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

 Premiéry HBO - 2012/12 
HBO Týden: 49 Datum: 1/12/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

18:55 
Adele: Živě z Royal Albert Hall [T] 58' 
ADELE: LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL 
koncert VB 2011 [S] [Full HD] 
režie: Paul Dugdale 
hrají: Adele 

Živé koncertní vystoupení božské Adele Adkins, držitelky Grammy v kategorii pop/soul.  
Britská zpěvačka zpívá v Royal Albert Hall v Londýně a splnila si tak svůj sen. 

Dne 22. září 2011 zpívala Adele v londýnské Royal Albert Hall. Byl to její splněný sen a také zlatý hřeb  
pro její album, nazvané '21'. Přestože podstoupila operaci hrdla, vrátila se Adele krátce poté na  
pódium a při příležitosti udílení cen Grammy 2012 nejen oslnila všechny přítomné svým zpěvem, ale  
posbírala šest ocenění, včetně kategorií Píseň roku pro její skladbu Rolling in the Deep a Album roku  
pro placku '21'. Každá píseň, která je na tomto albu se postupně stala hitem číslo jedna v amerických  
hitparádách – britští umělci v čele s Adele dobývají Ameriku. Ovšem i na domácí scéně sklidila  
obrovský úspěch – získala čtyři ceny Brits včetně Nejlepší britské sólo umělkyně a Nejlepšího  
britského alba. '21' prodalo přes čtyři milióny kopií pouze v Británii a překonalo tak 'Dark Side of the  
Moon' od Pink Floyd a 'Bad' Michaela Jacksona, přičemž se stalo sedmým nejlépe prodávaným albem 
 ve Spojeném království. Tento koncert, v režii Paula Dugdalea, nabízí směs písní z alb '19' a '21'. 

20:00 
Kocour v botách 87' 
PUSS IN BOOTS 
animovaná rodinná komedie USA 2011 [S] [DD] [Full HD] 
režie: Chris Miller 
hrají:  

Dlouho předtím, než se Kocour v botách setkal se Shrekem, se vydal po boku Valdy Cvaldy a  
vychytralé Čiči tlapičky ukrást slavnou husu, která snáší zlatá vejce…  

Dlouho před tím, než se rozkošný Kocour v botách setkal se zlobrem Shrekem a Oslem, snažil se  
očistit své jméno a konečně přestat žít život uprchlíka. Když se nechvalně známým zločincům Jackovi 
 a Jill snaží ukrást kouzelné fazole, setká se s Čiči tlapičkou, jež ho zavede k jeho dávnému příteli,  
Valdovi Cvaldovi. Teď jsou z nich však nepřátelé. Kocourovi se vrátí vzpomínky na staré přátelství,  
ovšem i na zradu a s ní i pochybnosti. Nakonec však souhlasí, že Valdovi Cvaldovi pomůže získat  
kouzelné fazole. Společně vymyslí trojice plán, jak ukrást fazole, proniknout do Vzdušného zámku,  
chytit kouzelnou husu a očistit Kocourovo jméno…  



[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: 49 Datum: 2/12/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (49) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (465) EP. 49 
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 
Hemingway a Gellhornová 148' 
HEMINGWAY & GELLHORN 
romantické drama z produkce hbo USA 2012 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Philip Kaufman 
hrají: Nicole Kidmanová, Clive Owen, Rodrigo Santoro, Robert Duvall, Connie Nielsenová 

Silný příběh vypráví jeden z nevětších milostných příběhů 20. století: vztah literárního génia  
Ernesta Hemingwaye a válečné korespondentky Marthy Gellhorn. V hlavních rolích uvidíte  
Nicole Kidman a Cliva Owena. 

Film Hemingway & Gellhorn z dílny Philipa Kaufmana s Clivem Owenem a Nicole Kidman v hlavních  
rolích, vypráví o vášnivém milostném románku a následném bouřlivém manželství Ernesta  
Hemingwaye a válečné korespondentky Marthy Gellhorn. Příběh sleduje dobrodružné spisovatele  
skrze sedm zemí v období Španělské občanské války. Vzájemná přitažlivost Hemingwaye a  
Gellhornové z nich udělala jeden z prvních vlivných slavných párů a otevřela jim cestu do vyšších  
společenských kruhů, včetně Hollywoodské smetánky, aristokracie literárního světa i prezidentské  
rodiny Spojených států amerických. Příběh zároveň na pozadí ukazuje některé z velkých konfliktů  
tehdejší doby. 



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

00:20 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (8): Poník [T] 56' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 32 - THE PONY 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [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 8:  
Gillian se smíří s Jimmyho smrtí, ovšem ne s Nuckym – Gyp hraje spojence. Van Alden pracuje na  
splacení svého dluhu O’Banionovi a účastní se setkání Caponeho a Torria. Později zvažuje Sigridův  
případ, či zůstat anebo žít na útěku. Nucky s pomocí Gastona Meanse neplánovaně navštíví Andrewa  
Mellona a nabízí ministrovi financí doporučení a obchodní návrh. Margaret učiní rozhodnutí ohledně  
antikoncepce; Nucky s Owenem kupují poníka k narozeninám; Billie vidí, ke zlosti Nuckyho,  
budoucnost ve stříbrném plátně. 



[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: 50 Datum: 3/12/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (9) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 33 - THE MILKMAID'S LOT 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Ed Bianchi 
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 9:  
Nucky se vzpamatovává z Gypova posledního útoku a přísahá, že odstraní své nepřátele  
prostřednctvím koalice s nejbližšími partnery. Ve Washingtonu se kvůli zatčení proslulého pašeráka  
lihovin začne Daugherty a Jess Smith cítit velmi nejistě. Emily bude mít malou narozeninovou oslavu;  
Gillian obviňuje nepřítomného Harrowa z Tommyho posledního neúspěchu; Gyp se rozhodne koupit si 
 mlčenlivost radních a Broadway truchlí pro padlou hvězdu. 

21:00 
Pan Popper a jeho tučňáci [T] 90' 
MR. POPPER'S PENGUINS 
rodinná komedie USA 2011 [S] [Full HD] 
režie: Mark Waters 
hrají: Jim Carrey, Carla Guginová, Angela Lansburyová, Ophelia Lovibondová, Madeline Carrollová 

Pan Popper je úspěšný podnikatel, který si však s opravdu důležitými věcmi v životě nikdy  
neví rady… dokud nezdědí šest tučňáků. Tihle komičtí ptáci promění jeho byt v zasněženou  
zimní scenérii a obrátí jeho život vzhůru nohama.   

Tommy Popper vyrůstal v newyorském Brooklynu a nikdy nezapomene na chvíle, kdy se na špičkách  
natahoval po přenosném rádiu na polici v jeho pokojíčku, aby si mohl popovídat se svým otcem, jenž  
cestoval po celém světě. O mnoho let později se z Tommyho stal pan Popper (Jim Carrey), velmi  
úspěšný manhattanský realitní developer. Pan Popper se nedávno v míru rozvedl se svou ženou  
Amandou, své dvě děti vídá o víkendech, žije v hypermoderním bytě, užívá si luxusu a je na nejlepší  
cestě stát se partnerem ve firmě, ve které pracuje. Jenže pak se jednoho dne před jeho dveřmi objeví  
dřevěná bedna – suvenýr z Antarktidy a dar od jeho zesnulého otce. Uvnitř krabice, vystlané ledem,  
pan Popper najde tučňáky s jasně oranžovýma nohama. Nejsou to žádné hračky nebo dekorace, ale  
skuteční živí tučňáci, kteří se okamžitě s hlasitým troubením rozeběhnou po bytě. Popper se ze všech 
 sil snaží divokých stvoření zbavit a volá na všechna možná i nemožná místa, ale nikdo není ochoten  
přijmout jeho tučňáky. Když pln zoufalství volá na Antarktidu a snaží se ptáky poslat zpět, obdrží  
namísto toho druhou dřevěnou bednu s dalšími pěti tučňáky. Postupně se nedobrovolně seznamuje  
se svými novými okřídlenými spolubydlícími a jeho život se rychle mění: jeho elegantní newyorský byt  
se promění v zasněžený zimní ráj, obchod, na kterém dlouho pracoval je zmařen a dokonce málem  
skončí ve vězení. Ale díky svým nenadálým povinnostem pan Popper konečně pochopí význam rodiny 
 – té lidské i zvířecí…  



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

20:00 
Jak přežít vlastní matku 85' 
SURVIVING MY MOTHER 
komediální drama Kanada 2007 [15] [S] [Full HD] 
režie: Émile Gaudreault 
hrají: Caroline Dhavernasová, Ellen Davidová, Colin Mochrie, Adam Harrington, Véronique Le Flaguaisová 

Clarina matka se na smrtelné posteli svěří své dceři, že lituje toho, že si nejsou bližší. Díky  
tomuto odhalení začne Clara pracovat na důvěrnějším vztahu se svou dcerou Biancou.  

Clarina matka umírá. Smutně přiznává lítost, že si nikdy nenašla čas, aby se sblížila se svou dcerou.  
Clara se po jejím vyznání nervově zhroutí a následně sama sobě slibuje, že vydá veškerou svou  
energii na zlepšení vztahu se svou jednadvacetiletou dcerou Biancou. Jenže někdy, když pronikneme  
do života svých milovaných, objevíme věci, které jsou nejen nečekané, ale i šokující. Clara zjišťuje, že  
svou dceru vlastně nezná. Vyrovnat se s nechutnou pravdou o své holčičce se ukáže být mnohem  
těžší, než předpokládala…  

21:30 
Epizody II. (9) 29' 
EPISODES II. EP. 09 
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 Greigová 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. 



[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. (10): Vše je pryč 47' 
TRUE BLOOD V. EP. 58 - GONE, GONE, GONE 
hororové drama z produkce hbo USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Scott Winant 
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 - Pravá krev se vrací s pátou řadou! Tento sexy šokující hororový seriál oscarového tvůrce 
 Alana Balla (Americká krása, Odpočívej v pokoji), z produkce HBO, se vám jistě i tentokrát dostane  
pod kůži. Znovu se setkáme se starými známými: servírkou Sookie Stackhousovou, jejími upírskými  
nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým  
bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu  
představí také nové tváře. Například upíra-strážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o  
klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále upírskou fanatičku Salome, která chce změnit světový pořádek  
podle myšlenek upíří bohyně Lilith. Setkáme se také s kancléřkou Norou, jež má stejného stvořitele  
jako Eric; vlkodlaky J.D. a Marthou a mnoha dalšími. Pravá krev je směsí romantiky, napětí, mystiky a  
humoru a ve své páté řadě se pouští hlouběji do konfliktu mezi příznivci koexistence a upírskými  
fanatiky. V nastalé politické mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z 
 Bon Temps, ale celé lidské existence. 
 
Epizoda 10:  
Stoupá počet upírských útoků na lidskou rasu, Upíří úřad se proto snaží získat náklonnost veřejnosti.  
Nore se snaží přesvědčit Erica, aby vstoupil do Lilithina evangelia. Jason najde záhadný svitek; nový  
upírský šerif pátého okrsku tlačí na Pam a Taru, aby uposlechly nový příkaz; Sam s Lunou pátrají po  
Emmě a Russell hledá vyšší poslání.   

HBO Týden: 50 Datum: 6/12/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

21:25 
Poslední automobil: Konec továrny General Motors [T] 39' 
THE LAST TRUCK: CLOSING OF A GM PLANT 
dokument z produkce HBO USA 2009 [12] [S] [Full HD] 
režie: Steven Bognar, Julia Reichertová 
hrají:  

Pro obyvatele Moraine v Ohiu byla General Motors víc, než jen automobilka. V návaznosti na  
oznámení společnosti v roce 2008, že se filiálka bude zavírat, začali šokovaní pracovníci  
bilancovat svou kariéru u General Motors. 

Pro obyvatele Moraine v Ohiu byla General Motors víc, než jen automobilka – byla to tepna jejich obce. 
 V návaznosti na oznámení společnosti v roce 2008, že se filiálka bude zavírat kvůli nízkým prodejům  
nákladních automobilů a dodávek, začali šokovaní pracovníci bilancovat svou kariéru u General  
Motors. A tak dělníci smutně vzpomínají na všechny příležitosti nasbírané za léta práce, přátelství,  
která získali a hrdost, kterou našli u montážní linky. Tento film je jejich žalozpěvem, prostřednictvím  
jejich slov se můžete stát svědky zmírajícího amerického výrobního systému a nahlédnout do tamního 
 automobilového průmyslu, jenž se ocitl v krizi. 



[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: 50 Datum: 7/12/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:55 
Filmy a filmové hvězdy IV. (49) 24' 
FILMS AND STARS IV. (205) EP. 49 
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. 

21:55 
Elitní zabijáci 112' 
KILLER ELITE 
akční krimi thriller USA/Austrálie 2011 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Gary McKendry 
hrají: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young 

Sledujte bývalého speciálního agenta v důchodu, který se vrátí zpět, aby našel svého  
pohřešovaného mentora. Jenže jeho mise nebude ani trochu snadná – bude muset porazit  
trojici nelítostných zabijáků, kteří dostali za úkol ho odstranit…  

Snímek Elitní zabijáci byl natočen na motivy šokujícího skutečného příěhu. Dva elitní agenti – bývalý  
speciální agent Danny (Jason Statham) a jeho dlouholetý mentor Hunter (Robert De Niro) – bojují s  
mazaným vůdcem tajné armádní společnosti (Clive Owen). Jejich bitevním polem je celý svět, od  
Austrálie po Paříž a z Londýna na Střední východ, Danny s Hunterem se pustili do nebezpečné hry na 
 kočku a myš, ve které se lovec stává kořistí…  



[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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18:25 
Evropské filmové ceny 2012 [T] 90' 
2012 EUROPEAN FILM AWARDS 
předávání cen Malta 2012 [S] 
režie:  
hrají:  

Každý rok vrcholí evropské filmové aktivity slavnostním ceremoniálem, při příležitosti udílení  
Evropských filmových cen. V celkem sedmnácti kategoriích jsou každoročně odměňovány  
největší úspěchy evropské kinematografie.  

Každý rok vrcholí evropské filmové aktivity slavnostním ceremoniálem, při příležitosti udílení  
Evropských filmových cen, které jsou prezentovány společně s EFA Productions gGmbH. V celkem  
sedmnácti kategoriích, včetně Evropského filmu, Evropského režiséra, Evropské herečky a herce,  
jsou každoročně odměňovány největší úspěchy evropské kinematografie. Slavnostní galavečer  
probíhá v Berlíně každý druhý rok, v ostatních letech ceremoniál cestuje po celé Evropě: Londýn,  
Paříž, Řím, Barcelona, Varšava, Kodaň, Tallin… Pětadvacátý ročník předávání Evropských filmových  
cen se bude konat na Maltě, 1. prosince 2012.  

20:00 
Žena z pátého patra 80' 
THE WOMAN IN THE FIFTH 
psychologický thriller Francie 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Pawel Pawlikowski 
hrají: Ethan Hawke, Kristin Scott Thomasová, Joanna Kuligová, Samir Guesmi, Delphine Chuillotová 

Tom odjel do Paříže ve snaze zachránit své manželství a setkat se se svou dcerou. Jeho  
žena ho odmítá vidět, a tak skončí Tom ve zpustlém hotelu. Aby získal peníze, pracuje tam  
jako noční hlídač. Jednoho večera se seznámí s tajemnou ženou… 

Americký spisovatel Tom Ricks (Ethan Hawke) přijíždí do Paříže, aby byl blíž své dceři, která tam žije  
s jeho bývalou manželkou. Tom je úplně na mizině, a tak vezme místo jako noční stráž místního  
zločineckého bosse. Sedí v kanceláři v suterénu a jeho jediným úkolem je stisknout tlačítko, když  
zazvoní zvonek. Tom doufá, že díky klidné nenáročné práci se bude moci soustředit na svůj nový  
román. Když se seznámí s Margit (Kristin Scott Thomas), začne být však jeho život mnohem  
zajímavější. Tato tajemná a elegantní vdova stanoví pro jejich schůzky zvláštní pravidla: může se s ní  
vidět pouze v jejím bytě v pátém patře, přesně v pět odpoledne, dvakrát v týdnu. Tom se nesmí  
vyptávat na nic ohledně její práce nebo její minulosti. Brzy začnou umírat lidé z Tomova okolí a on  
začne věřit tomu, že do jeho života vstoupila temná síla, jež trestá všechny, kteří v poslední době  
udělali něco špatně. Když ho policie obviní, že zavraždil svého souseda, použije Tom své návštěvy u  
Margarit jako alibi. Jenže následně zjišťuje, že na této adrese žila jeho záhadná přítelkyně naposledy  
před patnácti lety…  



[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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09:20 
Scooby Doo: Legenda o Fantosaurovi 72' 
SCOOBY-DOO! LEGEND OF THE PHANTOSAUR 
animovaná rodinná komedie USA 2011 [S] [Full HD] 
režie: Ethan Spaulding 
hrají:  

Když se Scooby-Doo a jeho gang setká s hrozivým Fantosaurem – přízrakem dinosaura, jenž,  
jak se zdá, brání skupině paleontologů vykopat fosílie – musí vyšetřit, jaké tajemství tento  
prehistorický lovec skrývá...  

Relaxační dovolená v lázních se změní v prehistorickou paniku! Scooby-Doo a jeho parta odhalili  
hrozivého Fantosaura – starodávná legenda ožívá, aby ochránila poklady pohřbené v tajných  
pouštních jeskyních. Jenže tenhle děsivý plaz nemá šanci, Shaggy totiž v sobě prostřednictvím  
hypnózy objevil hrdinu! Navíc je díky svému novému já mnohem odvážnější a méně hladový! S  
pestrou škálou podezřelých, včetně bezstarostného gangu motorkářů, chamtivých firemních investorů 
 a příliš horlivých vědců, je zatraceně těžké dát tuhle skládanku dohromady. Ovšem Záhady, s.r.o.  
vyřeší vše a ještě se postarají o zábavu pro celou rodinu!  

19:30 
Před kamerou IX. (50) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (466) EP. 50 
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 
Green Lantern 109' 
GREEN LANTERN 
akční sci-fi fantasy USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Martin Campbell 
hrají: Ryan Reynolds, Blake Livelyová, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins 

Zkušební pilot, Hal Jordan, získá prsten, jenž mu dodá speciální schopnosti a také členství v  
meziplanetární letce, která má za úkol udržovat ve vesmíru mír.  

V rozlehlém a stejně tak záhadném vesmíru existuje již dlouhá staletí malá, ovšem velmi mocná  
skupina. Tito ochránci míru a spravedlnosti si říkají Sbor Zelené lucerny. Bratrstvo bojovníků složilo  
přísahu, že se postará o zachování intergalaktického pořádku. Pomáhají jim v tom speciální prsteny,  
které jim propůjčují nadpřirozené schopnosti. Jenže když ohrozí rovnováhu sil ve vesmíru nový nepřítel 
 Parallax, osud bratrstva i planety Země leží v rukou nejnovějšího člena společenství a historicky  
prvního pozemšťana ve Sboru: Hala Jordana. Hal je nadaný, ovšem značně domýšlivý, zkušební pilot, 
 jenže vesmírní bojovníci nemají žádný respekt k pozemšťanům, kteří nikdy neokusili nekonečnou moc 
 prstenu. Na druhou stranu je Cal jednoznačně tím, co jim chybělo. Vedle jeho odhodlání a vůle má  
navíc něco, co žádný člen společenství nikdy neměl – lidskost. Pokud Hal dokáže dostatečně rychle  
zvládnout své nové superschopnosti a najde odvahu překonat svůj strach, podaří se mu s podporou  
kamarádky Carol Ferris porazit Parallaxe a stát se nejmocnějším členem Sboru!  



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

23:40 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (9) [T] 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 33 - THE MILKMAID'S LOT 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Ed Bianchi 
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 9:  
Nucky se vzpamatovává z Gypova posledního útoku a přísahá, že odstraní své nepřátele  
prostřednctvím koalice s nejbližšími partnery. Ve Washingtonu se kvůli zatčení proslulého pašeráka  
lihovin začne Daugherty a Jess Smith cítit velmi nejistě. Emily bude mít malou narozeninovou oslavu;  
Gillian obviňuje nepřítomného Harrowa z Tommyho posledního neúspěchu; Gyp se rozhodne koupit si 
 mlčenlivost radních a Broadway truchlí pro padlou hvězdu. 
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20:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (10) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 34 - A MAN, A PLAN... 
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 10:  
Nucky se obrací na Gastona Meanse, aby udržel Jesse Smithe v tichosti ve Washingtonu. Kromě  
toho získává Owena a neutraliuje tak Gypovo spojenectví s Joem Masseriem v New Yorku. Margaret  
zvažuje různé podoby budoucnosti – doma i v nemocnici; vedlejší byznys Van Aldena selže; když  
přijde zásilka, Gyp se vypaří; Harrow vynutí omluvu pro Julii; Chalky vidí příležitost v popelu impéria. 

21:00 
Kovbojové a vetřelci [T] 114' 
COWBOYS & ALIENS 
westernové akční sci-fi USA 2011 [S] [Full HD] 
režie: Jon Favreau 
hrají: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wildeová, Sam Rockwell, Adam Beach 

Cizinec náhodou narazí na město ze své minulosti, si nic nepamatuje a navíc má na na zápěstí 
 podivný kovový náramek. Později se postaví do čela party kovbojů, apačských bojovníků a  
psanců a společně bojují proti mimozemským vetřelcům… 

1875. Území Nového Mexika. Cizinec (Daniel Craig) náhodou narazí na pouštní město Absolution.  
Nepamatuje si nic ze své minulosti, jediným náznakem je záhadný kus kovu, který má obtočený  
kolem zápěstí. Brzy zjistí, že obyvatelé města nemají rádi cizince. Ba co hůř, nikdo z místních se  
neodváží ani vyjít na ulici, pokud to nedostane rozkazem od plukovníka Dolarhyda (Harrison Ford),  
jenž tu vládne s železnou tvrdostí. Tohle město žije v neustálém strachu.  
Jenže na Absolution a jeho obyvatele čeká něco mnohem děsivějšího – napadnou ho totiž útočníci z  
nebe. Řítí se dolů neuvěřitelnou rychlostí a s pomocí oslepujících světel unášejí bezmocné  
pozemšťany jednoho po druhém. Tyhle monstra se vymykají čemukoli, co tihle lidé kdy poznali. A  
cizinec, kterého odmítli přijmout je jejich jedinou nadějí na záchranu… Pistolník si pomalu začíná  
vzpomínat, kdo je a odkud přišel a náhle si uvědomí, že zná tajemství, které by mohlo zachránit  
Absolution před mocnými vetřelci. S pomocí cestovatelky Elly (Olivia Wilde) dá dohromady skupinu  
měšťanů, ke kterým se připojí Dolyrhyde a jeho muži, apačští bojovníci i psanci. Nikdo není v bezpečí  
a snadno se může stát, že mimozemšťané vyhladí městečko do posledního človíčka. V jednotě je  
však síla, a tak se všichni pod vedením cizince připravují na velkou bitvu o přežití…  
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21:00 
Profesionální lháři (1): Nebezpečné finanční nástroje 32' 
HOUSE OF LIES EP. 01 - THE GODS OF DANGEROUS FINANCIAL INSTRUMENTS 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Stephen Hopkins 
hrají: Don Cheadle, Kristen Bellová, Ben Schwartz, Josh Lawson, Dawn Olivieriová 

Tento komediální seriál nabízí kousavý pohled na na poradce v oblasti managementu, který  
nesnáší sám sebe. Marty je velmi úspěšný a bezohledný poradce. Jeannie je ostrá jako břitva  
– absolvovala prestižní školu – a pracuje v Martyho firmě. 

Don Cheadle a Kristen Bell se se vším všudy proměnili ve členy korporátní Ameriky. Vyzbrojen  
perfektně střiženým oblekem, neobyčejnou bystrostí a pozoruhodným talentem pro přesvědčování  
druhých se skvělý Marty Kaan vydává se svým vítězným týmem kamarádu s tituly z MBA do velkého  
světa. Svým šarmem utáhnou tlusté manažery na vařené nudli a hravě je přesvědčí, aby s jejich  
pomocí uzavřeli obří obchody – a samozřejmě utratili celé jmění za jejich služby. Marty a jeho tým jsou 
 stále na cestách a bez domova si vyšlapávají cestičku do nic netušícího světa velkého byznysu,  
plného prvotřídních potěšení. Aby oslnili své klienty, neváhají překrucovat skutečnost, kouzlit s čísly a  
chrlit ze sebe profesní žargon. Není nic, co by tahle parta neudělala, jen aby s úsměvem získala  
tučnou odměnu.  
 
Epizoda 1:  
Marty se svou družinou cestuje do New Yorku coby konzultant pro obří banku MetroCapital, jež chce  
ustavit plán jak bezohledně ospravedlnit své bonusy na konci roku, zatímco finanční svět kolem nich  
se zmítá v ničivých plamenech. Marty si bohužel během jednání znepřátelí druhého nejdůležitějšího  
muže společnosti, Grega Norberta. Když se vrátí zpět dostane nevyžádanou radu od svého otce  
Jeremiaha, o tom, jak má vychovávat svého syna, Roscoa. Ten se totiž rozhodl hrát ve školním  
představení hlavní ženskou roli.  

21:30 
Profesionální lháři (2): Amsterdam 28' 
HOUSE OF LIES EP. 02 - AMSTERDAM 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Stephen Hopkins 
hrají: Don Cheadle, Kristen Bellová, Ben Schwartz, Josh Lawson, Dawn Olivieriová 

Tento komediální seriál nabízí kousavý pohled na na poradce v oblasti managementu, který  
nesnáší sám sebe. Marty je velmi úspěšný a bezohledný poradce. Jeannie je ostrá jako břitva  
– absolvovala prestižní školu – a pracuje v Martyho firmě. 

Don Cheadle a Kristen Bell se se vším všudy proměnili ve členy korporátní Ameriky. Vyzbrojen  
perfektně střiženým oblekem, neobyčejnou bystrostí a pozoruhodným talentem pro přesvědčování  
druhých se skvělý Marty Kaan vydává se svým vítězným týmem kamarádu s tituly z MBA do velkého  
světa. Svým šarmem utáhnou tlusté manažery na vařené nudli a hravě je přesvědčí, aby s jejich  
pomocí uzavřeli obří obchody – a samozřejmě utratili celé jmění za jejich služby. Marty a jeho tým jsou 
 stále na cestách a bez domova si vyšlapávají cestičku do nic netušícího světa velkého byznysu,  
plného prvotřídních potěšení. Aby oslnili své klienty, neváhají překrucovat skutečnost, kouzlit s čísly a  
chrlit ze sebe profesní žargon. Není nic, co by tahle parta neudělala, jen aby s úsměvem získala  
tučnou odměnu.  
 
Epizoda 2:  
Marty se skupinou poradců je poslán do Fénixu, aby uklidil ve výkonné sportovní frančíze nepořádek,  
jenž má na svědomí rozvod majitelů. Ve Fénixu Jeannie využije příležitosti a jde na večeři se svou  
starou láskou, Derekem. Jenže když zjistí, jaké s ní má skutečné záměry, její sebevědomí rapidně  
klesne. Na domácí frontě Marty pokračuje v soukromé válce s ředitelkou školy Gitou ohledně  
Roscoova oblékání.  



[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. (11): Soumrak 48' 
TRUE BLOOD V. EP. 59 - SUNSET 
hororové drama z produkce hbo USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Lesli Linka Glatterová 
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 - Pravá krev se vrací s pátou řadou! Tento sexy šokující hororový seriál oscarového tvůrce 
 Alana Balla (Americká krása, Odpočívej v pokoji), z produkce HBO, se vám jistě i tentokrát dostane  
pod kůži. Znovu se setkáme se starými známými: servírkou Sookie Stackhousovou, jejími upírskými  
nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým  
bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu  
představí také nové tváře. Například upíra-strážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o  
klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále upírskou fanatičku Salome, která chce změnit světový pořádek  
podle myšlenek upíří bohyně Lilith. Setkáme se také s kancléřkou Norou, jež má stejného stvořitele  
jako Eric; vlkodlaky J.D. a Marthou a mnoha dalšími. Pravá krev je směsí romantiky, napětí, mystiky a  
humoru a ve své páté řadě se pouští hlouběji do konfliktu mezi příznivci koexistence a upírskými  
fanatiky. V nastalé politické mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z 
 Bon Temps, ale celé lidské existence. 
 
Epizoda 11:  
Bill ve své stále větší náboženské horlivosti dává Jessice příkaz, který se jí protiví splnit. Armáda  
vyzbrojena usvědčujícím videem, na kterém je Russell a Steve, dává Úřadu ultimátum. Claude s  
Maurellou berou Sookie za čarodějným Starším, jenž by mohl vědět něco o dávném tajemství její  
rodiny. Alcide je znovu v kontaktu se svým otcem a Sam s Lunou jedou na Úřad.   

HBO Týden: 51 Datum: 13/12/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Naše máma Georgia 84' 
SURVIVING GEORGIA 
romantická komedie Austrálie 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Sandra Sciberrasová, Kate Whitbreadová 
hrají: Holly Valanceová, Pia Mirandová, Caroline O'Connorová, Shane Jacobson, Spencer McLaren 

Heidi a Rose dostaly dopisy od své matky a jejich svět se obrátil vzhůru nohama. Řetězec  
událostí, jenž následoval jim však přinesl zjištění, že lásku a štěstí najdeme i na těch nejméně 
 očekávaných místech!  

Sestry Heidi a Rose proplouvají životem celkem nenáročně. Heidi pracuje v místní sklárně a se svou  
typickou tvrdohlavostí se brání jakémukoli vztahu, přičemž k milostným touhám svého plachého  
nadřízeného se tváří lhostejně. Její sestra Rose je svobodná matka a se svým vřelým a veselým  
synem Albiem se stěhuje z jednoho penzionu do druhého. Zdá se, že se obě vyrovnávají se stěžejní  
událostí svého dospívání… Před dvanácti lety je totiž opustila jejich krásná, impulzivní, drsná a  
náruživá matka Georgia. Jednoho dne však obě sestry dostanou navlas stejné růžové obálky. Dozvědí 
 se z nich, že jejich matka zemřela a zanechala jim mléčný bar. Musejí však splnit jednu podmínku –  
vrátit se do rodného města, kde se podnik nachází a žít tam společně po dobu šesti měsíců. Heidi a  
Rose se rozhodnou přestěhovat do města, ve kterém vyrostly a dát dohromady starý mléčný bar.  
Dívky se rychle přizpůsobí tamnímu životu. Rose se sblíží s mladíkem, ze kterého se vyklube místní  
policista, jenž srdečně udílí jejímu synovi Albiemu otcovské rady. Matky a dcery, vztah mezi sestrami  
a hledání lásky – to vše hraje roli v tomto srdečném, úžasně natočeném filmu, odehrávajícím se v  
malebných městečkách, kopcích a údolích viktoriánské krajiny.  



[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: 51 Datum: 14/12/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:45 
Filmy a filmové hvězdy IV. (50) 25' 
FILMS AND STARS IV. (206) EP. 50 
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 
Krev na křídlech 90' 
PASSION PLAY 
romantické drama USA 2010 [15] [S] [DD] 
režie: Mitch Glazer 
hrají: Mickey Rourke, Megan Foxová, Bill Murray, Kelly Lynchová, Rhys Ifans 

Feťák a muzikant Nate Poole unikne v mexické poušti ze spárů smrti a nebezpečného  
gangstera a připojí se k putovnímu cirkusu. Tam se setká s Lily, zosobněným andělem, které  
ze zad vyrůstají bílá křídla…  

Nezvladatelného jazzmana Natea (Mickey Rourke) chytí při krádeži auta. Brzy na to se ocitne  
uprostřed pouště s pohledem upřeným do hlavně pistole. Nate však záhadně unikne smrti, vyhne se  
kulce a utíká hlouběji do pouště, kde v moři písku najde záhadný cirkus. Instinktivně ho to táhne k Lily  
(Megan Fox), Ptačí ženě, jenže ta opakovaně odráží jeho sváděcí pokusy. Nicméně postupem času  
rozpozná Lily v Nateovi svou poslední šanci, jak uprchnout ze života v zajetí. Jenže jen co se začne  
psát první kapitola jejich vztahu, objeví se bohatý podnikatel Happy Shannon (Bill Murray) a hrozí, že  
zničí jejich šanci žít šťastně až do smrti…   

HBO Týden: 51 Datum: 15/12/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Mapa zvuků Tokia 102' 
MAP OF THE SOUNDS OF TOKYO 
romantické kriminální drama Španělsko 2009 [18] [S] [Full HD] 
režie: Isabel Coixetová 
hrají: Rinko Kikuchiová, Sergi López, Min Tanaka, Manabu Oshio, Takeo Nakahara 

Ryu je samotářská dívka, jejíž křehký vzhled je v přímém rozporu s dvojím životem, který  
vede. V noci pracuje na rybím trhu v Tokiu a příležitostně přijímá kšefty jako žena-zabiják.  
Jenže jednoho dne, se zamiluje do své kořisti…  

Ryu je samotářská dívka, jejíž křehký vzhled je v přímém rozporu s dvojím životem, který vede. V noci  
pracuje na rybím trhu v Tokiu a příležitostně přijímá kšefty jako žena-zabiják. Pan Nagara je mocný  
impresário, jenž truchlí nad smrtí své dcery Midori, která spáchala sebevraždu. Z tohoto neštěstí viní  
Španěla Davida, jenž má v Tokiu vinný byznys. Zaměstnanec pana Nagary byl do jeho dcery tajně  
zamilován, a tak si najímá Ryu, aby Davida zabila. Ryu se blíží k Davidovu obchodu, připravená ho  
rychle zneškodnit, ovšem znenadání ji zaujme jeho šarm a dobrý vzhled. Ti dva spolu stráví noc,  
následkem čehož se Ryu snaží odvolat svůj úkol. Jenže to bude mnohem obtížnější, než si  
představovala…  



[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: 51 Datum: 16/12/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (51) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (467) EP. 51 
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 
Den zrady 97' 
THE IDES OF MARCH 
politický thriller USA 2011 [12] [S] [Full HD] 
režie: George Clooney 
hrají: Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa Tomei 

Během zběsilých dnů před prezidentskými primárkami v Ohiu je tiskový mluvčí probíhající  
kampaně vtažen do politického skandálu, jenž ohrozí šance kandidáta, kterého zastupuje,  
stát se prezidentem…  

Svůdné ambice a zkorumpovaná moc v nervy drásajícím thrilleru režiséra George Clooneyho.  
Idealistický organizátor kampaně, Stephen Meyers (Ryan Gosling), přísahal, že bude potit krev za  
guvernéra Mikea Morrise (Clooney), horkého kandidáta na prezidenta, jehož průkopnické názory by  
mohly změnit podobu americké politiky. Jenže během primárek v Ohiu hrozí, že bude zdiskreditována  
Morrisova morální bezúhonnost. Stephen uvízne až po uši ve špinavém skandálu a zjišťuje, že  
jediným způsobem, jak vyváznout, je hrát na obě strany. Ve filmu uvidíte Philipa Seymoura Hoffmana,  
Paula Giamattiho, Marisu Tomei a Evan Rachel Wood.  



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

23:30 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (10) [T] 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 34 - A MAN, A PLAN... 
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 10:  
Nucky se obrací na Gastona Meanse, aby udržel Jesse Smithe v tichosti ve Washingtonu. Kromě  
toho získává Owena a neutraliuje tak Gypovo spojenectví s Joem Masseriem v New Yorku. Margaret  
zvažuje různé podoby budoucnosti – doma i v nemocnici; vedlejší byznys Van Aldena selže; když  
přijde zásilka, Gyp se vypaří; Harrow vynutí omluvu pro Julii; Chalky vidí příležitost v popelu impéria. 



[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: 52 Datum: 17/12/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (11) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 35 - TWO IMPOSTERS 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Allen Coulter 
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 11:  
Gyp učiní v Atlantic City důležitý krok a nutí tak Nuckyho a Eddieho, aby hledali útočiště u Chalkyho.  
Klub Artemis je zaplaven Rosettiho kumpány a Gillian uvažuje o budoucnosti svého byznysu, jež  
zahrnuje i nežádoucího partnera. Luciano uzavře obchod, kterého bude litovat a Harrow ztrácí svá  
domácí privilegia. 

21:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (12) 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 36 - MARGATE SANDS 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie:  
hrají: Tim Van Patten, 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!  



[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 
Válečný kůň [T] 141' 
WAR HORSE 
válečné drama USA 2011 [S] [Full HD] 
režie: Steven Spielberg 
hrají: Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watsonová, Niels Arestrup, David Thewlis 

První světová válka z neobvyklého pohledu koně – odysea radosti a smutku, vášnivého  
přátelství a velkého dobrodružství. Válečný kůň je jedním z nejlepších příběhů o přátelství a  
válce.  

Epické dobrodružství Válečný kůň z dílny režiséra Stevena Spielberga přináší dojemný příběh pro  
celou rodinu. Film odehrávající se na rozlehlých pláních anglického venkova, v Evropě během první  
světové války, vypráví o pozoruhodném přátelství koně jménem Joey a mladého muže Alberta, který  
ho zkrotil a následně vycvičil. Později jsou ovšem ti dva násilně rozděleni a vy se tak můžete stát  
svědky neuvěřitelné cesty koně, který putuje válkou, přičemž mění a inspiruje životy všech lidí, které  
potká – britské kavalérie, německých vojáků, francouzského farmáře a jeho vnučky. V zemi nikoho  
nakonec čeká dojemné vyvrcholení jeho dobrodružné cesty… Zažijte první světovou válku z  
neobvyklého pohledu koně – odyseu radosti a smutku, vášnivého přátelství a velkého dobrodružství.  
Válečný kůň je jedním z nejlepších příběhů o přátelství a válce.  



[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: 52 Datum: 18/12/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

21:00 
Profesionální lháři (3): Minipenis 28' 
HOUSE OF LIES EP. 03 - MICROPHALLUS 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Seith Mann 
hrají: Don Cheadle, Kristen Bellová, Ben Schwartz, Josh Lawson, Dawn Olivieriová 

Tento komediální seriál nabízí kousavý pohled na na poradce v oblasti managementu, který  
nesnáší sám sebe. Marty je velmi úspěšný a bezohledný poradce. Jeannie je ostrá jako břitva  
– absolvovala prestižní školu – a pracuje v Martyho firmě. 

Don Cheadle a Kristen Bell se se vším všudy proměnili ve členy korporátní Ameriky. Vyzbrojen  
perfektně střiženým oblekem, neobyčejnou bystrostí a pozoruhodným talentem pro přesvědčování  
druhých se skvělý Marty Kaan vydává se svým vítězným týmem kamarádu s tituly z MBA do velkého  
světa. Svým šarmem utáhnou tlusté manažery na vařené nudli a hravě je přesvědčí, aby s jejich  
pomocí uzavřeli obří obchody – a samozřejmě utratili celé jmění za jejich služby. Marty a jeho tým jsou 
 stále na cestách a bez domova si vyšlapávají cestičku do nic netušícího světa velkého byznysu,  
plného prvotřídních potěšení. Aby oslnili své klienty, neváhají překrucovat skutečnost, kouzlit s čísly a  
chrlit ze sebe profesní žargon. Není nic, co by tahle parta neudělala, jen aby s úsměvem získala  
tučnou odměnu.  
 
Epizoda 3:  
Marty přijíždí do kanceláře, kde Greg Norbert právě oznamuje, že MetroCapital pravděpodobně koupí  
Galweather. Lidi, tohle není dobré… Skupina se následně přesouvá do Indiany kvůli konzultacím pro  
společnost s nápoji, kde Marty díky svým manažerským schopnostem promění ztrátu ve vítezství.  
Mezitím Clyde vyzvídá, jestli Doug doopravdy dováděl s transvestitou. Roscoe zápasí s rozporuplnými 
 pocity ohledně jeho zalíbení v chlapcích i děvčatech.  

21:30 
Profesionální lháři (4): Malý magnát 28' 
HOUSE OF LIES EP. 04 - MINI-MOGUL 
komediální seriál USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Stephen Hopkins 
hrají: Don Cheadle, Kristen Bellová, Ben Schwartz, Josh Lawson, Dawn Olivieriová 

Tento komediální seriál nabízí kousavý pohled na na poradce v oblasti managementu, který  
nesnáší sám sebe. Marty je velmi úspěšný a bezohledný poradce. Jeannie je ostrá jako břitva  
– absolvovala prestižní školu – a pracuje v Martyho firmě. 

Don Cheadle a Kristen Bell se se vším všudy proměnili ve členy korporátní Ameriky. Vyzbrojen  
perfektně střiženým oblekem, neobyčejnou bystrostí a pozoruhodným talentem pro přesvědčování  
druhých se skvělý Marty Kaan vydává se svým vítězným týmem kamarádu s tituly z MBA do velkého  
světa. Svým šarmem utáhnou tlusté manažery na vařené nudli a hravě je přesvědčí, aby s jejich  
pomocí uzavřeli obří obchody – a samozřejmě utratili celé jmění za jejich služby. Marty a jeho tým jsou 
 stále na cestách a bez domova si vyšlapávají cestičku do nic netušícího světa velkého byznysu,  
plného prvotřídních potěšení. Aby oslnili své klienty, neváhají překrucovat skutečnost, kouzlit s čísly a  
chrlit ze sebe profesní žargon. Není nic, co by tahle parta neudělala, jen aby s úsměvem získala  
tučnou odměnu.  
 
Epizoda 4:  
Jeremiah je mimo město, a tak je Marty nucen vzít svého syna s sebou na pracovní cestu do San  
Francisca. Roscoe doufá, že bude mít příležitost strávit víc času se svým tátou, namísto toho je ale  
celý čas s ostatními ze skupiny – a Marty je nucen hlídat Alexa Katsnelsona, náctiletého CEO  
společnosti zabývající se bezpečnostními softwary. Mezitím Jeannie reaguje na své nedávné  
zasnoubení schůzkou s Kurtem, hudebníkem, kterého náhodně potkala v kavárně.  



[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. (12): Zachraň se 52' 
TRUE BLOOD V. EP. 60 - SAVE YOURSELF 
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 - Pravá krev se vrací s pátou řadou! Tento sexy šokující hororový seriál oscarového tvůrce 
 Alana Balla (Americká krása, Odpočívej v pokoji), z produkce HBO, se vám jistě i tentokrát dostane  
pod kůži. Znovu se setkáme se starými známými: servírkou Sookie Stackhousovou, jejími upírskými  
nápadníky Billem Comptonem a Ericem Northmanem, kamarádkou Tarou, šéfem Samem, zhýralým  
bratrem Jasonem, jasnovidcem Lafayettem a pubertální upírkou Jessicou. Ovšem pátá řada seriálu  
představí také nové tváře. Například upíra-strážce Romana, prezidenta upírského úřadu, jenž usiluje o  
klidné soužití mezi lidmi a upíry. Dále upírskou fanatičku Salome, která chce změnit světový pořádek  
podle myšlenek upíří bohyně Lilith. Setkáme se také s kancléřkou Norou, jež má stejného stvořitele  
jako Eric; vlkodlaky J.D. a Marthou a mnoha dalšími. Pravá krev je směsí romantiky, napětí, mystiky a  
humoru a ve své páté řadě se pouští hlouběji do konfliktu mezi příznivci koexistence a upírskými  
fanatiky. V nastalé politické mocenské hře se nakonec rozhodne nejen o osudu Sookie a jejích přátel z 
 Bon Temps, ale celé lidské existence. 
 
Epizoda 12:  
Finále páté řady. Eric se vydává na poslední zoufalou misi svrhnout Úřad – a zachránit Billa, aby  
neztratil svou lidskost. Andy čelí následkům paktu, který uzavřel; Alcide je připraven se podruhé setkat  
s J.D. a Sam s Lunou ve snaze uniknout Úřadu testují své limity.  



[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: 52 Datum: 20/12/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Kluci z kalendáře 84' 
12 MEN OF CHRISTMAS 
romantická komedie USA 2009 [12] [S] [Full HD] 
režie: Arlene Sanfordová 
hrají: Kristin Chenowethová, Josh Hopkins, Anna Chlumsky, Erin Dillyová, Stephen Huszar 

Romantická komedie, natočená na motivy románu Decent Exposure od Phillipy Ashley,  
vypráví o PR manažerce, které se štěstí vyhýbá velkým obloukem a jež využívá své  
profesionální know-how k rozpálení malého městečka v Montaně... 

Pro newyorčanku a PR manažerku E. J. Baxter jsou tohle pěkně neveselé Vánoce. Během  
pracovního večírku přijde o svou skvělou práci na Manhattanu i o svého snoubence. Štěstí se jí vyhýbá 
 velkým obloukem, a tak se E. J. ocitne na druhém konci světa, v malém městečku Kalispell ve státě  
Montana. Její novou pracovní náplní je sehnat finanční zdroje pro místní stanici záchranářů, a tak se  
tamní pracovníky snaží přesvědčit, aby pózovali nazí pro fotky a la Muži z kalendáře. Časem E. J.  
zjistí, co je pro ni v životě skutečně důležité a jako bonus získá srdce jednoho z krasavců…   

21:30 
Malá Hanoj 75' 
LITTLE HANOI 
dokument z produkce HBO ČR/Něměcko/Slovensko 2012 [S] 
režie: Martina Saková 
hrají:  

Příběh Chung a Nguyet, dvou vietnamských děvčat, zápasících o svou budoucnost v České  
republice. V rozmezí více než šesti let sledujeme kroky, které tyto dvě nejlepší kamarádky  
podniknou, aby si v Evropě vytvořily nový domov a perspektivu. 

Nový dokument, realizovaný v koprodukci HBO Europe a společností Projector 23 a FilmFrame, se  
soustřeďuje na vietnamskou komunitu v posttotalitních Čechách. Protagonistkami kroniky - natáčené  
šest let - jsou dvě nerozlučné přítelkyně Chung a Nguyet, jež původně pracovaly na tržišti v Dubí u  
Teplic, na nechvalně proslulé silnici E 55. V úvodní epizodě - natočené v zimě roku 2005 -  prodávají  
levné zboží německým turistům. Další kapitoly chronologicky sestaveného svědectví sledují, jak se  
vyrovnávají s hospodářskou krizí i s vlastními klopotnými osudy.  
Činorodé dívky musí čelit poklesu kšeftů, způsobených otevřením nové dálnice do Drážďan. Nguyet  
dočasně přesídlí do Prahy, kde se snaží uspět v salónu se svatebními šaty ve známé tržnici Sapa.  
Chung se svým milým Tienem zplodí synka, kterému dají české jméno Petr. Nguyet se po roce vrátí  
zpátky do Teplic a dívky se spolu se svými partnery sejdou na oslavě vietnamského Nového roku.  
Nguyet se posléze rovněž stane matkou a obě mladé ženy začnou podnikat ve večerkách... Dalšími  
klíčovými postavami snímku jsou dvě Češky, jež si přivydělávají jako chůvy vietnamských dětí: Věra  
Kubáňová, jež vychovala Chung jako její náhradní babička, a Marta Bláhová, jež se stará o jejího  
synka.  
Dokument, který natočila mladá slovenská režisérka Martina Saková, líčí každodennost cizokrajné  
menšiny, jež se vyznačuje mimořádnou pracovitostí a odolností. Ve výpovědi postaršího  
vietnamského páru se ohlíží i za krušnými časy války, kdy se rodiny ve vzdálené zemi musely ukrývat  
před bombardováním. Vrací se také k počátkům existence vietnamské komunity u nás, jež spadají do  
osmdesátých let minulého století. Kontingenty mladých lidí - určených pro práci v ČSSR - podléhaly  
přísnému výběru a délka jejich pobytu u nás byla úředně omezena. 



[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: 52 Datum: 21/12/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

18:00 
Filmy a filmové hvězdy IV. (51) 25' 
FILMS AND STARS IV. (207) EP. 51 
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. 

HBO Týden: 52 Datum: 22/12/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Signál 113' 
SIGNAL 
satirická komedie ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Tomáš Řehořek 
hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Boleslav Polívka, Karel Roden, Jiří Menzel 

Poklidnou idylu rázovité vesničky, tak trochu odříznuté od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí 
 mladíci Kája a Filos. Přijeli, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního  
vysílače. Možná však nejsou tím, za co se vydávají... 

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí  
mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro  
instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště  
když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát.  
Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je  
ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání do nich vkládaná. Možná totiž  
nejsou tím, za co se vydávají... 



[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: 52 Datum: 23/12/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

14:45 
Před kamerou IX. (52) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (468) EP. 52 
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 
Terapie II. - speciál 30' 
TERAPIE II. - SPECIAL (AKA. IN TREATMENT II. - SPECIAL) 
drama z produkce hbo ČR 2012 [15] [S] 
režie:  
hrají:  

V srpnu 2012 padla poslední klapka druhé řady seriálu TERAPIE, realizovaného ve  
společnosti HBO Česká republika. TERAPIE II. pracuje s drsnějšími konflikty než první řada  
vyprávění, jež se setkalo s pozitivním ohlasem u diváků i kritiky. 

V srpnu 2012 padla poslední klapka druhé řady seriálu TERAPIE, realizovaného ve společnosti HBO  
Česká republika. Terapie II. pracuje s drsnějšími konflikty než první řada vyprávění, jež se setkalo s  
pozitivním ohlasem u diváků i kritiky.  
Druhá série úspěšného seriálu má odlišné herecké obsazení. Z původní sestavy zůstává Karel Roden 
 v roli kontroverzního psychologa a Kamila Magálová v úloze jeho mentorky Dity. V rolích pacientů se  
nově objeví Tereza Brodská jako energická spolumajitelka právnické firmy Táňa. Kateřina Winterová a 
 David Švehlík hrají manželský pár Neumannových, který dochází k psychologovi se svým  
problematickým synem Viktorem (Zdeněk Bařinka). Další Markovou klientkou je studentka architektury  
Viola, kterou zosobnila Tereza Voříšková. Bývalého disidenta Slávka Charváta, který působí jako  
spolumajitel stavební fi rmy a je spoluzodpovědný za neštěstí při realizaci jedné z jeho zakázek,  
ztělesnil Jiří Ornest. Důležitou postavou je otec mrtvého vojáka Igora (v podání Jiřího Štěpničky), který  
hned na začátku druhé série psychologa zažaluje za údajný podíl na tragickém osudu svého syna. Z  
původního obsazení zůstává Klára Melíšková jako Markova manželka Alice a Jan Cina a Berenika  
Kohoutová v rolích jejich dospívajících potomků. V klíčových vedlejších úlohách se nově představí  
Zuzana Bydžovská, Petra Špalková a Matěj Hádek. 



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

20:30 
Bláznivá, zatracená láska 113' 
CRAZY, STUPID, LOVE. 
romantická komedie USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Glenn Ficarra, John Requa 
hrají: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Mooreová, Emma Stoneová, Marisa Tomei 

Cal a Emily žili svůj americký sen a měli perfektní život… Dokud Emily nepodala žádost o  
rozvod. Nyní je Cal, pan Manžel, znovu single. Naštěstí má dobrého kamaráda, starého  
mládence Jacoba…  

Calu Weaverovi je lehce přes čtyřicet a žije si spokojeným životem – má dobrou práci, hezký dům,  
skvělé děti a báječnou manželku, kterou potkal na střední škole. Jenže jeho perfektní život se změní  
jako mávnutím kouzelného proutku - zjistí totiž, že ho jeho žena podvádí a co hůř, chce se rozvést!  
Cal se musí vyrovnat s drastickou změnou svého života, ovšem ve světě svobodných si neví rady –  
vždyť nebyl na rande dvacet let! Volné večery tráví osamělým trucováním v místním baru. A tak si  
nešťastného Cala vezme pod svá křídla třicátník Jacob Palmer. Jacob se snaží svému kamarádovi  
pomoci zapomenout na svou ženu a začít nový život. A tak se Calovi otevře spousta nových  
možností: flirtování se ženami, chlapské drinky a absolutně nový smysl pro styl. Ovšem Cal s Emily  
nejsou jediní, kteří se snaží znovu zorientovat ve světě lásky: Calův třináctiletý syn Robbie je bláznivě  
zamilovaný do své sedmnáctileté chůvy Jessicy a ta se zas zakoukala do Cala. Ovšem přes veškeré  
změny, kterými Cal prošel a všechny ženy, jež poznal, ho jeho srdce táhne zpět ke své první lásce…  

00:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (11) [T] 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 35 - TWO IMPOSTERS 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie: Allen Coulter 
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 11:  
Gyp učiní v Atlantic City důležitý krok a nutí tak Nuckyho a Eddieho, aby hledali útočiště u Chalkyho.  
Klub Artemis je zaplaven Rosettiho kumpány a Gillian uvažuje o budoucnosti svého byznysu, jež  
zahrnuje i nežádoucího partnera. Luciano uzavře obchod, kterého bude litovat a Harrow ztrácí svá  
domácí privilegia. 



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

01:00 
Impérium - Mafie v Atlantic City III. (12) [T] 60' 
BOARDWALK EMPIRE III. EP. 36 - MARGATE SANDS 
drama z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [Full HD] 
režie:  
hrají: Tim Van Patten, 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!  

HBO Týden: 53 Datum: 24/12/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Já, padouch 91' 
DESPICABLE ME 
animovaná rodinná komedie USA 2010 [S] [DD] [Full HD] 
režie: Pierre Coffin, Chris Renaud 
hrají:  

Jeden z největších padouchů světa, Gru, má v plánu ukrást Měsíc! Jenže jeho plány zmaří tři  
malá osiřelá děvčátka, která v něm při prvním pohledu spatří, něco, čeho si nikdo jiný nikdy  
nevšiml: potenciálního otce.  

Toto je příběh největšího padoucha světa, jenž čelí své největší výzvě – do jeho života vstoupí tři  
rozkošné děti. Ve šťastné předměstské čtvrti plné roubených plotů a růžových keřů stojí černý dům s  
uschlým trávníkem. Hluboko pod domem je ukryta obrovská tajemná skrýš. Obklopen armádou  
nezbedných malých přisluhovačů tam Gru plánuje největší loupež v historii – chce ukrást Měsíc! Gru  
si totiž libuje ve všech hanebnostech. Vybrojen arzenálem smršťovacích a zmrazovacích paprsků,  
obrněných vozů připravených na bitvu na zemi i ve vzduchu, je připraven odstranit každého, kdo se  
mu postaví do cesty. Jenže pak se jednoho dne setká se třemi malými osiřelými dívkami, které v něm  
při prvním pohledu spatří, něco, čeho si nikdo jiný nikdy nevšiml: potenciálního otce.  



[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: 53 Datum: 27/12/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Vina 86' 
BLAME (2010) 
psychologický krimi thriller Austrálie 2010 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Michael Henry 
hrají: Damian de Montemas, Sophie Loweová, Kestie Morassiová, Simon Stone, Mark Leonard Winter 

V odlehlé části australského vnitrozemí se vrací učitel piana do svého osamoceného domu.  
Najednou se před ním vynoří pět maskovaných útočníků, chytnou ho, svážou na židli a donutí  
ho spolykat celé balení prášků na spaní…  

Dokonalá vražda nepřipouští sebemenší chybu. Pět přátel touží po spravedlnosti a odplatě, a tak  
násilně přepadnou muže v jeho vlastním domě. Jejich plánem je spáchat dokonalou vraždu. Jsou  
přesvědčeni, že nikdo nebude zpochybňovat smrt oběti vlastní rukou, a tak předávkují muže pomocí  
prášků na spaní. Jenže jejich plán se zvrtne – pokus o vraždu selže a oběť bojuje o život. Následně  
jsou vzneseny otázky o skutečné povaze událostí, které vedly k nevyvedenému útoku. Jsou odhalena  
tajemství i lži a původně semknutá skupina útočníků se rozpadá, přičemž začnou pochybovat jeden o  
druhém. Pravda vyplouvá na povrch a jejich touha po spravedlnosti je zavede na místo, odkud není  
návratu…  

21:30 
Na chuti záleží: Speciality Paula Liebrandta 69' 
A MATTER OF TASTE: SERVING UP PAUL LIEBRANDT 
dokumentární film USA 2011 [12] [S] [Full HD] 
režie: Sally Roweová 
hrají:  

Paul Liebrandt je jedním z nejtalentovanějších a nejkontroverznějších kuchařů na světě.  
Zároveň je nejmladším kuchařem, jenž získal tři hvězdy v hodnocení New York Times. Tento  
film odhaluje, co je to úspěch ve světě špičkového kulinářství. 

Přijměte pozvání do světa nesmírně talentovaného energického mladého kuchaře, Paula Liebrandta.  
Ve svých čtyřiadvaceti letech byl deníkem New York Times oceněn za své nezapomenutelné a hyper  
moderní pokrmy třemi hvězdami. Mezi jeho originální kulinářské výtvory patří například Úhoř s fialkami  
a čokoládou, Pěna z telecích mozečků a foie gras nebo Polévka z piva a lanýžů.  
Kritik William Grimes přirovnal Paula k pianistovi, který našel skryté klávesy. Naopak kritik časopisu  
Gourmet, Jonathan Gold, nazval Paulovo jídlo výsledkem neúspěšného vědeckého experimentu.  
Liebrandt se brzy stal kuchařem, kterého kritici buď zbožňují anebo se vyžívají v nenávisti k němu.  
Tento dokumentární snímek sleduje Paula po více než deset let a odhaluje jeho kreativní proces v  
kuchyni. Kromě toho ovšem zaznamenává hodiny tvrdé práce a neobyčejné odhodlání, díky kterým se 
 Paul stal kulinářským umělcem a uspěl v neuvěřitelně tvrdém světě špičkové gastronomie v New  
Yorku. Film také zkoumá složité vztahy kritiků jídla, kuchařů a majitelů restaurací a noří se hluboko do  
světa nekompromisního a provokativního kuchaře, který zásadně předběhl svou dobu.  



[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: 53 Datum: 28/12/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:55 
Filmy a filmové hvězdy IV. (52) 25' 
FILMS AND STARS IV. (208) EP. 52 
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. 

HBO Týden: 53 Datum: 29/12/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Trhliny 100' 
CRACKS 
psychologické drama VB/Irsko 2009 [15] [S] [Full HD] 
režie: Jordan Scott 
hrají: Eva Greenová, Juno Templeová, María Valverdeová, Imogen Pootsová, Ellie Nunnová 

Eva Green si zahrála okouzlující slečnu G., nekonvenční učitelku na staromódní britské  
internátní škole. Příběh sleduje partu šesti dívek, jejichž výsadní postavení naruší příjezd  
nové krásné studentky ze Španělska…  

Na upjaté internátní škole září ve školním potápěčském týmu elitní parta dívek, kterou vede Di (Juno  
Temple). Slečny soutěží nejen v plavání, ale především se perou o pozornost okouzlující učitelky,  
slečny G. (Eva Green). Ta si v jejich společnosti libuje a věří, že jejím úkolem je poučit své studentky o 
 tom, jak to chodí ve světě. Do školy přijíždí krásná Španělka Fiamma (Maria Valverde) a stane se  
členkou potápěčského týmu. Di coby kapitánka, ve snaze prosadit svou pozici, zavádí nová pravidla.  
Jenže slečna G. je okouzlena Fiamminou krásou i vyspělostí a stane se svou oblíbenkyní doslova  
posedlá… 

HBO Týden: 53 Datum: 30/12/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Mission: Impossible - Ghost Protocol 127' 
MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL 
špionážní akční thriller USA/SAE/ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Brad Bird 
hrají: Tom Cruise, Paula Pattonová, Simon Pegg, Jeremy Renner, Michael Nyqvist 

Špionážní agentura IMF je uzavřena – byla údajně zapletena do teroristického spiknutí. Je  
zahájeno vyšetřování a vyhlášen ‚Ghost Protocol‘. Ethan Hunt a jeho tým se v utajení snaží  
očistit jméno organizace. Jsou odkázani jen sami na sebe… 

Ethan Hunt byl spolu se všemi ostatními členy odvolán z IMF – agentura byla obviněna z teroristického 
 bombového útoku na Kreml a prezident vyhlásil ‚Ghost Protocol‘. Nemají žádné kontakty ani  
prostředky, přesto jsou rozhodnuti očistit jméno agentury a zabránit dalším útokům. A aby toho nebylo  
málo, Ethan je nucen spolupracovat s týmem kolegů, kteří jsou na útěku a jejichž pohnutky k operaci  
mu nejsou úplně jasné.  



[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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15:25 
Zrození Planety opic [T] 101' 
RISE OF THE PLANET OF THE APES 
akční sci-fi drama USA 2011 [S] [Full HD] 
režie: Rupert Wyatt 
hrají: James Franco, Freida Pintová, John Lithgow, Andy Serkis, Brian Cox 

Tento prequel Planety opic se soustředí na geneticky modifikovaného šimpanze Caesara,  
jehož stvořil ambiciózní vědec ve své laboratoři v San Francisku. Lidoop svůj intelekt využije 
 k rozpoutání opičího povstání proti lidským utlačovatelům. 

Jediný akt soucitu a arogance vede k válce, kterou Země nikdy předtím nezažila – a také ke ZROZENÍ  
PLANETY OPIC. Tým, jenž získal Oscara v kategorii vizuálních efektů a podepsal se pod filmem  
Avatar a trilogií Pán Prstenů, nyní přichází s digitálními lidoopy, kteří disponují nejrůznějšími emocemi  
a rozsáhlou inteligencí a způsobí nevídanou bitvu, jež zcela promění osud lidstva a primátů. Hlavním  
hrdinou příběhu je šimpanz Caesar, který získal díky experimentálnímu léku lidskou inteligenci a  
emoce. Vynálezce léku, Will Rodman, ho spolu s odbornicí na primáty, Caroline Aranhou, vychoval  
jako svého syna. Jenže pak Caesara vezmou od jeho milovaných lidí a uvězní ho v opičí rezervaci v  
San Brunu. Caesar se však nevzdává a sestavuje opičí armádu a společně ze svého vězení utečou –  
lidoopy a lidi čeká velká kolize, která možná promění naši planetu jednou provždy…  

00:10 
Silvestrovské filmové překvapení 108' 
NEW YEARS EVE SURPRISE MOVIE 2012 (CZ) 
 [12] [S] 
režie:  
hrají:  


