlastní záležitosti,
během toho je nečekaně navštíví Úřad upírů, jehož členkou je také Nora, žena z Ericovy minulosti.
Alcidova tlupa vlkodlaků se snaží najít Marcuse a došlápnou si na Sama. Bill je pryč, a tak si Jessica
užívá svou nově nabitou svobodu a vyráží na party s místními vysokoškoláky. Jasona navštíví čerstvě
jmenovaný reverend Steve Newlin; Terryho PTSD (posttraumatický stresový syndrom) se znovu
rozjede díky Patrickovi, starému kamarádovi z irácké války. Alcide přijde za Sookie, aby ji varoval před
Russellem Edgingtonem, který se znovu objevil...

Týden: 41

HBO

Datum: 4/10/12

Den: čtvrtek

__________________________________________________________________________________
20:00
Tamara Drewe

107'

TAMARA DREWE
romantické komediální drama VB 2010 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Stephen Frears
hrají: Gemma Artertonová, Roger Allam, Bill Camp, Dominic Cooper, Luke Evans

Když Tamara opustila Ewedown, byla to jen trapná puberťačka. Když se však po letech vrací
domů, jsou místní překvapeni zjištěním, že čas (a plastika nosu) z ní udělaly atraktivní a
svůdnou mladou ženu.
Tento film byl natočen na motivy oblíbeného stejnojmenného komiksového románu Posy Simmondse
(jenž byl inspirován klasickým dílem Thomase Hardyho Daleko od hlučícího davu), ovšem moderní
romantické zpracování je Hardyho dílu na hony vzdáleno. Současný anglický venkov Tamary Drew,
plný pompézních spisovatelů, bohatých víkendových obyvatel, buržoazních bohémů, nadržených
rockových hvězd a samozřejmě mnoha kuřat a krav, je mnohem zábavnější. Když Tamara Drewe
zavítá zpět do vísky svého mládí, obrátí život místních obyvatel vzhůru nohama. Tamara – kdysi
ošklivé káčátko – se proměnila v neodolatelnou krásku (s malou pomocí plastické chirurgie). Místní
obyvatelé se ujídají poblázněním, žárlivostí, milostnými aférami a nejrůznějšími ambicemi a Tamara
vládne nejmocnějším a nejstarším kouzlem ze všech: sex appealem.

[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: 41

HBO

Datum: 5/10/12

Den: pátek

__________________________________________________________________________________
18:00
Filmy a filmové hvězdy IV. (40)

24'

FILMS AND STARS IV. (196) EP. 40
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] [Full HD]
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.
21:45
Texaský kat

101'

TEXAS KILLING FIELDS (AKA. THE DARK FIELDS)
kriminální thriller USA 2011 [18] [S] [DD] [Full HD]
režie: Ami Canaan Mannová
hrají: Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastainová, Chloë Grace Moretzová, Jason Clarke

Detektiv Souder z oddělení vražd v malém texaském městečku a jeho parťák z New Yorku se
snaží dopadnout sadistického sériového vraha. Ten zmrzačená těla svých obětí odhazuje v
nedalekých bažinách, kterým místní přezdívají Vražedná pole.
Tento napínavý thriller, inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje v malém texaském městečku
detektiva Soudera (Sam Worthington) z oddělení vražd a jeho nového parťáka z New Yorku, detektiva
Heigha (Jeffrey Dean Morgan), jak se snaží dopadnout sadistického sériového vraha. Ten zmrzačená
těla svých obětí odhazuje v nedalekých bažinách, kterým místní přezdívají Vražedná pole. Přestože
jsou bažiny mimo jejich revír, detektiv Heigh je rozhodnut hrůzné vraždy vyřešit. Navzdory varování
jeho partnera vyrazí do akce. Netrvá dlouho a vrah změní pravidla hry a začne si s detektivy hrát.
Schválně jim nechává na místech činu stopy, ale vždy je o krok napřed. Když zmizí místní dívka Anne
(Chloë Grace Moretzová) musejí Heigh se Souderem stůj co stůj chytit vraha dřív, než zabije další
oběť.

Týden: 41

HBO

Datum: 6/10/12

Den: sobota

__________________________________________________________________________________
20:00
Neřízená střela

94'

WILD TARGET
akční krimi komedie VB/Francie 2010 [15] [S] [DD] [Full HD]
režie: Jonathan Lynn
hrají: Bill Nighy, Emily Bluntová, Emily Bluntová, Rupert Grint, Rupert Everett, Eileen Atkinsová

Rose, volnomyšlenkářskou zlodějku má na mušce prvotřídní nájemný vrah Victor. Osamělý
sniper ji však nechá jít a tím nevědomky rozběhne řetězec událostí, které nakonec obrátí
životy jich obou vzhůru nohama...
Victor Maynard (Bill Nighy) je osamělý nájemný vrah ve středním věku, který nade vše miluje svou
matku a je náležitě pyšný na svou pověst elitního zabijáka, který nikdy nemine cíl. Jeho chladnou
profesionální rutinu však naruší další oběť, okouzlující Rose (Emily Bluntová), jež prodala jednomu z
jeho klientů padělaného Rembrandta. Victor ušetří Rosin život a přitom nečekaně získá mladého
učedníka Tonyho (Rupert Grint). Najednou má Victor dva nové parťáky, kteří mu věří, že je soukromý
detektiv, a zároveň se pokouší odvrátit vražednou pozornost neuspokojeného klienta...

[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: 41

HBO

Datum: 7/10/12

Den: neděle

__________________________________________________________________________________
10:00
Batman Rok jedna

61'

BATMAN: YEAR ONE
animovaný akční komiks USA 2011 [S] [Full HD]
režie: Lauren Montgomeryová, Sam Liu
hrají:

Staňte se svědky proměny Bruce Wayna! Vrací se domů po mnoha letech tréninku bojových
umění, vědy a detektivních dovedností, aby se stal tím, ze kterého se zločinci v Gothamu
budou třást strachy… stane se z něj Batman!
Město Gotham zoufale potřebuje hrdiny, a tak se dva muži zhostí nelehkého úkolu… ovšem každý se
postaví na jinou stranu spravedlnosti. Bruce Wayne se vrací po letech ze zahraničí, aby se stal
ochráncem práva. Do města se přestěhuje také poručík James Gordon a objeví korupci na všech
jejích úrovních. Když se Bruce stane maskovaným ochráncem, který si říká Batman, Catwoman,
mafie i Gordon jsou připraveni změřit své síly!
19:30
Před kamerou IX. (41)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (457) EP. 41
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
Pařba v Bangkoku

98'

THE HANGOVER PART II
komedie USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD]
režie: Todd Phillips
hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong

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

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

Týden: 42

HBO

Datum: 8/10/12

Den: pondělí

__________________________________________________________________________________
20:00
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (1)

60'

BOARDWALK EMPIRE III. EP. 25 - RESOLUTION
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD]
režie: Tim Van Patten
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou.
Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním
katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je
nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky
staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!
Epizoda 1:
Nucky pořádá silvestrovskou party 1922-23 a při té příležitosti si dá novoroční předsevzetí, které
ovšem není úplně v souladu s nedůtklivým gangsterem Gypem Rosettim, jenž žízní po ilegální whisky.
Margaret k nelibosti svého manžela dohlíží na využití Thompsonových dotací v nemocnici Sv.
Theresy. V nepřítomnosti Jimmyho a Commodora rozjíždí Gillian nový byznys. Jedním okem však
stále sleduje Richard, mentora “jejího” syna Tommyho. V Chicagu se Al Capone trápí kvůli irskému
gangsterovi Deanovi O’Banionovi a Van Alden prožije konfrontaci, jež může změnit jeho kariéru…

21:00
X-Men: První třída [T]

126'

X-MEN: FIRST CLASS
akční komiksové sci-fi USA 2011 [S] [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: 42

HBO

Datum: 9/10/12

Den: úterý

__________________________________________________________________________________
21:30
Epizody II. (1)

28'

EPISODES II. EP. 01
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD]
režie: Jim Field Smith
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová

Beverly a Sean (Tamsin Greig a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří sní o
tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:
Mattem LeBlancem…
Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá… a netrvá dlouho a v
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo.
22:00
True Blood - Pravá krev V. (2): Vítězí vždy ti mocní

53'

TRUE BLOOD V. EP. 50 - AUTHORITY ALWAYS WINS
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Michael Lehmann
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem
Bill Compton.
True Blood se vrací s pátou řadou! Tento sexy, děsivý drama seriál z dílny HBO a oscarového Alana
Balla se vám jistě i tentokrát dostane pod kůži. Znovu se setkáte se starými známými, servírkou
Sookie Stackhouse, jejími upírskými nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, její
kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální
upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu vám představí také zbrusu nové tváře! Například upírastrážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále se
vám představí upírský fanatik Salome, jenž je zaujatý představou obnovit svět podle obrazu božského
upíra. Setkáte se také s kancléřkou Norou, která má stejného stvořitele s Ericem; vlkodlaky J.D. a
Marthou a mnoha dalšími. True Blood je směsí romantiky, napětí, tajemství a humoru a ve své páté
řadě se pouští ještě hlouběji do bitvy mezi Upířím úřadem a upírskými fanatiky. V této politické
mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z Bon Temps, ale celé
lidské existence.
Epizoda 2:
Tara se znovu vrací do Bon Temps. V sídle Úřadu upírů v New Orleans se Bill a Eric setkávají se
Salome a seznámí se s tamními technikami výslechu. Pam si začíná vybavovat svůj lidský život coby
bordelmama z Comstocku v San Franciscu a své první setkání s Ericem. Vlkodlaci J.D. a Rikki
vzdávají hold Marcusovi, ale Alcide se odmítne zúčastnit i následně zaujmout místo vůdce. Sam s
Lunou se pohádají, přijela totiž Martha Bozeman a chtěla vidět svoji vnučku. Sookie se děsí
Russellova návratu, a tak si pořizuje domů ochranný systém. Arlene se snaží přijít na kloub Terryho
nevypočitatelnému chování; Steve Newlin udělá Jessice nabídku a Jason začne pociťovat tíhu svých
zženštilých způsobů.

[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: 42

HBO

Datum: 11/10/12

Den: čtvrtek

__________________________________________________________________________________
20:00
Malá vražda

94'

LITTLE MURDER
mysteriózní thriller USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Predrag Antonijevic
hrají: Josh Lucas, Terrence Howard, Lake Bellová, Deborah Ann Wollová, Bokeem Woodbine

V New Orleans, krátce poté, co se jím prohnal hurikán Katrina, se zneuctěný detektiv setká s
duchem krásné violoncellistky. Žena ho požádá, aby ji pomohl identifikovat jejího vraha.
Jeho rodné město se zotavuje z příšerné devastace způsobené hurikánem Katrina a zneuctěný
detektiv Ben Chaney (Josh Lucas) se mezitím snaží získat zpět svou důstojnost. Duch zavražděné
Corey Little (Lake Bell) ho požádal, aby jí pomohl předat jejího vraha spravedlnosti. V mrazivém
thrilleru režiséra Predraga Antonijevice si zahráli Terrence Howard, Cary Elwes, Deborah Ann Woll a
Bokeem Woodbine.
21:40
Tatínek točil porno

57'

DAD MADE DIRTY MOVIES
biografický dokument Německo/Bulharsko 2011 [18] [S]
režie: Jordan Todorov
hrají:

Dokument zaznamenává vzestup Stephena C. Apostolofa z pozice východoevropského
uprchlíka k práci režiséra a producenta sexy filmů v 60. a 70. letech, jeho bouřlivý vztah s
Edem Woodem i následný pád na konci sedmdesátých let.
Až donedávna ho někteří považovali za mrtvého. Jiní pochybovali, že vůbec existoval. Další dokonce
přišli s extravagantní teorií, že On a proslulý Ed Wood (považovaný za nejhoršího filmaře všech dob)
byli jedna a táž osoba. Tento snímek vypráví o životě a dílu Stephena C. Apostolofa (alias A.C.
Stephena) – bývalého politického vězně, oddaného křesťana a otce rodiny a současně jednoho z
nejlepších režisérů erotických filmů ve Spojených státech. Film sleduje útěk A.C. Stephena z
komunistické diktatury v Bulharsku a jeho cestu do Hollywoodu, kde si splnil svůj americký sen. Jeho
bouřlivá kariéra ve filmovém průmyslu trvala dvě desetiletí a za tuto dobu natočil A.C. Stephen
sedmnáct nízkorozpočtových erotických snímků. Jeho odkaz však žije dál i v dnešní době,
zesměšňován i ctěn kritiky i fanoušky z laické veřejnosti. A.C. Stephen trvale zakotvil v kultuře
béčkových filmů a je považován za jednoho z nejlepších amerických erotických filmařů.
Tento snímek vás provede úžasným životem A.C. Stephena skrze rozhovory s rodinou a
spolupracovníky doplněnými o archivní záběry a animované fotografie. Sledujte dokument o kultovních
sexuálních snímcích z 60. a 70. let a objevte ztracenou nevinnost erotické filmografie.

[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: 42

HBO

Datum: 12/10/12

Den: pátek

__________________________________________________________________________________
18:00
Filmy a filmové hvězdy IV. (41)

25'

FILMS AND STARS IV. (197) EP. 41
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
Hanna

107'

HANNA
akční thriller USA/VB/Německo 2011 [15] [S] [DD] [Full HD]
režie: Joe Wright
hrají: Saoirse Ronanová, Eric Bana, Cate Blanchettová, Tom Hollander, Olivia Williamsová

Dospívající Hannu její otec naučil jedinou věc – zabíjet. Nyní je připravena a vyslána na misi
napříč Evropou. V patách má však nemilosrdného agenta a jeho spolupracovníky.
Hanna (Saoirse Ronan) je zdánlivě obyčejná šestnáctiletá dívka. Její otec (Eric Bana), bývalý agent
CIA, ji v divoké finské krajině vychoval podle svého. Vštípil jí především vojenskou vytrvalost, sílu a
vychytralost. Hanna se od svých vrstevníků absolutně odlišuje, dětství strávila tvrdým tréninkem s
cílem stát se dokonalým vrahem. Nyní nastal v jejím životě ostrý zlom; její otec ji poslal na její první
samostatnou misi. Hanna tajně cestuje po celé Evropě, v patách má však netrpělivé agenty. Když má
dívka svůj cíl konečně na dosah, začnou se jí odhalovat tajemství o jejím životě a s nimi spojené
otázky…

Týden: 42

HBO

Datum: 13/10/12

Den: sobota

__________________________________________________________________________________
20:00
Dvojitý agent

94'

THE DOUBLE
špionážní akční thriller USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD]
režie: Michael Brandt
hrají: Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Stephen Moyer, Odette Yustmanová

Bývalý pracovník CIA (Richard Gere), momentálně v důchodu, pomáhá mladému agentovi FBI
(Topher Grace) odhalit tajemství senátorovy vraždy. Všechny stopy ukazují na legendárního
sovětského zabijáka Cassiuse...
Zdá se, že záhadnou vraždu amerického senátora má na svědomí legendární sovětský zabiják
"Cassius". Bývalý pracovník CIA, Paul Shepherdson (Richard Gere), se na čas vrací z důchodu, aby
pomohl nováčkovi z FBI, Benovi Gearymu (Topher Grace), vyřešit odporný zločin. Shepherdson strávil
celou svou kariéru snahou chytit Cassiuse a je přesvědčen, že už je dávno mrtvý. Jeho bývalý
nadřízný Tom Highland (Martin Sheen) ho však přesvědčí, aby se případu ujal. Agent Geary, který se
ve své diplomové práci věnoval právě nepolapitelnému sovětskému zabijákovi, si je naopak jistý, že
Cassius znovu udeřil v plné síle. Shepherdson s Gearym se společně snaží vyřešit případ,
přezkoumávají staré zločiny a nakonec zjišťují, že Cassius pravděpodobně není tím, za koho ho celou
dobu měli. Musejí znovu vše přehodnotit, přičemž obávaným vrahem může být kdokoli.

[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: 42

HBO

Datum: 14/10/12

Den: neděle

__________________________________________________________________________________
09:20
Planeta 51

87'

PLANET 51
animovaná komedie Španělsko/VB 2009 [S] [DD] [Full HD]
režie: Jorge Blanco
hrají:

Obyvatelé cizí planety uvízli v padesátých letech a víc než čehokoli jiného se bojí invaze z
vesmíru. Jejich paranoia se stane skutečností, když u nich na Planetě 51 přistane astronaut
ze Země a obrátí jejich svět vzhůru nohama...
Animovaná komedie o velkém galaktickém dobrodružství amerického astronauta, kapitána Charlese
"Chucka" Bakera, který přistál na Planetě 51 v domění, že je prvním člověkem, který na ni kdy vkročil.
K jeho překvapení je však planeta obydlena malými zelenými lidmi, kteří šťastně žijí ve světě
připomínajícím Ameriku padesátých let. Jediné, čeho se bojí, jsou vetřelci z vesmíru... jako Chuck! S
pomocí svého robotického společníka Rovera a nového kamaráda Lema, musí Chuck utéct dříve, než
se stane trvalou součástí expozice Vesmírných vetřelců v místním muzeu!
19:30
Před kamerou IX. (42)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (458) EP. 42
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
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část

112'

TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN PART 1
romantické fantasy drama USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Bill Condon
hrají: Kristen Stewartová, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli

V dalším pokračování Twilight ságy, svatba Belly a Edwarda, následné líbánky a příchod jejich
dítěte přináší nepředvídatelný a šokující vývoj událostí, včetně komplikací s vlkodlakem
Jacobem Blackem.
Ve čtvrtém pokračování Twilight ságy, svatba Belly (Kristen Stewartová) a Edwarda (Robert
Pattinson), následné líbánky a příchod jejich dítěte přináší nepředvídatelný a šokující vývoj událostí,
včetně komplikací s vlkodlakem Jacobem Blackem (Taylor Lautner).

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

23:35
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (1) [T]

60'

BOARDWALK EMPIRE III. EP. 25 - RESOLUTION
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD]
režie: Tim Van Patten
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou.
Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním
katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je
nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky
staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!
Epizoda 1:
Nucky pořádá silvestrovskou party 1922-23 a při té příležitosti si dá novoroční předsevzetí, které
ovšem není úplně v souladu s nedůtklivým gangsterem Gypem Rosettim, jenž žízní po ilegální whisky.
Margaret k nelibosti svého manžela dohlíží na využití Thompsonových dotací v nemocnici Sv.
Theresy. V nepřítomnosti Jimmyho a Commodora rozjíždí Gillian nový byznys. Jedním okem však
stále sleduje Richard, mentora “jejího” syna Tommyho. V Chicagu se Al Capone trápí kvůli irskému
gangsterovi Deanovi O’Banionovi a Van Alden prožije konfrontaci, jež může změnit jeho kariéru…

[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: 43

HBO

Datum: 15/10/12

Den: pondělí

__________________________________________________________________________________
20:00
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (2)

60'

BOARDWALK EMPIRE III. EP. 26 - SPAGHETTI & COFFEE
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD]
režie: Alik Sakharov
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou.
Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním
katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je
nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky
staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!
Epizoda 2:
Nucky si v New Yorku užívá pracovní povinnosti i ty soukromé (Billie Kent) a snaží se kličkovat mezi
taktickými výpady speciálního vyšetřovatele Gastona Meanse, jenž má vazby na Daughertyho. V
nemocnici sv. Theresy se ztrápená Margaret setká s odporem - ani pacienti ani lékaři nejsou nijak
nadšeni jejím altruismem. Gyp rozšiřuje svou strategickou základnu ve městě Tabor Heights, napůl
cesty mezi Atlantic City a New Yorkem. Chalky se se svou Maybelle nedohodne na její budoucnosti se
Samuelem; Eli má nového šéfa a hlavní zásilka likérů se kdesi ztratí…

21:00
Prezidentské volby [T]

113'

GAME CHANGE
politické drama z produkce HBO USA 2012 [S] [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.

[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: 43

HBO

Datum: 16/10/12

Den: úterý

__________________________________________________________________________________
21:30
Epizody II. (2)

27'

EPISODES II. EP. 02
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD]
režie: Jim Field Smith
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová

Beverly a Sean (Tamsin Greig a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří sní o
tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:
Mattem LeBlancem…
Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá… a netrvá dlouho a v
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo.
22:00
True Blood - Pravá krev V. (3): To, čím jsem, je tvoje dílo

57'

TRUE BLOOD V. EP. 51 - WHATEVER I AM, YOU MADE ME
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: David Petrarca
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem
Bill Compton.
True Blood se vrací s pátou řadou! Tento sexy, děsivý drama seriál z dílny HBO a oscarového Alana
Balla se vám jistě i tentokrát dostane pod kůži. Znovu se setkáte se starými známými, servírkou
Sookie Stackhouse, jejími upírskými nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, její
kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální
upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu vám představí také zbrusu nové tváře! Například upírastrážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále se
vám představí upírský fanatik Salome, jenž je zaujatý představou obnovit svět podle obrazu božského
upíra. Setkáte se také s kancléřkou Norou, která má stejného stvořitele s Ericem; vlkodlaky J.D. a
Marthou a mnoha dalšími. True Blood je směsí romantiky, napětí, tajemství a humoru a ve své páté
řadě se pouští ještě hlouběji do bitvy mezi Upířím úřadem a upírskými fanatiky. V této politické
mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z Bon Temps, ale celé
lidské existence.
Epizoda 3:
Bill s Ericem se snaží uzavřít obchod s kancléřem Úřadu upírů výměnou za své životy. Salome a
Roman získají pro své zájmy Steva Newlina, jenž se má stát “přátelskou tváří” upírů, kvůli návratu
Russella. Tara uteče uprostřed noci, a tak se Sookie vydá do Fangtasie požádat o pomoc Pam, jež je
stále zabředlá ve vzpomínkách na Erica a podivné vraždy v Comstockém bordelu. Andyho laškování s
Holly se mu vrací zpět jako osina v zadku. Později ho navštíví Gordon a Barbara Peltovi, kteří hledají
Debbie. Jason narazí na svou učitelku ze střední školy, ovšem ze setkání má smíšené pocity.

[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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HBO

Datum: 18/10/12

Den: čtvrtek

__________________________________________________________________________________
22:50
Jízda o život

105'

DANGEROUS PARKING
drama VB 2007 [18] [S]
režie: Peter Howitt
hrají: Peter Howitt, Saffron Burrowsová, Sean Pertwee, Rachael Stirlingová, Alice Evansová

Noa, úspěšný, shovívavý britský filmový režisér, se kterým se život přílš nemazlí, se konečně
rozhodne zkusit se zbavit svých mnoha závislostí, které ho ničí. Matka příroda pro něj má ale
připravené jiné zkoušky síly a charakteru…
Noah Arkwright je kultovní režisér v nezávislém filmovém světě, jeho život však visí na vlásku a Noah
se vlastním přičiněním pomalu řítí do záhuby. Jeho život je jeden velký úspěch a výstřednost. Vše –
alkohol, drogy, ženy, sláva – co se mu dostane do rukou, zkonzumuje s neukojitelným vlčím hladem.
Jenže Noah běží vstříc tvrdé cihlové zdi – alkoholismus a drogová závislost ho svírají pevně ve svém
náručí – ale Noah si to odmítá přiznat. Nakonec se však mladé alkoholičce Kirstin, jež 'spatřila světlo',
podaří ho přesvědčit, že opravdu míří k destrukci a postrčí ho na správnou cestu. S pomocí kamaráda
Raye se zdá, že Noahovi se daří svou loď konečně kočírovat, když v tom mu osud pošle anděla
strážného v podobě viloncellistky Clare Mathesson. O to víc se Noah snaží posunout od
sebedestrukce k sebezáchově. V tu chvíli mu však matka příroda uštědří tu nejkrutější ránu ze
všech…

Týden: 43

HBO

Datum: 19/10/12

Den: pátek

__________________________________________________________________________________
17:50
Filmy a filmové hvězdy IV. (42)

25'

FILMS AND STARS IV. (198) EP. 42
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S]
režie:
hrají:

V pořadu Filmy a filmové hvězdy uvidíte poslední filmové novinky, největší filmové hvězdy a
nejžhavější události ze světa filmu.
Nenechte si ujít nejnovější filmové novinky, zajímavé informace, exkluzivní rozhovory s celebritami,
záběry ze zákulisí, prestižní filmové události, momentky z červeného koberce z celého světa, profily
největších hollywoodských hvězd a mnohem více v této zábavné půlhodinové show.
21:35
Věc: Počátek

99'

THE THING (2011)
mysteriózní sci-fi horor USA/Kanada 2011 [18] [S] [DD] [Full HD]
režie: Matthijs van Heijningen
hrají: Mary Elizabeth Winsteadová, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen, Eric Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje

Americký paleontolog s týmem norských vědců bojuje o život proti mimozemšťanovi, jenž se
dokáže proměnit v jakoukoli živou bytost. Tento film je prequelem hororové klasiky Johna
Carpentera z roku 1982.
Předehra ke stejnojmenné hororové klasice z roku 1982 z dílny Johna Carpentera se odehrává na
izolované základně na Antarktidě. Poté, co vědci objeví mimozemšťana, se vědecké bádání promění v
děsivý boj o přežití. Paranoia se šíří mezi výzkumníky jako epidemie, nepřítel na sebe totiž může vzít
podobu jakékoli živé bytosti. Záhadný vetřelec z jiné planety sice může vypadat jako jakýkoli člověk,
ovšem uvnitř… zůstává nelidský.

[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD
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__________________________________________________________________________________
20:00
Dostaň ho tam

105'

GET HIM TO THE GREEK
bláznivá komedie USA 2010 [18] [S] [Full HD]
režie: Nicholas Stoller
hrají: Jonah Hill, Russell Brand, Elisabeth Mossová, Rose Byrneová, Colm Meaney

Zábavná komedie o Aaronu Greenovi, ctižádostivém hudebním manažerovi, který má pouhých
dvaasedmdesát hodin na to, aby dopravil divokého Aldouse Snowa, rockovou legendu, z
Londýna do slavného Řeckého divadla v Los Angeles...
Aaron Green umí dotáhnout věci do konce. Nyní dostal ambiciózní čtyřiadvacetiletý mladík úkol, který
by mohl nastartovat jeho kariéru. Mise není nijak složitá, musí jen odletět do Londýna a doprovodit
rockového boha do světově prosulého Řeckého divadla v Los Angeles, kde se má konat velký koncert
při příležitosti oživení jeho kariéry. Aaronův šéf, hudební magnát Sergio Roma, dal mladíkovi před
cestou jedno varování: „Tenhle umělec je největší hrozba na Zemi. Pokud se k němu otočíš zády, je to
na tvoje vlastní nebezpečí!“
Britský rocker Aldous Snow je skvělý muzikant, ale následkem zdrcujícího rozchodu a potápějící se
kariéry, to s ním jde z kopce. Vlastně je momentálně jednou velkou chodící katastrofou. Unavený
všudypřítomnými přitakávači a vyděšený představou, že nad jeho kariérou už pomalu ale jistě zapadá
slunce, pomalu klesá na spirále odmítání a popření skutečnosti. Když však zjistí, že láska jeho života,
modelka a popová hvězda Jackie Q, je v Los Angeles, rozhodne se Aldous, že ji za každou cenu musí
získat zpět... a nejlépe ještě před tím, než si znovu podmaní své publikum a s ním i celý hudební svět.
Čas který zbývá do začátku koncertu se nebezpečně krátí a zoufalý mladík se musí proplést
Londýnským minovým polem drogových dealerů, nenechat se zmást labyrintem na Manhattanu,
uniknout zhýralosti Las Vegas a dopravit rockera na místo určení. A zároveň se snaží ze všech sil
zůstat věrný své přítelkyni Daphne. Dá se s Aldousem po boku odolat všemožným nástrahám?

[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. (43)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (459) EP. 43
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
Robin Hood

135'

ROBIN HOOD (2010)
akční dobrodružné drama USA/VB 2010 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: Ridley Scott
hrají: Russell Crowe, Cate Blanchettová, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong

Russell Crowe v hlavní roli legendárního anglického hrdiny 13. století, který společně s
bandou zbojníků bojuje proti korupci v místní vesnici a vyzývá krále, aby změnil rovnováhu sil
mezi mocí koruny a jeho vazalů.
Anglie, 13. století. Robin (Russell Crowe) a jeho banda zbojníků bojuje proti korupci v místní vesnici a
vyzývá krále, aby změnil rovnováhu sil mezi mocí koruny a jeho vazalů. Psanec nebo hrdina, jisté je,
že tento muž prostého původu se pro svůj lid stal věčným symbolem svobody.
Snímek Robin Hood vypráví o životě skvělého lučištníka, který se zpočátku řídil především pudem
sebezáchovy. Robin sloužil ve válce proti Francouzům v armádě krále Richarda I., a když Richard
zemřel, vydal se Robin do Nottinghamu. Místní lidé trpí korupcí despotického šerifa, který jim
znepříjemňuje život stále rostoucími daněmi. Robin se zde zamiluje do kurážné vdovy Lady Marion
(Cate Blanchettová), jež je skeptická k původu i motivaci tohoto rytíře z lesa. Robin přesto doufá, že
získá její ruku a také, že zachrání vesnici. Dá dohromady skupinu bojovníků, kteří možná nejsou
prvotřídními vojáky, ovšem jejich touha po lepším životě je silnější než zbraň. Jejich země je zubožená
desítky let trvající válkou, nový král je neschopný a hrozby mohou kdykoli udeřit zvenku i zevnitř. A tak
Robin se svými muži vyslyší volání riskantního dobrodružství. Tito neobvyklí hrdinové a jejich spojenci
se vydávají zachránit svou zemi před hrozící občanskou válkou a znovu vrátit Anglii její slávu.

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

23:55
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (2) [T]

60'

BOARDWALK EMPIRE III. EP. 26 - SPAGHETTI & COFFEE
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD]
režie: Alik Sakharov
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou.
Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním
katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je
nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky
staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!
Epizoda 2:
Nucky si v New Yorku užívá pracovní povinnosti i ty soukromé (Billie Kent) a snaží se kličkovat mezi
taktickými výpady speciálního vyšetřovatele Gastona Meanse, jenž má vazby na Daughertyho. V
nemocnici sv. Theresy se ztrápená Margaret setká s odporem - ani pacienti ani lékaři nejsou nijak
nadšeni jejím altruismem. Gyp rozšiřuje svou strategickou základnu ve městě Tabor Heights, napůl
cesty mezi Atlantic City a New Yorkem. Chalky se se svou Maybelle nedohodne na její budoucnosti se
Samuelem; Eli má nového šéfa a hlavní zásilka likérů se kdesi ztratí…

[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD
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__________________________________________________________________________________
20:00
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (3)

60'

BOARDWALK EMPIRE III. EP. 27 - BONE FOR TUNA
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD]
režie: Jeremy Podeswa
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou.
Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním
katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je
nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky
staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!
Epizoda 3:
Nuckyho rozrušila nedávná noční můra a nepřítomnost Billie, a tak se neochotně připojí k Margaret a
převezme poctu od církve. Mezitím uzavře Gyp obchod s Nuckym na jednorázovou zásilku alkoholu, i
když ve vzduchu zůstává dlouhodobější záměr. Van Alden lituje, že se pokoušel sblížit se svými
spolupracovníky; Margaret se se svým záměrem na ženskou kliniku vydá k vyšším autoritám; Lucky a
Meyer se snaží chránit své investice a Richard si vyříká věci s Mickeym a Nuckym.

21:00
Moje krásná učitelka [T]

94'

LARRY CROWNE
romantické komediální drama USA 2011 [S] [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
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21:30
Epizody II. (3)

27'

EPISODES II. EP. 03
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD]
režie: Jim Field Smith
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová

Beverly a Sean (Tamsin Greig a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří sní o
tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:
Mattem LeBlancem…
Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá… a netrvá dlouho a v
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo.
22:00
True Blood - Pravá krev V. (4): Znovu se sejdeme

54'

TRUE BLOOD V. EP. 52 - WE'LL MEET AGAIN
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Romeo Tirone
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem
Bill Compton.
True Blood se vrací s pátou řadou! Tento sexy, děsivý drama seriál z dílny HBO a oscarového Alana
Balla se vám jistě i tentokrát dostane pod kůži. Znovu se setkáte se starými známými, servírkou
Sookie Stackhouse, jejími upírskými nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, její
kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální
upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu vám představí také zbrusu nové tváře! Například upírastrážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále se
vám představí upírský fanatik Salome, jenž je zaujatý představou obnovit svět podle obrazu božského
upíra. Setkáte se také s kancléřkou Norou, která má stejného stvořitele s Ericem; vlkodlaky J.D. a
Marthou a mnoha dalšími. True Blood je směsí romantiky, napětí, tajemství a humoru a ve své páté
řadě se pouští ještě hlouběji do bitvy mezi Upířím úřadem a upírskými fanatiky. V této politické
mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z Bon Temps, ale celé
lidské existence.
Epizoda 4:
Eric a Bill pochybují o tom, že přežijí pátrání po Russellovi. Sookie se svěřuje Alcidovi o Debbie Pelt.
Rozzlobený Lafayette nevědomky ohrožuje Sookin život. V sídle Úřadu upírů Roman se Salome
pokračují ve vyslýchání Nory a snaží se získat informace o Sanguinistech – a především odhalit
zrádce v Radě. Pam nutí Taru, aby nevybočovala z řady; Andy s Jasonem vyrazí na burlesque party;
Samovi přátelé-Proměňovači ho pozvou na závod v běhu; Terrymu se vrací vzpomínky na
smrtonosnou noc v Iráku a Sookie se snaží zbavit svých strastí.

[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD
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21:30
Facebookoví šílenci

54'

FACEBOOK FOLLIES
dokumentární film Kanada 2011 [12] [S] [Full HD]
režie: Geoff D'Eon
hrají:

Velmi aktuální pohled na neočekávané následky sdílení osobních informací prostřednictvím
sociálních médií. Příběhy lidí, kteří ztratili práci, manželství, svou důstojnost a někteří
dokonce skončili ve vězení – a to vše kvůli Facebooku.
Ať ho milujete, či nenávidíte, Facebook je nejúspěšnější sociální sítí na světě. A ať už ho používáte
nebo ne, zásadně mění způsob, jakým lidé navazují vztahy a komunikují. Facebook se ovládá velmi
snadno a je na něm zaregistrováno více než třičtvrtě miliardy lídí z celého světa. Naše vztahy,
myšlenky, naše minulost, vzpomínky, náž život i smrt – to vše je běžně zaznamenáváno na
Facebooku. To samozřejmě představuje zásadní změnu v komunikaci, stejně významnou jako byl
vznik tištěných médii, telegrafu nebo televize. Každou takovou změnu samozřejmě provází
nevyhnutelné neštěstí, rozpaky a problémy.
Tento snímek přináší pohled na nečekané následky sdílení osobních informací prostřednictvím
sociálních médií. Diváci se setkají s lidmi, kteří přišli o práci, manželství, svou důstojnost a někteří z
nich dokonce skončili ve vězení – a to vše kvůli tomu, co oni sami nebo někdo další zveřejnil na
Facebooku. Ve snaze dodat událostem širší kontext, komentují příběhy odborníci z oblasti sociální
změny, internetové bezpečnosti a experti ze současných médií. Snímek, jenž se natáčel v Kanadě,
Spojených státech a ve Velké Británii, vás vezme na zajímavou cestu po stopách jedné z
nejrozšířenějších sil, jež mění společnost.
22:30
25 karátů

84'

25 KILATES (AKA. 25 CARAT)
kriminální thriller Španělsko 2008 [18] [S] [Full HD]
režie: Patxi Amezcua
hrají: Francesc Garrido, Aida Folchová, Manuel Morón, Joan Massotkleiner, Héctor Colomé

Napínavý thriller o zlodějce aut a bývalém boxerovi, který se stal mafiánským vymahačem
dluhů. Ti dva dají dohromady plán, jak se vymanit z kriminálního podsvětí v Barceloně.
Abel pracuje v Barceloně jako neúřední vymahač dluhů - připomíná lidem co se stane, když
nevyrovnají své účty včas. Náhodou se setká s Kay, zlodějkou aut, které pomůže z nepříjemností, a
okamžitě to mezi nimi zajiskří. Kay má plné zuby svého domácího života, bydlí v bytě s otcem
Sebasem, který má problém s gamblerstvím, což přitahuje nebezpečné živly. Neustále také vymýšlí
pochybné strategie jak zbohatnout, ale obvykle mu nic nevyjde. Ovšem tentokrát přišel s plánem jak
dostat tři sta tisíc euro ze zkorumpovaného policajta. Kay požádá Abela, aby jí pomohl s dokončením
celé akce. Abel i Kay touží uniknout z kriminálního podsvětí, a tak vymyslí plán, aby všechno šlo podle
nich. Ale samozřejmě ne všechno vychází tak, jak očekávali...

[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD
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17:40
Filmy a filmové hvězdy IV. (43)

25'

FILMS AND STARS IV. (199) EP. 43
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
Kazatel

84'

PRIEST (2011)
akční hororový thriller USA 2011 [18] [S] [Full HD]
režie: Scott Charles Stewart
hrají: Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q, Lily Collinsová

Postapokalyptický akční horor vypráví o knězi-bojovníkovi, který poruší církevní zákon a spojí
se s mladým šerifem a kněžkou, ve snaze vystopovat skupinu upírů, kteří unesli jeho neteř.
Ostřílený a nevyzpytatelný bojovník se vydává na nebezpečnou výpravu – musí zachránit svou neteř
ze spárů vražedné smečky upírů. Postapokalyptický akční horor z dílny Scotta Stewarta vás nenechá
vydechnout!
Brutální válka trvala několik století, nakonec se však lidstvu podařilo porazit jeho nejděsivějšího
nepřítele – upíry. Hrstku, jež z masy upírů zbyla, umístili lidé do izolovaných rezervací. Lidé se
většinou uchýlili do opevněných měst, kterým vládla církev. Kněží, kteří byli za války trénováni coby
smrtící bojovníci, jsou nyní odsouzeni dělat podřadnou práci a žít ve virtuální izolaci. Jejich znamením
je výrazné tetování a také to, že se jim sousedé obloukem vyhýbají.
Jednoho dne se jeden z bývalých kněžských bojovníků, Priest (Paul Bettany), doslechne o únosu
osmnáctileté dívky. Okamžitě požádá vládnoucí vrchnost o povolení zachránit rukojmí upírů, je to totiž
jeho neteř. Když odmítnou, poruší svůj posvátný slib a navzdory pravidlům se vydá dívku hledat. K
Priestovi se připojí přítel jeho neteře, mladý právník Hicks a kněžka-bojovnice, jež má nadpozemské
bojové schopnosti. Když se však ti tři konečně dostanou do pouštního města Jericho, otevře se před
jejich zraky scéna naprosté zkázy, příznačná pro upírské řádění. Má se lidstvo děsit nové hrozby?

Týden: 44

HBO

Datum: 27/10/12

Den: sobota

__________________________________________________________________________________
21:50
Přizdis*áči

93'

THE INBETWEENERS MOVIE
komedie VB 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Ben Palmer
hrají: Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison, Joe Thomas, Emily Headová

Will, Simon, Jay a Neil - teenageři z Británie vyrážejí na bláznivou dovolenou na Krétu, kde se
hodlají věnovat bezuzdnému pití a sexu. Na tento víkend rozhodně nezapomenou, škola je
daleko, stejně tak rodná hrouda a bohužel i soudnost...
Britská komedie, natočená na motivy stejnojmenného sitcomu, sleduje divoká dobrodružství skupiny
dospívajících kamarádů na dovolené na Krétě po skončení posledního ročníku školy. Připojte se k
Willovi, Simonovi, Jayovi a Neilovi v honbě za nevázaným pitím a sexem na jejich bláznivé dovolené v
Malii. Na tento víkend rozhodně nezapomenou, pokud si tedy dokáží vzpomenout, co se vlastně dělo.
Škola je daleko, stejně tak rodná hrouda a bohužel i soudnost...

[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. (44)

26'

HOLLYWOOD ON SET IX. (460) EP. 44
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
Super 8

107'

SUPER 8
mysteriózní sci-fi thriller USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD]
režie: J.J. Abrams
hrají: Kyle Chandler, Elle Fanningová, Joel Courtney, Gabriel Basso, Noah Emmerich

Snímek Super 8 vypráví příběh šesti kamarádů, kteří úplnou náhodou natočí na kameru
vlakovou havárii. Při následném přehrávání videa zjistí, že během nehody cosi
nevysvětlitelného uniklo ven. Co je ta tajemná věc a co chce?
V létě roku 1979 se skupina přátel v malém městečku v Ohiu rozhodne natočit zombie horor. Během
natáčení na kameru super 8 se stanou svědky děsivé vlakové havárie. Podaří se jim uniknout jen o
vlásek a následně šokovaně zjišťují, že to nebyla jen náhodná nehoda. Krátce poté dojde ve městě k
nevysvětlitelným zmizením a začnou se dít podivné věci. Místní zástupce šerifa Jackson Lamb se
snaží odhalit pravdu - ta je ovšem děsivější, než si kdokoli z nich umí představit...
21:50
Gen D

70'

GEN D
dokument z produkce HBO ČR 2012 [15] [S]
režie: Pavel Otto Bureš
hrají:

Pověsti jsou, jak známo, příběhy, které na rozdíl od pohádek vznikly na základě reálné
události. Tento dokument HBO vypráví příběhy lidí postižených porfýrií genu D, tedy vzácnou
nemocí, která dala vzniknout světoznámé legendě o upírech.
Představte si, že soused z vašeho blízkého okolí, dosud normální slušný pán, zkrátka takový obyčejný
člověk, se začne z ničeho nic měnit. Občas ho popadnou záchvaty zuřivosti. Somnabulně se potuluje
po okolí. Zbělá mu pleť a odpadávají mu šupiny kůže. Vyblednou mu rty a dásně, které začnou
ustupovat, takže to vypadá, že se mu zvětšují zuby. Postupně přestává vycházet na denní světlo a
ven vychází pouze za svitu měsíce. To, že nesnáší česnek a zrcadla, a že mu naopak dělá dobře
přísun čerstvé krve, ani nemusíte vědět. Co Vás napadne? A co napadne ostatní lidi ve Vašem
blízkém okolí? Určitě o tom spolu začnete mluvit, každý přidá část vlastní interpretace, jednotlivé
fantazie se zapojí do práce a kolektivní představa s vlastní legenou – pověst – je na světě. Tento
dokumentární film vypráví příběhy lidí ze současnosti, postižených porfýrií genu D, tedy vzácnou krevní
nemocí, která dala vzniknout světoznámé legendě o upírech.

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

00:40
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (3) [T]

60'

BOARDWALK EMPIRE III. EP. 27 - BONE FOR TUNA
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD]
režie: Jeremy Podeswa
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou.
Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním
katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je
nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky
staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!
Epizoda 3:
Nuckyho rozrušila nedávná noční můra a nepřítomnost Billie, a tak se neochotně připojí k Margaret a
převezme poctu od církve. Mezitím uzavře Gyp obchod s Nuckym na jednorázovou zásilku alkoholu, i
když ve vzduchu zůstává dlouhodobější záměr. Van Alden lituje, že se pokoušel sblížit se svými
spolupracovníky; Margaret se se svým záměrem na ženskou kliniku vydá k vyšším autoritám; Lucky a
Meyer se snaží chránit své investice a Richard si vyříká věci s Mickeym a Nuckym.

[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD
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20:00
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (4)

60'

BOARDWALK EMPIRE III. EP. 28 - BLUE BELL BOY
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD]
režie: Kari Skoglandová
hrají: Steve Buscemi, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Gretchen Molová, Shea Whigham

Píší se 20. léta a v USA vládne prohibice - doba jako stvořená pro Nuckyho Thompsona
(Steve Buscemi) z Atlantic City. Tento napůl politik a napůl gangster totiž ovládá veškerý
ilegální obchod s alkoholem a kšeftuje s mafiánskou smetánkou.
Úspěšný drama serál z dílny HBO zaznamenává život Enocha “Nuckyho” Thompsona (Steve
Buscemi dostal za svůj výkon Zlatý Glóbus), vůdce Atlantic City v době, kdy se prohibice stala hlavním
katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.
Třetí řada seriálu navazuje 16 měsíců po skončení předchozí řady oslavou Nového Roku 1923.
Bouřlivá dvacátá léta začala a ačkoli ekonomika je na vzestupu, alkohol se stal vzácností, soupeření je
nelítostné a gangesterské násilí nezná mezí. Nuckyho manželství s Margaret (Kelly Macdonald) byl
vlastně takový malý podvod, novomanželka totiž nechala převést většinu jeho majetku do vlastnictví
církve. Nucky nyní čelí nové konkurenci v podobě Gypa Rosettiho (Bobby Cannavale), který strategicky
staví stanici mezi New Yorkem a Atlantic City, ve snaze Nuckyho odříznout a přebrat jeho zakázky. V
následném konfliktu ukáže Nucky svou pravou tvář a projeví neskutečnou odvahu v sérii násilných
střetnutí. Během zbrusu nových dvanácti dílů třetí série vás ovšem čeká mnoho dalšího!
21:00
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2. [T]

125'

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2
dobrodružná fantasy VB/USA 2011 [S] [DD Orig.] [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...
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21:30
Epizody II. (4)

28'

EPISODES II. EP. 04
komediální seriál USA/VB 2012 [12] [S] [Full HD]
režie: Jim Field Smith
hrají: Matt LeBlanc, Tamsin Greigová, Stephen Mangan, John Pankow, Kathleen Rose Perkinsová

Beverly a Sean (Tamsin Greig a Stephen Mangan) jsou úspěšní britští spisovatelé, kteří sní o
tom, že prorazí v Americe (dřív než Amerika porazí je). Jenže nepočítali s jednou věcí:
Mattem LeBlancem…
Britský manželský pár, Sean a Beverly Lincolnovi, se nechají zlákat nabídkou z Hollywoodu, aby
vytvořili verzi svého úspěšného televizního seriálu pro americké publikum. Zpočátku jsou vyhlídkou na
úspěch v zámoří nadšeni, jenže brzy zjistí, že není nic tak třpytivé, jak se zdá… a netrvá dlouho a v
sázce nebude jen jejich drahý pořad, ale možná i jejich manželství.
V seriálu Epizody z pera úspěšného Davida Cranea (Přátelé) a Jeffreyho Klarika (Jsem do tebe
blázen) si Matt LeBlanc zahrál ještě bláznivější verzi sebe sama, po boku Tamsin Greig, Stephena
Mangana a Johna Pankowa. Druhá řada seriálu navazuje čtyři měsíce poté, co skončila řada první.
Manželství Seana a Beverly se rozpadlo poté, co se Beverly vyspala s Mattem. Ani kamarádství Matta
a Seana nevypadá, že by se dalo zachránit. Jenže jejich sitcom s názvem "Pucks!" bude mít brzy
premiéru a tak musí trojlístek chtě nechtě najít způsob, jak pracovat společně. Během dalších epizod
jsou diváci postupně vtaženi do světa, ve kterém se připravují televizní pořady a šou. Je to taková
přehlídka megalomanských manažerů, chirurgicky upravených hereček a nahých pronásledovatelů,
kteří se nečekaně objeví ve vaší kuchyni. Navzdory tomu všemu bojují Sean s Beverly, aby znovu
zažehli jiskru své lásky, kterou během svého amerického dobrodružství nějak ztratili. A Matt? Ten se
snaží udržet si své hvězdné místo na výslunní slávy, které mu kdysi bezvýhradně patřilo.
22:00
True Blood - Pravá krev V. (5)

45'

TRUE BLOOD V. EP. 53 - LET'S BOOT AND RALLY
hororové drama z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD]
režie: Michael Lehmann
hrají: Anna Paquinová, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová, Stephen Moyer, Sam Trammell

Mix romantiky, napětí, mystiky a humoru: True Blood - Pravá krev vypráví příběh Sookie,
energické servírky s telepatickými schopnostmi a neodolatelnou slabostí pro upíra jménem
Bill Compton.
True Blood se vrací s pátou řadou! Tento sexy, děsivý drama seriál z dílny HBO a oscarového Alana
Balla se vám jistě i tentokrát dostane pod kůži. Znovu se setkáte se starými známými, servírkou
Sookie Stackhouse, jejími upírskými nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, její
kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální
upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu vám představí také zbrusu nové tváře! Například upírastrážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále se
vám představí upírský fanatik Salome, jenž je zaujatý představou obnovit svět podle obrazu božského
upíra. Setkáte se také s kancléřkou Norou, která má stejného stvořitele s Ericem; vlkodlaky J.D. a
Marthou a mnoha dalšími. True Blood je směsí romantiky, napětí, tajemství a humoru a ve své páté
řadě se pouští ještě hlouběji do bitvy mezi Upířím úřadem a upírskými fanatiky. V této politické
mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z Bon Temps, ale celé
lidské existence.
Epizoda 5:
Čas se krátí, a tak Bill a Eric přemluví Sookie, aby jim pomohla najít Russelův úkryt. Lafayette se není
schopný vypořádat se svým démonem, a tak volá o pomoc ducha Ježíše. Patrick Devins a Terry jsou
drženi jako rukojmí v bunkru, jejich únoscem je kamarád z irácké války, Brian Eller. Jason má noční
můry; Jessica dává Taře rady ohledně upířího života; Sam navštíví Lunu a nese špatné zprávy – jejich
přátelé-Proměňovači zemřeli.
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