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 Premiéry HBO - 2012/06 
HBO Týden: 23 Datum: 1/6/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (22) 24' 
FILMS AND STARS IV. (178) EP. 22 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

22:00 
13 93' 
13 (2010) 
thriller USA 2010 [18] [S] [DD] 
režie: Géla Babluani 
hrají: Sam Riley, Jason Statham, Mickey Rourke, Ray Winstone, Michael Shannon 

Vince Ferro je v zoufalé situaci. Momentálně dělá příležitostnou práci a během toho ukradne  
obálku, jež obsahuje instrukce pro tajemnou práci a slibuje potenciální bohatství. A tak si  
Vince opatří falešnou identitu a pustí se do toho…  

V Talbotu, v americkém státě Ohio, potřebuje otec od rodiny peníze na životně důležitou operaci. Jeho 
 syn Vince (Sam Riley), který pracuje jako elektrikář, zaslechne jednoho dne cizího muže mluvit o tom, 
 že je možné za jediný den vydělat obrovské jmění. Když se ten samý muž předávkuje drogami, najde 
 u něj Vince instrukce a mobilní telefon. Vince neváhá, vezme telefon i pokyny a vydává se pod  
falešnou identitou na cestu. Vlakem příjíždí do New Yorku a čeká na kontakt. Nemá nejmenší tušení, o  
co jde. Skončí v odlehlém domě, kde si bohatí muži sázejí na to, kdo přežije komplikovanou a  
nebezpečnou Ruskou ruletu: tentokrát je to číslo 13.  
Ve filmu se díky restrospektivním záběrům seznámíte s ostatními soutěžícími, včetně muže, kterého  
přivedl jeho bratr z ústavu pro duševně choré… Podaří se Vincovi vyhrát?  

HBO Týden: 23 Datum: 2/6/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Neopouštěj mě 99' 
NEVER LET ME GO 
psychologické sci-fi drama VB/USA 2010 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Mark Romanek 
hrají: Carey Mulliganová, Andrew Garfield, Keira Knightleyová, Sally Hawkinsová, Charlotte Ramplingová 

Kathy, Tommy a Ruth strávili své dětství na zdánlivě idylické anglické internátní škole. Když  
pak opustí brány školy, zjišťují nejen, že zemřou, ale dozvídají se také strašlivou pravdu o  
svém výjimečném osudu.  

Tento film byl natočen na motivy uznávaného románu Kazua Ishigura, Never Let Me Go, ve kterém se  
odehrává pozoruhodný příběh lásky, ztráty a skryté pravdy. Zbývá položit si základní otázku: Co dělá  
člověka člověkem? Režisér Mark Romanek a scénárista Alex Garland přenesli Ishigurovo úchvatně  
emocionální dílo do filmové podoby…  
Kathy, Tommy a Ruth žijí ve světě i čase, který je nám blízký, ovšem zcela se vymykají všemu, co  
známe. Své dětství strávili společně v Hailshamu, zdánlivě idylické anglické internátní škole. Když  
však jednoho dne opustili brány školy, žíznivě se vrhli do prozkoumávání skutečného světa. Jejich sny  
o svobodě ovšem brzy prasknou jako bubliny. Trojice kamarádů se totiž dozví, že byli uměle vytvořeni  
v rámci pěstování lidských orgánů. Jsou kloni! Kromě konfrontace s vlastní smrtelností se musejí  
všichni tři vyrovnat s nenaplněnými touhami a emocemi, zatímco přemýšlejí o skutečném smyslu své  
existence…  



[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: 23 Datum: 3/6/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

09:40 
Méďa Béďa 77' 
YOGI BEAR 
dobrodružná rodinná komedie USA 2010 [DS] [DD] 
režie: Eric Brevig 
hrají: Anna Farisová, Tom Cavanagh, T.J. Miller, Nate Corddry, Andrew Daly 

Když se chamtivý starosta rozhodne zavřít Jellystonský park, Méďa Béďa a Bubu musejí  
spojit své síly s dlouholetým správcem Smithem, aby rezervaci zachránili. Jenže Méďa Béďa  
bude muset dokázat, že je chytřejší než průměrní medvědi 

Přátelský medvěd, který s oblibou krade piknikové koše, se vrací v jedinečném filmovém  
dobrodružství! Méďa Béďa se vždy spoléhal především na svou pohotovost, vtip a rychlé nohy. Díky  
tomu se mu vždy podařilo utéct rozzlobeným táborníkům i správci parku Smithovi. Jenže on i Bubu se 
 brzy budou muset vyrovnat s mnohem horší situací… Jejich milovaný Jellystonský park bude prodán! 
 Starosta Brown potřebuje schovat špatné hospodaření s městskými fondy a pokrýt náklady na svou  
volební kampaň, a tak se rozhodl park prodat. Rodiny už se nebudou moci vydat na dobrodružný výlet  
do přírody, jak byly v Jellystonu zvyklé, ba co hůř, Méďa Béďa, Bubu a další zvířecí kamarádi budou  
vyhnáni z jejich domova. A tak bude muset Méďa Béďa dokázat, že je opravdu chytřejší než obyčejný  
medvěd a s pomocí Bubu a rangera Smithe najít způsob, jak park zachránit.    

19:30 
Před kamerou IX. (23) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (439) EP. 23 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale 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 
Sucker Punch 105' 
SUCKER PUNCH (2011) 
akční dobrodružná fantasy USA 2011 [15] [S] [DD] 
režie: Zack Snyder 
hrají: Emily Browningová, Abbie Cornishová, Jena Maloneová, Vanessa Hudgensová, Jamie Chungová 

Sledujte příběh mladé pacientky na psychiatrii, jež uniká do světa živoucí fantazie. Právě tam  
přesvědčí další čtyři mladé dívky, aby se daly dohromady a pokusily se uniknout strašlivému  
osudu v rukou svých věznitelů, než bude příliš pozdě. 

Akční fantasy, jež vám dá nahlédnout do živelné představivosti jedné mladé dívky, jejíž sny jí pomáhají  
uniknout z temné reality. Nespoutaná časem ani prostorem se volná jako ptáček pohybuje v  
nekonečné fantazii své mysli, zažívá neuvěřitelná dobrodružství a postupně smazává hranice mezi  
skutečností a fantazií…  
Zavřeli ji a zamkli proti její vůli, ale Babydoll neztratila svou touhu žít a přežít. Je rozhodnuta bojovat za  
svou svobodu, a tak přesvědčí další čtyři dívky – neochotnou Sweet Pea, upovídanou Rocket,  
vychytralou Blondie a slepě oddanou Amber – aby se spojily a pokusily se uniknout strašlivému osudu  
v rukou svých věznitelů, kteří si říkají Blue a Madam Gorski… Musí si však pospíšit a uniknout dříve,  
než si tajemný High Roller přijde pro Babydoll.  
Pod vedením Babydoll se dívky pustí do boje a jejich nepřátelé jsou opravdu různorodí, od samurajů  
až po hady. Dívky se musejí rozhodnout, co jsou ochotny obětovat, aby zůstaly naživu. Naštěstí jim  
pomůže moudrý Wise Man a jejich neuvěřitelná cesta – pokud se jim podaří uspět – je nakonec  
osvobodí.     



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

21:50 
Hra o trůny II. (8) 50' 
GAME OF THRONES II. EP. 08 - THE PRINCE OF WINTERFELL 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Alan Taylor 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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: 24 Datum: 4/6/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

19:45 
Tři dny ke svobodě [T] 128' 
THE NEXT THREE DAYS 
kriminální thriller USA 2010 [15] [S] 
režie: Paul Haggis 
hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banksová, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wildeová 

Brennanovi žili v rodinné idyle, jenže pak byla Lara obviněna z vraždy. Přesto, že přísahá, že  
ji nespáchala, je shledána vinnou a odsouzena. Když soud zamítne závěrečné odvolání,  
rozhodne se John dostat svou ženu z vězení nelegální cestou. 

Život Johna Brennana je, zdá se, absolutně perfektní. Jenže najednou je jeho manželka Lara zatčena  
a obviněna z vraždy. Tvrdí, že je nevinná. Přesto je odsouzena a zavřena do vězení. John se snaží ze 
 všech sil udržet rodinu pohromadě, vychovávat jejich syna a k tomu ještě učit na vysoké škole. Tři  
roky se snaží najít jakýkoli důkaz, který by prokázal, že je jeho žena nevinná. Když soud zamítne  
závěrečné odvolání, pomýšlí Lara na sebevraždu. A tak se John rozhodne, že svou manželku dostane 
 z vězení nelegální cestou. Neodradí ho nic. Dá dohromady plán útěku a vydá se do nebezpečného a  
neznámého světa, ve kterém nakonec riskuje vše pro ženu, kterou miluje.  

22:00 
Hra o trůny II. (10) [T] 63' 
GAME OF THRONES II. EP. 10 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Alan Taylor 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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: 24 Datum: 5/6/12 Den: úterý 
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19:00 
Holka s prknem  93' 
CHALET GIRL 
romantická komedie VB/Německo/Rakousko 2011 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Phil Traill 
hrají: Felicity Jonesová, Ed Westwick, Tamsin Egertonová, Brooke Shieldsová, Bill Nighy 

Krásná uličnice Kim (19), bývalá šampionka ve skateboardingu si najde živobytí coby  
služebná v nóbl lyžařském středisku v Alpách. Zatímco se připravuje na snowboardové  
závody, zamiluje se do jednoho ze svých šéfů.  

Krásná uličnice Kim kdysi bývala šampionkou ve skateboardingu, teď ale smaží hamburgery a snaží  
se uživit sebe a svého tátu. Brzy se na ní ale usměje štěstí v podobě práce v luxusní horské chatě v  
Alpách. Kim je zpočátku zmatena bizarností nóbl světa plném prvotřídního šampaňského,  
majestátních hor a po pás hlubokého prašanu. Potom ale objeví snowboarding a s ním úplně nový  
svět. Ukáže se, že Kim je přirozený talent, a tak začne brzy trénovat na soutěž pořádanou při  
příležitosti ukončení sezóny. Má jedinečnou příležitost vyhrát pořádnou sumu peněz. Jenže předtím,  
než se znovu stane šampionkou, musí překonat své nejhlubší obavy… a také zjistit, jak se věci mají s  
Jonnym, pohledným, ovšem evidentně nedostupným synem jejího šéfa.   

20:35 
Vychovávat Hope II. (18): Zásady bezpečného sexu 21' 
RAISING HOPE II. EP. 18 - POKING HOLES IN THE STORY 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Eyal Gordin 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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



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

21:00 
Girls (1) 30' 
GIRLS EP. 01 - PILOT 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Lena Dunhamová 
hrají: Lena Dunhamová, Allison Williamsová, Jemima Kirkeová, Zosia Mametová, Adam Driver 

Humorný pohled na sled nejrůznějších trapasů a ojedinělých úspěchů skupiny dívek, kterým  
je lehce přes dvacet a žijí v New Yorku. Hlavní roli si v tomto novém, částečně  
autobiografickém, seriálu HBO zahrála jeho autorka Lena Dunhamová. 

Nový seriál HBO z dílny spisovatelky, herečky a režisérky Leny Dunhamové sleduje osudy skupiny  
dívek, kterým je lehce přes dvacet, žijí v New Yorku, mají dostudováno a nyní se snaží dát svému  
životu nějaký směr.  
Hannah před dvěma lety dokončila školu humanitních věd a je přesvědčená, že má talent a  
schopnosti, aby se stala úspěšnou spisovatelkou. Ačkoliv ještě téměř nezačala psát svou knihu života 
 (nejdříve ji musí prožít), rodiče jí bez milosti odstřihly od přísunu peněz. Další komplikací je pro  
Hannah neopětovaná vášeň k excentrickému herci Adamovi, se kterým má občas sex (když se  
obtěžuje odpovědět jí na esemesku). Nájem a další nezaplacené účty se začnou nebezpečně  
hromadit, Hannah se však naštěstí může opřít o svou spolubydlící a nejlepší kamarádku Marnie. Ta  
má skutečnou práci v umělecké galerii a dokonce i opravdového přítele. Ve městě se objeví jejich  
krásná kamarádka Jessa z Velké Británie, jež procestovala tolik různých zemí, jako měla milostných  
románků. Jessa se nastěhuje ke své naivní sestřenici Shoshanně, která by nejraději žila, jako v seriálu 
 Sex ve městě. Během desetidílné první řady GIRLS, se všechny čtyři mladé dámy snaží zjistit, co  
doopravdy chtějí – od života, od mužů, od sebe samých i navzájem. Odpovědi nejsou vždy jasné ani  
jednoduché, ale jejich hledání je velice kontaktní a neskutečně zábavné.  
 
Epizoda 1:  
Čtyřiadvacetiletá Hannah žije v New Yorku a chce se stát úspěšnou spisovatelkou, kterou nepříjemně  
překvapí, když jí rodiče znenadání odříznou od zdroje příjmů. Následně ji vyhodí z neplacené počáteční 
 praxe, a tak nešťastná Hannah hledá útěchu u Adama. S tímhle excentrickým hercem občas spí, tedy 
 když se obtěžuje reagovat na její esemesky. Hannina spolubydlící a nejlepší kamarádka Marnie  
pořádá večeři pro jejich bohémskou přítelkyni Jessu. Zcestovalá britka se právě vrátila do New Yorku  
bůhví odkud a nastěhovala se ke své mladší sestřenici Shoshanně, posedlé seriálem Sex ve městě. 

21:30 
Nahoru a dolů III. (7) 28' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 20 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

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

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



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

22:00 
Spartakus: Pomsta (8): Vyrovnání 54' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 08 - BALANCE 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

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

V předchozím seriálu Spartakus: Krev a písek jsme se s gladiátory rozloučili ve chvíli, kdy utíkali z  
Batiatova domu. Povstání pokračuje a strach z gladiátorského povstání přímo ohromí srdce Římské  
republiky. Další řada oblíbeného seriálu Spartakus: Pomsta začíná vysláním Gaia Claudia Glabera a  
jeho římských vojáků do Capuy, aby rozdrtili skupinu osvobozených otroků vedenou Spartakem dříve,  
než způsobí další škody. Spartakus je hnán svou touhou pomstít se muži, který odsoudil jeho ženu k  
otroctví a nakonec i k smrti. Zároveň si není jistý, zda jsou nezbytně nutné další oběti, aby svou  
armádu udržel pohromadě. I tentokrát se můžeme těšit na krvelačné souboje, neobvyklé erotické  
scény a skutky hanebné i hrdinské. 
 
Epizoda 8:  
Spartakovi se naskytne příležitost k pomstě, podaří se jim totiž zadržet významného Římana. Ale má  
uspokojit svou touhu za cenu vyššího dobra? Intriky mezi Glaberem a ženami, které ho obklopují  
začínají být pěkně žhavé…  

HBO Týden: 24 Datum: 6/6/12 Den: středa 
__________________________________________________________________________________ 

21:50 
Voják 2 91' 
THE MARINE 2 
akční thriller USA 2009 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Roel Reiné 
hrají: Ted DiBiase, Temuera Morrison, Lara Coxová, Robert Coleby, Michael Rooker 

Námořní sniper Joe Linwood (Ted DiBias) vyráží se svou manželkou Robin (Lara Coxx) na  
dovolenou do prázdninového ráje. Harmonii však brzy naruší partyzáni, kteří převezmou  
kontrolu nad pětihvězdičkovým hotelem a žádají tučné výkupné.  

Námořní průzkumnický sniper Joe Linwood (Ted DiBias) na nějaký čas odešel z práce, a tak se může 
 připojit ke své manželce Robin (Lara Coxx) a vycestovat s ní na slavnostní otevření luxusního  
pětihvězdičkového resortu na ostrově v jižních mořích. Jejich pohádková dovolená však brzy skončí,  
skupina místních povstalců totiž převezme kontrolu nad resortem a několik hostů, včetně Robin a  
majitele hotelu, vezme jako rukojmí. Zatímco vyjednávají o výkupném, vůdce rebelů začne postupem  
času vraždit rukojmí. A hodiny tikají. Joe bude muset vzít věci do svých rukou a pokusit se sám  
zachránit svou manželku a ostatní přeživší od jisté smrti. Příběh byl natočen v Thajském Phuketu a  
byl inspirován skutečnou událostí.  



[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: 24 Datum: 7/6/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Krev pelikána 94' 
PELICAN BLOOD 
drama VB 2010 [15] [S] [DD Orig.] 
režie: Karl  Golden 
hrají: Harry Treadaway, Emma Boothová, Arthur Darvill, Ali Craig , Christopher Fulford 

Obsedantně kompulzivní Nikko se dá dohromady s bývalou přítelkyní Stevie, bojovnicí za  
práva zvířat. Stevie Nikka rozptyluje od jeho vášně – pozorování ptáků. Milovník ptactva je  
odhodlán vidět jich pět set a poté uskutečnit děsivý plán… 

Tento příběh byl natočen podle stejnojmenné novely Crise Feddiho. Film vypráví o Nikkovi, jenž je  
okouzlující a zábavný, ovšem zároveň obsedantně kompulzivní a trpí také sebedestrukcí – velmi  
zajímavá kombinace vlastností pozorovatele ptáků! Nikko si zapisuje vzácné ptáky, když je vidí a má v 
 plánu se zabít, jakmile dosáhne čísla 500. Nyní jich má 497. Naštěstí se však objeví Nikkova krásná,  
ovšem neuvěřitelně nestabilní, bývalá přítelkyně Stevie (Emma Booth) a obrátí jeho život vzhůru  
nohama. Dokáže ho zachránit před ním samým anebo ho jen posune blíž k okraji propasti?  

HBO Týden: 24 Datum: 8/6/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:40 
Filmy a filmové hvězdy IV. (23) 22' 
FILMS AND STARS IV. (179) EP. 23 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

22:00 
Vlkodlak 114' 
THE WOLFMAN 
horor USA 2010 [18] [S] [DD] 
režie: Joe Johnston 
hrají: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Bluntová, Hugo Weaving, Geraldine Chaplinová 

Benicio Del Toro v hlavní roli ztvárňuje znepokojeného aristokrata, který se poté co zmizel  
jeho bratr vrací zpátky domů. Znovu se po letech odcizení setkává s otcem a vydává se najít  
bratrova vraha… a netuší jak děsivý osud jej potká. 

Dětství Lawrence Talbota (Benicio Del Toro) skončilo té noci, kdy mu zemřela matka. Jeho otec  
(Anthony Hopkins) ho poslal z ospalé viktoriánské vesničky Blackmoor do azylu v ústavu pro  
choromyslné, a poté Lawrence odjel do Ameriky. Po letech ho vyhledá snoubenka jeho bratra Gwen  
(Emily Bluntová) a žádá ho, aby jí pomohl ztraceného bratra najít. Talbot se tedy vrací domů a zjišťuje, 
 že bratrovo tělo bylo nalezeno roztrhané. Znovu se po letech odcizení setkává s otcem a vydává se  
najít bratrova vraha… a netuší jak děsivý osud jej potká. Kdosi nebo cosi disponující brutální silou a  
poháněné neukojitelnou touhou po krvi vraždí vesničany. Přijíždí nedůvěřivý inspector Scotland Yardu  
Aberline (Hugo Weaving), aby celou událost prošetřil... 



[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: 24 Datum: 9/6/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

18:15 
Justin Bieber: Nikdy neříkej nikdy 101' 
JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER 
hudební dokument USA 2011 [12] [DS] [DD Orig.] 
režie: Jon M. Chu 
hrají: Justin Bieber 

Sledujte inspirující příběh úspěšného mladého zpěváka. Nenechte si ujít sondu do života  
Justina Biebera. Vzestup zpěváka z malého městečka v Ontariu, který se stal globálním  
fenoménem vrcholí vyprodanou šou v Madison Square Garden. 

Kamera sleduje Justina Biebera během deseti dnů před vyprodaným koncertem v Madison Square  
Garden, který se uskutečnil v srpnu roku 2010.  Záznam z těchto deseti dnů plných koncertů, zkoušek 
 a v mezičase zábavy s přáteli z dětství, je proložen domácím videem, starými fotkami a rozhovory. V  
tomto jedinečném filmu uvidíte hudebního génia, který se nejraději ze všeho předvádí. Justin kdysi  
ohromil agenta v Atlantě skrz YouTube a vyletěl jako raketa ke hvězdám, jen krátce poté, co oslavil  
patnácté narozeniny. Jeho manažer klade důraz na Justinovu spolupráci se sociálními médii, dohlíží  
také na to, aby měl mladík pevnou pracovní morálku a silnou osobnost. Kamera zdůrazňuje Bieberův  
vzhled. Jeho maminka a prarodiče doslova září pýchou…  

20:00 
Za lepší život 93' 
A BETTER LIFE (AKA. THE GARDENER) 
drama USA 2011 [12] [S] [DD] 
režie: Chris Weitz 
hrají: Demián Bichir, José Julián, Dolores Herediová, Joaquín Cosio, Carlos Linares 

Carlos je vdovec, tvrdě pracuje a žije kvůli jediné věci: zajistit pro svého syna lepší život.   
Režisér Chris Weitz natočil silný pohled na každodenní boj imigrantů, ve snaze konečně žít  
svůj americký sen.  

Dojemné drama o ilegálních přistěhovalcích vypráví o tvrdě pracujícím Carlosovi Galindovi, jenž sám  
vychovává syna v pubertě. Ze všech sil se mu snaží vytvořit prostředí pro lepší život, a tak se  
rozhodne opustit svou práci zahradníka v L.A. a odstěhovat se z města, aby své jediné dítě uchránil  
od tamních gangů a dostal ho na slušnou školu. Koupí si vlastní náklaďák, takže si může dovolit  
přijímat více zakázek. Jenže v nelítostném městě není lehké žít s americkou lehkostí, zvláště, když  
jsou na každém rohu imigrační agenti anebo grázlové, kteří se snaží zlákat jeho syna na cestu  
zločinu. Carlos se každý den bojí toho, že bude deportován… 
Režisér Chris Weitz natočil silný ovšem povznášející pohled na každodenní heroický boj imigrantů ve  
snaze konečně žít svůj americký sen.  



[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: 24 Datum: 10/6/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

09:30 
Štěstí je teplá deka 44' 
HAPPINESS IS A WARM BLANKET, CHARLIE BROWN 
animovaná rodinná komedie USA 2011 [S] 
režie: Frank Molieri, Andrew Beall 

Linus zjistí že jeho babička přijede na návštěvu. Má v plánu mu vzít jeho dětskou přikrývku,  
která mu dodává pocit bezpečí. Jak se blíží babiččin příjezd, gang Buráků se mu snaží  
všemožně pomoci, aby se na chlupatou deku tolik neupínal. 

Linus je přitlačen ke zdi. Zjistí totiž, že jeho babička přijede na návštěvu. Má v plánu mu vzít jeho  
dětskou přikrývku, která mu dodává tolik potřebný pocit bezpečí. Jak se blíží babiččin příjezd, gang  
Buráků se mu snaží všemožně pomoci, aby se na svou chlupatou deku tolik neupínal. Lucy se snaží  
Linuse vyléčit z dětinské závislosti svou vlastní psychiatrickou technikou. Charlie Brown chce také  
pomoci, nemá však srdce dívat se na to, jak Linus trpí. Ani Snoopy nezůstává pozadu, ten však  
sleduje vlastní zájmy a snaží se deku získat pro sebe. Nakonec však Linus bystře poukáže na to, že  
každý má svou vlastní přikrývku pro pocit bezpečí, a že cítit se v dnešním světě bezpečně je velmi  
cenné.   

19:30 
Před kamerou IX. (24) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (440) EP. 24 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale 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 
Černá labuť 104' 
BLACK SWAN 
psychologický thriller USA 2010 [15] [S] [DD] 
režie: Darren Aronofsky 
hrají: Natalie Portmanová, Mila Kunisová, Vincent Cassel, Barbara Hersheyová, Winona Ryderová 

Psychologický thriller se odehrává ve světě baletu. Natalie Portman ztvárnila talentovanou  
tanečnici Ninu, jež se zaplete do sítě intrik a soutěžení. Do souboru totiž přišla nová baletka  
(Mila Kunis) a stala se její největší soupeřkou.  

Černá labuť vypráví příběh Niny (Natalie Portman), baletky z newyorského tanečního souboru, jejíž  
život, jak už to u baletu bývá, je absolutně pohlcen tancem. Nina žije se svou matkou Ericou (Barbara  
Hershey), jež kdysi bývala baletkou a o to horlivěji podporuje dceřiny profesionální ambice. Jednoho  
dne se umělecký ředitel Thomas Leroy (Vincent Cassel) rozhodne vyměnit v novém představení  
hlavní baletku Beth MacIntyre (Winona Ryder) a bez váhání se novou tanečnicí Labutího jezera stává  
Nina.  Jenže ještě je tu nová tanečnice Lily (Mila Kunis), která na Leroye též velmi zapůsobila. Labutí  
jezero vyžaduje tanečnici, která bude schopná ztvárnit Bílou labuť plnou nevinnosti a milosti a také  
Černou labuť, jež představuje lest a smyslnost. Nina se pro roli Bílé labuťě dokonale hodí, ovšem Lily  
je zosobněním jejího černého protějšku. Rivalita mezi dvěma baletkami se postupně posune do rovin  
podivného přátelství a Nina objeví svou temnou stránku, která ji nakonec možná zničí…  



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

21:45 
Hra o trůny II. (9) 50' 
GAME OF THRONES II. EP. 09 - BLACKWATER 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Neil Marshall 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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 
Město divů (1): Příběh o škorpionovi 53' 
MAGIC CITY EP. 01 - THE YEAR OF THE FIN 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Carl Franklin 
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 

20:55 
Město divů (2): Mezi žraloky 48' 
MAGIC CITY EP. 02 - FEEDING FRENZY 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Ed Bianchi 
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 



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

21:50 
Cinema verite [T] 86' 
CINEMA VERITE (2011) 
drama USA 2011 [12] [S] 
režie: Shari Springer Berman, Robert Pulcini 
hrají: Diane Laneová, Tim Robbins, James Gandolfini, Patrick Fugit, Kathleen Quinlanová 

Film nahlíží do zákulisí televizního pořadu An American Family, který dokumentoval život  
rodiny Loudových na počátku sedmdesátých let. Obyčejní obyvatelé Santa Barbary se stali  
senzací. Právě tehdy vznikl nový televizní žánr: reality šou.  

V roce 1973 se rodina Loudových stala televizní senzací úplně nového typu. Bylo to dlouho předtím,  
než rock- metalová hvězda Ozzy Osbourne začal vystavovat život své výstřední rodiny na obrazovce  
a o desetiletí dříve, než na sebe domácí puťky začaly před kamerami bezostyšně křičet. HBO vám  
nyní prostřednictvím Cinema Verite nabízí jedinečný pohled do zákulisí natáčení přelomového  
televizního pořadu “An American Family”, který dokumentoval život rodiny Loudových na počátku  
sedmdesátých let. Obyčejní obyvatelé Santa Barbary se stali senzací. Právě tehdy vznikl nový  
televizní žánr: reality šou.  
 An American Family představoval v roce 1973 totální odklon od klasické televizní zábavy. Přinesl  
mikrospopický pohled na rodinu, která rozhodně nebyla připravená nést důsledky. Pořad zcela  
odhaluje manželé Loudovi (Diane Lane, Tim Robbins), jak se snaží ukočírovat své manželství a také  
pět dospívajících dětí. Pat navíc musela čelit ostré kritice za to, že podporovala svého syna Lance  
(Thomas Dekker) v jeho homosexuální orientaci v době, kdy toto téma bylo v televizi naprosté tabu.   



[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: 25 Datum: 12/6/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

20:35 
Vychovávat Hope II. (19) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 19 - HOGGING ALL THE GLORY 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Mike Mariano 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Girls (2): Vagíno-panika 26' 
GIRLS EP. 02 - VAGINA PANIC 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Lena Dunhamová 
hrají: Lena Dunhamová, Allison Williamsová, Jemima Kirkeová, Zosia Mametová, Adam Driver 

Humorný pohled na sled nejrůznějších trapasů a ojedinělých úspěchů skupiny dívek, kterým  
je lehce přes dvacet a žijí v New Yorku. Hlavní roli si v tomto novém, částečně  
autobiografickém, seriálu HBO zahrála jeho autorka Lena Dunhamová. 

Nový seriál HBO z dílny spisovatelky, herečky a režisérky Leny Dunhamové sleduje osudy skupiny  
dívek, kterým je lehce přes dvacet, žijí v New Yorku, mají dostudováno a nyní se snaží dát svému  
životu nějaký směr.  
Hannah před dvěma lety dokončila školu humanitních věd a je přesvědčená, že má talent a  
schopnosti, aby se stala úspěšnou spisovatelkou. Ačkoliv ještě téměř nezačala psát svou knihu života 
 (nejdříve ji musí prožít), rodiče jí bez milosti odstřihly od přísunu peněz. Další komplikací je pro  
Hannah neopětovaná vášeň k excentrickému herci Adamovi, se kterým má občas sex (když se  
obtěžuje odpovědět jí na esemesku). Nájem a další nezaplacené účty se začnou nebezpečně  
hromadit, Hannah se však naštěstí může opřít o svou spolubydlící a nejlepší kamarádku Marnie. Ta  
má skutečnou práci v umělecké galerii a dokonce i opravdového přítele. Ve městě se objeví jejich  
krásná kamarádka Jessa z Velké Británie, jež procestovala tolik různých zemí, jako měla milostných  
románků. Jessa se nastěhuje ke své naivní sestřenici Shoshanně, která by nejraději žila, jako v seriálu 
 Sex ve městě. Během desetidílné první řady GIRLS, se všechny čtyři mladé dámy snaží zjistit, co  
doopravdy chtějí – od života, od mužů, od sebe samých i navzájem. Odpovědi nejsou vždy jasné ani  
jednoduché, ale jejich hledání je velice kontaktní a neskutečně zábavné.  
 
Epizoda 2:  
Když Hannah zjistí, že Adam patrně není monogamní, odhalí v sobě fobii z AIDS, vyvolanou filmem  
Forest Gump. Marnie si odmítá přiznat, že se se svým dlouhodobým přítelem Charliem nudí (a po  
sexuální stránce jí začíná být odporný). Jessa se vyhýbá návštěvě ženské kliniky, který puntičkářsky  
naplánovala Marnie. A Shoshanna přizná pokořující tajemství. 



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

21:30 
Nahoru a dolů III. (8) 27' 
EASTBOUND & DOWN III. EP. 21 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [15] [S] [DD Orig.] 
hrají: Danny McBride, Steve Little, Katy Mixonová, John Hawkes, Jennifer Irwinová 

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

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

22:00 
Spartakus: Pomsta (9): Zrůdy 54' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 09 - MONSTERS 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: T.j. Scott 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

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

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

HBO Týden: 25 Datum: 13/6/12 Den: středa 
__________________________________________________________________________________ 

21:50 
Jackass 3.5 81' 
JACKASS 3.5 
akční komická show USA 2011 [18] [DS] [DD Orig.] 
režie: Jeff Tremaine 
hrají: Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Chris Pontius, Ryan Dunn 

Protože příliš mnoho není nikdy dost! Johnny Knoxville, Steve-O a ostatní kluci se znovu  
setkali v sestavě Jackass 3.5, předvádějí bolestivé kousky a provádějí škodolibé vtípky, které 
 se mnohdy dostanou až za hranici dobrého vkusu.  

Protože příliš mnoho není nikdy dost! Johnny Knoxville je zpět s Jackass 3.5 a kompilací desítek zcela 
 nových epizod od idiotů, kterých se budete tak trochu bát, ale rozhodně si je zamilujete. Uvidíte  
kaskadérské kousky, které jste nikdy předtím neviděli, spousty žertů a hloupostí k popukání, včetně  
velmi blízkého a velmi osobního setkání Stevea-O se želvou, dřevěného ptáka Chrise Pontiuse,  
raketový výlet na Uran s Bamem Margerou a mnoho dalších žertíků!  



[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: 25 Datum: 14/6/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Agenti v sukních: Jaký otec, takový syn 103' 
BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON 
krimi komedie USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: John Whitesell 
hrají: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucasová, Michelle Angová, Portia Doubledayová 

Agent FBI Malcolm Turner – alias Big Momma (Agent v sukni) – je zpět! Ovšem tentokrát má  
posilu, svého nevlastního dospívajícího syna Trenta. Ten se stane svědkem vraždy, a tak se  
oba musejí skrývat v přestrojení – v dívčí škole umění.  

Agent v sukni je zpět, ovšem tentokrát má s sebou posilu: svého nevlastního pubertálního syna Trenta 
 (Brendan T. Jackson). Martin Lawrence se vrací jako agent FBI Malcolm Turner a jeho alter-ego Big  
Momma (Agent v sunki). Trent se stane svědkem vraždy, a tak se oba musejí skrývat v přestrojení – v  
dívčí škole umění.  
Se svými novými identitami musejí Big Momma s Charmaine najít vraha dřív, než on najde je 

21:45 
Zrod komiksových superhrdinů 90' 
SECRET ORIGIN: THE STORY OF DC COMICS 
dokumentární film USA 2010 [12] [S] 
režie: Mac Carter 

Oslavujte a vydejte se s námi napříč pětasedmdesátiletou historií DC Comics, do míst, kde se  
zrodil Batman, Superman a mnoho dalších superhrdinů. DC Comics je největším vydavatelem  
komiksů v anglickém jazyce na světě.  

Oslavujte a vydejte se s námi napříč pětasedmdesátiletou historií DC Comics, do míst, kde se zrodil  
Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Captain Marvel a mnoho dalších superhrdinů.  
V roce 1934 bylo založeno nakladatelství National Allied Publications, společnost, z níž se jednoho  
dne stane DC Comics. Později, v roce 1938 se v Action Comics 1 objevil první superhrdina, a tak svět 
 poznal Supermana. Další ikony postupně následovaly. Dnes DC Comics publikuje více než 80 titulů  
měsíčně, přibližně tisíc vydání ročně a stavá se tak největším a nejrozmanitějším vydavatelem  
komiksů v anglickém jazyce na světě.  



[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: 25 Datum: 15/6/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:15 
Filmy a filmové hvězdy IV. (24) 25' 
FILMS AND STARS IV. (180) EP. 24 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

20:00 
Netvor 86' 
BEASTLY 
romantické fantasy drama USA 2011 [12] [S] 
režie: Daniel Barnz 
hrají: Alex Pettyfer, Vanessa Hudgensová, Mary-Kate Olsenová, Neil Patrick Harris, Peter Krause 

Arogantní puberťák Kyle začne šikanovat spolužačku Kendru. Ona na něj na oplátku uvrhne  
kletbu, jež ho promění z fešáka v šeredného tvora. Aby kouzlo zlomil, musí Kyle najít někoho,  
kdo ho bude milovat takového jaký teď je…    

Kletba promění pohledného arogantního mladíka ve stvoření, které představuje vše, co předtím  
nenáviděl. Vychutnejte si moderní převyprávění klasické pohádky Kráska a zvíře.  
Sedmnáctiletý Kyle (Alex Pettyfer) je rozmazlený, absolutně povrchní a nevídaně populární a s  
přehledem vládne svému středoškolskému království. Kyle je přesvědčen o naprosté dokonalosti  
svého fyzického vzhledu. Za svou poslední oběť si zvolil Kendru (Mary-Kate Olsen) a nepříjemně ji  
přede všemi ponížil. Dívku však jeho kruté chování nijak nevyvedlo z míry, naopak, rozhodne se, že  
mu udělí lekci – promění ho v cosi, co je tak ošklivé zvenku, jako je on zevnitř. Kyle má přesně jeden  
rok, aby našel někoho, kdo ho bude milovat takového, jaký teď je, anebo se se svým novým já musí  
smířit už navždy. Jeho jedinou nadějí je tichá spolužačka Lindy (Vanessa Hudgens), které si nikdy  
předtím nevšiml… Dokáže Lindy, že láska nikdy není ošklivá? 

HBO Týden: 25 Datum: 16/6/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Varieté 114' 
BURLESQUE 
romantické muzikálové drama USA 2010 [12] [S] [DD] 
režie: Steve Antin 
hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam Gigandet, Julianne Houghová 

Dívka z malého města (Christina Aguilera) se vydává do Los Angeles. Bývalá tanečnice (Cher) 
 ji zaměstná ve svém burleskním klubu jako servírku. Filmový muzikál Varieté napsal a  
zrežíroval Steven Antin.  

Ali (Christina Aguilera) je dívka z malého města, obdařená výjimečným hlasem utíká do L.A., aby si  
splnila své sny. Jenže ani ve velkoměstě není tak snadné prorazit, a tak Ali začne pracovat jako  
servírka v pomalu upadajícím klubu The Burlesque Lounge. Její novou šéfkou je Tess (Cher), bývalá  
tanečnice a nyní majitelka chátrajícícho varieté. Dechberoucí burleskní kostýmy a odvážná  
choreografie Ali zcela okouzlí, a mladičká naivní dívka začne snít o tom, že jednoho dne odhodí tác s  
koktejly a zazáří jako jedna z tanečnic.  
Ali se brzy spřátelí s jednou z tanečnic (Julianne Hough), ovšem kvůli konkurenčnímu prostředí v klubu 
 získá i nové nepřátele (Kristen Bell). Barman a muzikant Jack (Cam Gigandet) Ali začne projevovat  
náklonnost. S pomocí manažera (Stanley Tucci) nakonec Ali dostane příležitost vystoupit na jevišti a  
úspěch na sebe nenechá dlouho čekat. Aliin nádherný hlas vrátí klubu jeho ztracený lesk a slávu. A  
což teprve když na jedno z představení zavítá charismatický podnikatel (Eric Dane) s více než  
lákavým návrhem... 



[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: 25 Datum: 17/6/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (25) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (441) EP. 25 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale 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 
Zkažená úča 88' 
BAD TEACHER 
komedie USA 2011 [15] [S] [DD] 
režie: Jake Kasdan 
hrají: Cameron Diazová, Justin Timberlake, Jason Segel, Lucy Punchová, John Michael Higgins 

Elizabeth je příšerná učitelka. Dostala kopačky od snoubence, ale má nový objev, bohatého  
učitele Scotta. A tak se pouští do všelijakých intrik a následky se dotknou jejích studentů i  
spolupracovníků. Tohle je netradiční forma vzdělávání! 

Zlatokopka Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) pověsila svou kariéru učitelky na střední škole na hřebík  
v očekávání, že se bude brzy vdávat za svého bohatého snoubence. Jenže on zničehonic zásnuby  
zruší a nebohá Elizabeth se musí vrátit zpět do školy. Nutno říci, že Elizabeth je nezodpovědná,  
nekompetentní, kouří marihuanu a absolutně nevěnuje pozornost svým kolegům, natož pak  
studentům. Během svých hodin promítá studentům ve třídě filmy. Kolegyně Amy Squirrel Elizabeth  
závidí, nesnáší ji a všemožně se jí vyhýbá. Jednoho dne se Elizabeth setká se suplujícím učitelem  
Scottem Delacortem, zjistí, že je bohatý a začne s ním flirtovat. Následně se dozví, že má Scott rád  
velká prsa, a tak se rozhodne podstoupit operaci a dát si silikonové implantáty. Jenže na to potřebuje  
sehnat 10 000 amerických dolarů. Štěstí jí hraje do karet, má totiž šanci získat speciální bonus, stačí  
jen, aby měli její žáci nejlepší výsledky státní zkoušky. A tak se najednou Elizabeth promění v  
opravdovou učitelku a svědomitě začne připravovat své studenty na zkoušku. Jenže s cílem  
dosáhnout těch nejlepších výsledků používá nepříliš etické prostředky. Naneštěstí je tu Amy, která se  
snaží najít důkazy, aby prokázala, že Elizabeth podvádí…  



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

21:30 
Hra o trůny II. (10) 50' 
GAME OF THRONES II. EP. 10 
dobrodružná fantasy z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD] 
režie: Alan Taylor 
hrají: Peter Dinklage, Lena Headeyová, Michelle Fairleyová, Emilia Clarkeová, Nikolaj Coster-Waldau 

Pět králů soupeří o jeden všemocný trůn ve zbrusu nové řadě jedinečného seriálu z  
produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus. Nechte se unést epickým příběhem o  
pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. 

Seriál Hra o trůny, natočený na motivy bestselleru George R.R. Martina, je epické drama odehrávající  
se ve světě Západozemí, kde ambiciózní muži a ženy, lidé čestní i nečestní žijí v zemi, jejíž léta a  
zimy mohou trvat celé roky.  
Druhá řada jedinečného seriálu z produkce HBO, který získal cenu Emmy a Zlatý Glóbus, se  
odehrává na pozadí rychle se blížící zimy - období bílého krkavce. V královském sídle okupuje kýžený  
trůn krutý mladý Joffrey, ovlivňovaný radami své potměšilé matky Cersei a strýce Tyriona, jenž byl  
ustanoven pobočníkem krále.  
Ovšem Lannister držící se trůnu je pod tlakem z mnoha stran. Robb Stark, syn zabitého Neda Starka,  
Pána z Winterfell, se snaží získat pro Sever autonomii a v bitvě zajal Cerseina bratra Jamieho.  
Daenerys Targaryen na Východě plánuje podpořit své vyčerpané síly třemi nově narozenými draky.  
Stannis Baratheon, bratr zesnulého krále Roberta, odmítá Joffreyho legitimitu a s pomocí mocné  
kněžky plánuje námořní útok. A Renly, Stannisův charismatický bratr, trvá na svém vlastním nároku.  
Mezitím mezi divochy severně od Zdi vyrůstá nový vůdce, další nové nebezpečí pro Jona Snowa a řád 
 Noční hlídky. S rozpory a dohodami, nepřátelstvími a aliancemi, druhá řada Hry o trůny bude  
vzrušující výpravou napříč nezapomenutelnou krajinou. 



[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: 26 Datum: 18/6/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Město divů (3): Hrad z písku 50' 
MAGIC CITY EP. 03 - CASTLES MADE OF SAND 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] 
režie: Ed Bianchi 
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 

20:55 
Králičí nora [T] 88' 
RABBIT HOLE 
psychologické drama USA 2010 [12] [S] 
režie: John Cameron Mitchell 
hrají: Nicole Kidmanová, Aaron Eckhart, Dianne Wiestová, Miles Teller, Tammy Blanchardová 

Nicole Kidman a Aaron Eckhart si v tomto filmu zahráli manželský pár, kteří se snaží překonat  
ztrátu svého dítěte. Čím více se jejich vztah zhoršuje, tím více se truchlící rodiče snaží ho  
zachránit.  

Králičí nora je živý, nadějný, upřímný a neočekávaně vtipný portrét rodiny, hledající, co vše je možné i  
v nejnemožnějších situacích.  
Becca a Howie Corbettovi (Nicole Kidmanová a Aaron Eckhart) se snaží, po probuzení se z nedávné  
šokující ztráty, vrátit ke svému běžnému každodennímu životu. Ještě před osmi měsíci byli šťastnou  
maloměstskou rodinou se vším, co chtěli. Nyní jsou lapeni v bludišti vzpomínek, v bludišti touhy, viny,  
obviňování sami sebe, sarkasmu a emocí, z nichž nelze uniknout. Když se Becca smíří s bolestivou  
ztrátou, Howie pocítí úlevu.  
Změny vyústí v náhlé nečekané okamžiky. Becca se váhavě svěřuje své tvrdohlavé milující matce  
(Diane Wiestová) a tajně hledá mladíka (Miles Teller), zapleteného do nehody, která všechno změnila. 
 Během toho nachází Howie útěchu v náruči jiné ženy (Sandra Ohová). I přesto, že je jejich život  
naruby, snaží se najít cestu zpět k životu plnému krásy, smíchu a štěstí. Výsledkem cesty je pohled  
do života dvou lidí, kteří se znovu učí poznávat jeden druhého a žít ve světě, který je otočený vzhůru  
nohama. 



[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: 26 Datum: 19/6/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

20:35 
Vychovávat Hope II. (20): Záloha za Jimmyho 21' 
RAISING HOPE II. EP. 20 - SABRINA'S NEW JIMMY 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Matt Shakman 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Girls (3): Jako všechny dobrodružné ženy 28' 
GIRLS EP. 03 - ALL ADVENTUROUS WOMEN DO 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Lena Dunhamová 
hrají: Lena Dunhamová, Allison Williamsová, Jemima Kirkeová, Zosia Mametová, Adam Driver 

Humorný pohled na sled nejrůznějších trapasů a ojedinělých úspěchů skupiny dívek, kterým  
je lehce přes dvacet a žijí v New Yorku. Hlavní roli si v tomto novém, částečně  
autobiografickém, seriálu HBO zahrála jeho autorka Lena Dunhamová. 

Nový seriál HBO z dílny spisovatelky, herečky a režisérky Leny Dunhamové sleduje osudy skupiny  
dívek, kterým je lehce přes dvacet, žijí v New Yorku, mají dostudováno a nyní se snaží dát svému  
životu nějaký směr.  
Hannah před dvěma lety dokončila školu humanitních věd a je přesvědčená, že má talent a  
schopnosti, aby se stala úspěšnou spisovatelkou. Ačkoliv ještě téměř nezačala psát svou knihu života 
 (nejdříve ji musí prožít), rodiče jí bez milosti odstřihly od přísunu peněz. Další komplikací je pro  
Hannah neopětovaná vášeň k excentrickému herci Adamovi, se kterým má občas sex (když se  
obtěžuje odpovědět jí na esemesku). Nájem a další nezaplacené účty se začnou nebezpečně  
hromadit, Hannah se však naštěstí může opřít o svou spolubydlící a nejlepší kamarádku Marnie. Ta  
má skutečnou práci v umělecké galerii a dokonce i opravdového přítele. Ve městě se objeví jejich  
krásná kamarádka Jessa z Velké Británie, jež procestovala tolik různých zemí, jako měla milostných  
románků. Jessa se nastěhuje ke své naivní sestřenici Shoshanně, která by nejraději žila, jako v seriálu 
 Sex ve městě. Během desetidílné první řady GIRLS, se všechny čtyři mladé dámy snaží zjistit, co  
doopravdy chtějí – od života, od mužů, od sebe samých i navzájem. Odpovědi nejsou vždy jasné ani  
jednoduché, ale jejich hledání je velice kontaktní a neskutečně zábavné.  
 
Epizoda 3:  
Hannah se setká se svou někdejší láskou z vysoké, aby zjistila, jak se nakazila papilomavirem a dozví  
se mnohem víc. Marniin šéf z umělecké galerie jí představí nafoukanému umělci, který vzbudí její  
zájem. A Jessa se předvede coby chůva. 



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

21:30 
Spartakus: Pomsta (10): Hněv bohů 57' 
SPARTACUS: VENGEANCE EP. 10 - WRATH OF THE GODS 
akční historické drama USA 2012 [18] [S] [DD] 
hrají: Liam McIntyre, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Lucy Lawlessová 

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

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

HBO Týden: 26 Datum: 21/6/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

22:55 
Seznamte se, Monica Velour 93' 
MEET MONICA VELOUR 
komedie USA 2010 [18] [S] [DD] 
režie: Keith Bearden 
hrají: Kim Cattrallová, Dustin Ingram, Brian Dennehy, Keith David, Jee Young Hanová 

Podivínský puberťák se rozhodne setkat se svou oblíbenou pornohvězdou, jenže se stane  
něco, co rozhodně nečekal – spřátelí se a mladík zjišťuje, že Monica Velour je teď především  
svobodná matka, která se snaží vyjít s penězi…  

Podivínský puberťák Tobe se vydá na výlet. Cíl je jasný – vidět naživo Monicu Velour, slavnou  
pornohvězdu z osmdesátých let, jež bude vzácně vystupovat na veřejnosti stovky kilometrů daleko.  
Jenže Monica už dávno není okouzlující sexy diva, jak si ji Tobe pamatuje z filmů. Namísto ní najde  
mladík devětačtyřicetiletou svobodnou matku, jež žije v přívěsu na venkově v Indianě a příležitostně si  
vydělává v ošuntělých striptýzových klubech. Naivní Tobe se s Monicou spřátelí… Jako vysloužilou,  
ovšem stále jiskrnou, pornohvězdu uvidíte Kim Catrall ve své životní roli. A tenhle nekonvenční  
milostný příběh nakonec osloví snílky i exoty, které máme všichni v sobě.   

HBO Týden: 26 Datum: 22/6/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

17:35 
Filmy a filmové hvězdy IV. (25) 25' 
FILMS AND STARS IV. (181) EP. 25 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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



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

HBO Týden: 26 Datum: 23/6/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Rio 92' 
RIO 
animovaná rodinná komedie USA 2011 [S] [DD] 
režie: Carlos Saldanha 

Blu, domácký papoušek z Minnesoty, si užívá pohodlný život se svou majitelkou Lindou.  
Nicméně, když se dozvědí, že v Rio de Janeiru žije další papoušek stejného druhu jako Blu,  
vydají se ho hledat… Tedy spíše ji, papouščí slečnu Jewel…  

Rio přichází od tvůrců oblíbené ságy Doba Ledová a slibuje tak nejen originální zábavu, ale i  
dobrodružství okamžiku, když se rozhodnete odhodit zábrany a vstoupit do neznáma.  
Blu je domácký papoušek, který se nikdy nenaučil létat, ale přesto si užívá pohodlný život se svou  
kamarádkou a majitelkou Lindou. Žijí spolu v malém městečku Moose Lake v Minnesotě v  
přesvědčení, že Blu je poslední papoušek svého druhu na světě. Potom se ale dozvědí o tom, že další 
 žije v Rio de Janeiru, a tak se vydají ho do daleké a exotické země hledat. Vlastně ji, Jewel je totiž  
papouščí slečna. Nedlouho po příjezdu jsou ale Blu a Jewel uneseni skupinou pašeráků. S pomocí  
vychytralé Jewel a dalších městských ptáků se jim podaří uniknout. Blu v sobě bude muset najít  
odvahu naučit se konečně létat, zmařit další pokusy únosců, kteří jsou mu na stopě a především se  
vrátit k Lindě, nejlepšímu příteli ptáků na světě…  

HBO Týden: 26 Datum: 24/6/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (26) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (442) EP. 26 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale 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 
127 hodin 90' 
127 HOURS 
dobrodružné drama USA/VB 2010 [18] [S] [DD] 
režie: Danny Boyle 
hrají: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblynová, Sean Bott, Clémence Poésyová 

Toto je pravdivý příběh horolezce Arona Ralstona a jeho neuvěřitelného dobrodružství.  
Poté, co uvízl v opuštěném kaňonu v Utahu a uvolněný balvan mu zavalil ruku, musel najít  
řešení, jak se zachránit.  

Toto je pravdivý příběh horolezce Arona Ralstona (James Franco) a jeho neuvěřitelného  
dobrodružství. Poté, co uvízl v opuštěném kaňonu v Utahu a uvolněný balvan mu zavalil ruku, musel  
najít řešení, jak se zachránit.  
Během následujících pěti dnů se Ralston ohlíží zpět za svým životem a dává dohromady veškeré  
dostupné prostředky, aby se vymanil ze svého vězení. Bude muset překonat dvacet metrů vysokou  
zeď a dalších osm kilometrů v pustině, než bude konečně zachráněn. Během svého nedobrovolného  
vězení Ralston vzpomíná na své přátele, milenky, rodinu i dvě dívky, se kterými se setkal chvíli  
předtím, než zůstal v pasti mezi skálami. 127 hodin je instinktivní napínavý příběh, který vezme diváky  
na jedinečnou a neopakovatelnou cestu. Tento film dokazuje, že když se rozhodneme žít a přežít,  
jsme schopni dokázat cokoli.  



[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: 27 Datum: 25/6/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Město divů (4): Smíření 48' 
MAGIC CITY EP. 04 - ATONEMENT 
kriminální drama USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
hrají: Jeffrey Dean Morgan, Olga Kurylenková, Danny Huston, Steven Strait, Christian Cooke 

Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá  
do rukou Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, kam díky blízkosti Kuby zavítá  
kdekdo, včetně Kennedyových, mafie i CIA... 

Miami Beach, 1959.  
Zatímco Ike Evans oslavuje Nový rok ve svém luxusním hotelu Miramar Playa, Havana padá do rukou  
Castrových rebelů. Jsou to neklidné časy v Miami, ovšem zároveň je to místo, kde je třeba být. Jsou tu 
 Kennedyovi, mafie i CIA. A je tu také Ike, hvězda svého hotelu Miramar Playa.  
Jenže za všechno se platí. Aby mohl financovat svůj sen, upsal Ike duši mafiánovi Benu Diamondovi,  
jemuž přezdívají Řezník. Ikova manželka Vera, bývalá showgirl i jejich tři děti k němu vzhlíží a považují  
ho za čestného muže. Ike však, i kdyby chtěl, nemůže porušit smlouvu s ďáblem. Jeho život je jedno  
velké divadlo. Vlastně nic v hotelu Miramar Playa není jak se zdá. Přes den se všude hemží klauni a  
hosté se nadšeně učí ča-ču. V noci se však manžílkové tajně schází s prodejnými krasavicemi,  
zatímco ostatní obyvatelé Miami se scházejí, aby si poslechli legendární zpěváky, muzikanty a komiky. 
  
Ikův svět je vratký jako domeček z karet a on se ho snaží udržet pohromadě, bojuje za svou rodinu a  
Miramar Playa... ve Městě divů. 

20:55 
Láska a jiné závislosti [T] 108' 
LOVE AND OTHER DRUGS 
romantické komediální drama USA 2010 [15] [S] 
režie: Edward Zwick 
hrají: Jake Gyllenhaal, Anne Hathawayová, Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad 

Zástupce farmaceutické firmy, Jamie, se nečekaně zamiluje do volnomyšlenkářské Maggie.  
Tihle dva si nikdy nemysleli, že by je něco takového mohlo potkat, nakonec však zjistí, že  
chemie, která je mezi nimi, je silnější, než kterákoli droga.  

V této komedii plné emocí se setkáte s Maggie, která se za nic na světě nenechá ničím a nikým  
svázat. Jenže jednoho dne potká muže, který je stejný jako ona. Jamie Randall (Jake Gyllenhaal)  
skvěle ovládá umění svádění a to je jeho značnou výhodou i v jeho kariéře ve farmaceutickém  
průmyslu. Maggie a Jamie se do sebe ke svému vlastnímu překvapení zamilují a ocitnou se pod  
vlivem jedné z nejsilnějších drog: lásky. Většina vztahů se vyvíjí od lásky k sexu, u Maggie a Jamieho  
to však bylo opačně. Užijte si tento nekonvenční milostný příběh plný nečekaných zvratů…  



[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: 27 Datum: 26/6/12 Den: úterý 
__________________________________________________________________________________ 

20:35 
Vychovávat Hope II. (21) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 21 - INSIDE PROBE 
komediální seriál USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Gregory Thomas Garcia 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Girls (4): Hannin deníček 28' 
GIRLS EP. 04 - HANNAH'S DIARY 
komediální seriál z produkce HBO USA 2012 [18] [S] [DD Orig.] 
režie: Richard Shepard 
hrají: Lena Dunhamová, Allison Williamsová, Jemima Kirkeová, Zosia Mametová, Adam Driver 

Humorný pohled na sled nejrůznějších trapasů a ojedinělých úspěchů skupiny dívek, kterým  
je lehce přes dvacet a žijí v New Yorku. Hlavní roli si v tomto novém, částečně  
autobiografickém, seriálu HBO zahrála jeho autorka Lena Dunhamová. 

Nový seriál HBO z dílny spisovatelky, herečky a režisérky Leny Dunhamové sleduje osudy skupiny  
dívek, kterým je lehce přes dvacet, žijí v New Yorku, mají dostudováno a nyní se snaží dát svému  
životu nějaký směr.  
Hannah před dvěma lety dokončila školu humanitních věd a je přesvědčená, že má talent a  
schopnosti, aby se stala úspěšnou spisovatelkou. Ačkoliv ještě téměř nezačala psát svou knihu života 
 (nejdříve ji musí prožít), rodiče jí bez milosti odstřihly od přísunu peněz. Další komplikací je pro  
Hannah neopětovaná vášeň k excentrickému herci Adamovi, se kterým má občas sex (když se  
obtěžuje odpovědět jí na esemesku). Nájem a další nezaplacené účty se začnou nebezpečně  
hromadit, Hannah se však naštěstí může opřít o svou spolubydlící a nejlepší kamarádku Marnie. Ta  
má skutečnou práci v umělecké galerii a dokonce i opravdového přítele. Ve městě se objeví jejich  
krásná kamarádka Jessa z Velké Británie, jež procestovala tolik různých zemí, jako měla milostných  
románků. Jessa se nastěhuje ke své naivní sestřenici Shoshanně, která by nejraději žila, jako v seriálu 
 Sex ve městě. Během desetidílné první řady GIRLS, se všechny čtyři mladé dámy snaží zjistit, co  
doopravdy chtějí – od života, od mužů, od sebe samých i navzájem. Odpovědi nejsou vždy jasné ani  
jednoduché, ale jejich hledání je velice kontaktní a neskutečně zábavné.  
 
Epizoda 4:  
Adam pošle Hannah sexualní zprávu, která jí vytočí a šéf Hannah začíná být nedůtklivý vůči její práci.  
Shoshanna to dá znovu dohromady s klukem, jehož poznala při jednom kempování. Jessa šílí při  
pohledu na své účty. A Roy s Charliem slídí kolem bytu dívek. 



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

21:30 
Borgiové II. (1) 51' 
THE BORGIAS II. EP. 01 - THE BORGIA BULL 
historické drama Kanada/Irsko/Maďarsko 2012 [15] [S] [DD] 
režie: Neil Jordan 
hrají: Jeremy Irons, Joanne Whalleyová, François Arnaud, David Oakes, Holliday Graingerová 

Komplexní a nepřikrášlený portrét jedné z nejpozoruhodnějších dynastií historie. Jeremy  
Irons se vrací coby lstivý patriarcha rodiny Borgiů, který na společenském žebříčku vystoupal 
 až na post nejvyšší a stal se papežem Alexandrem VI. 

Sledujte pokračování serálu Borgiové – kompletní a nepřikrášlený portrét jedné z nejproslulejších a  
nejzajímavějších dynastií v naší historii. Držitel Oscara Jeremy Irons se vrací v roli mazaného a  
manipulativního patriarchy rodu Borgiů (za tuto roli byl mimochodem nominován na Zlatý Globus), jenž 
 se na společenském žebříčku renesanční Itálie postupně vyšplhá až na svatý stolec a stane se  
papežem Alexandrem VI. Ve snaze upevnit svou moc požádá svou rodinu, aby mu pomohla pomstít  
se všem šlechtickým rodům, které se mu odvážili postavit. Jenže následky na sebe nenechají dlouho  
čekat a Alexandr bude muset znovu čelit politické vřavě. Největší starost mu však dělají jeho děti, které 
 dospívají a postupně se vzpírají jeho autoritě. Lucrezia vytvoří podivné spojenectví mezi Vanozzou a  
Giulií s nimiž se pokusí bojovat proti Vatikánské korupci. Sourozenecká rivalita mezi Cesarem a  
Juanem se brzy změní v nenávist, otec totiž začne značně zvýhodňovat Juana. A Cesar objeví svou  
temnou stranu… Mezitím přijíždí Alexandrův starý nepřítel Della Rovere tajně do města s cílem ho  
zavraždit...   
 
Epizoda 1:  
V prvním díle druhé řady se seznámíte s novou milenkou papeže Alexandra VI, jenž uspořádá pro  
občany Říma velkou pohanskou slavnost. Budou objeveny starověké artefakty. Rivalita mezi bratry  
Cesarem a Juanem pronikne na veřejnost; Lucrezia se upíná ke svému novorozenému dítěti a Della  
Rovere, zas jednou jako pastorační kněz, o vlas unikne pokusu o atentát.   

HBO Týden: 27 Datum: 28/6/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

21:35 
Horký kafe 82' 
HOT COFFEE 
dokumentární film USA 2011 [12] [S] 
režie: Susan Saladoff 

Uvidíte záznam událostí, které se přihodily Stelle Liebeck. Ta na sebe jednoho dne vylila  
kávu a podala žalobu na McDonald's. Snímek zkoumá, jak a proč její případ získal tolik  
pozornosti, kdo její snahy financoval a jak to celé skončilo.  

Seinfeld ji zesměšnil. Letterman ji zařadil do svého Top Ten. I po patnácti letech její příběh stále žije.  
Každý zná onen soudní případ, který zahrnuje kávu a McDonald's. Byl a je pravidelně citován jako  
příklad toho, jak občané využili právní systém Spojených států. Ovšem bylo to vážně tak? Tento film  
zkoumá, co se opravdu stalo Stelle Liebeck, ženě, která se polila kávou a následně zažalovala  
McDonald's. Nahlédneme také do dalších třech případů, ve kterých lidé volají po spravedlnosti.  
Nenechte si ujít fascinující vhled na změnu občanského soudnictví.  



[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: 27 Datum: 29/6/12 Den: pátek 
__________________________________________________________________________________ 

18:10 
Filmy a filmové hvězdy IV. (26) 25' 
FILMS AND STARS IV. (182) EP. 26 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

HBO Týden: 27 Datum: 30/6/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Týden bez závazků 101' 
HALL PASS 
romantická komedie USA 2011 [15] [S] [DD] 
režie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly 
hrají: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischerová, Christina Applegateová, Richard Jenkins 

Rick a Fred jsou nejlepší kamarádi. Oba jsou ženatí už hezkou řádku let. Když začnou oba  
muži doma vykazovat známky neklidu, jejich manželky jim slíbí, že si jeden celý týden budou  
moci dělat jen to, co sami chtějí…  

Owen Wilson a Jason Sudeikis si v tomto filmu zahráli nejlepší kamarády, kteří jsou oba ženatí už  
hezkou řádku let. Své ženy samozřejmě milují, ale stejně jako mnoho dalších mužů si nemohou  
pomoci a pokukují po každé sukni, která jim zkříží cestu. Jejich ženy (Jenna Fischer a Christina  
Applegate) ale mají podobného chování plné zuby a rozhodnou se udělat odvážný krok a radikálně  
oživit své manželství. Poskytnou tedy svým drahým manželům jeden celý týden naprosté svobody,  
mohou si dělat absolutně co chtějí a ony se jich nebudou na nic ptát. Pro oba kamarády to zpočátku  
vypadá, že se jim splnil sen, jenže brzy objeví úskalí single života a ocitnou se absolutně mimo  
realitu…   


