
[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 - 2011/11 
HBO Týden: 45 Datum: 1/11/11 Den: úterý 
 ________________________________________________________________________ 

16:15 
Zeťák 91' 
SON-IN-LAW 
komedie USA 1993 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Steve Rash 
hrají: Pauly Shore, Carla Guginová, Lane Smith, Cindy Pickettová, Mason Adams 

Obyčejná holka ze Středozápadu si přivede na Den díkůvzdání svého snoubence. Její  
rodiče nejsou zpočátku příliš nadšeni jeho extravagantním chováním. To se ale změní . . 

Rebecca Warner přijíţdí domů na rodinnou farmu s divokým a podivínským vysokoškolákem,  
který si říká Crawl. Zábava můţe začít! Rodiče nikdy neviděli někoho jako je on. Zeťák je  
veselá komedie o nejvtipnějším farmářském chlapci, jakého jste kdy potkali. V hlavní roli  
zazářil vynikající komik Pauly Shore. 

17:50 
Boží vzkaz 97' 
THE GRACE CARD 
drama USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: David G. Evans 
hrají: Michael Joiner, Mike Higgenbottom, Louis Gossett Jr., Joy Mooreová, Dawntoya Thomasonová 

Syn Maca McDonalda zemřel při nehodě a Macův život je plný bolesti a hořkosti. Není  
schopen se s tím vyrovnat a trpí tím i jeho rodina. Mac se zlobí na Boha… i na všechny  
ostatní. 

Vše se můţe změnit během jediného okamţiku… a smířit se s tím můţe trvat celý ţivot. Syn  
Maca McDonalda zemřel při nehodě a Macův ţivot se je plný bolesti a hořkosti.  
Následujících sedmnáct let  Mac není schopen se s tím vyrovnat a trpí tím i jeho rodina.  Mac 
 se zlobí na Boha… i na všechny ostatní.  
Macův vztek ovlivnil také jeho policejní kariéru a kdyţ se jeho parťákem stane Sam Wright,  
pastor a zároveň stoupající hvězda jejich policejního oddělení, situace se ještě přiostří.  
Mohou nějakým způsobem spojit své síly a pomoci jeden druhému? Dokáţou se oba přenést  
přes jejich očividně rozdílné povahy? Kaţdý můţe obnovit své vztahy a vyléčit hluboké rány  
tím, ţe přijme boţí milost a laskavost. Nikdy nepodceňujte sílu boţí lásky. 



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

20:00 
Terapie (17) 23' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 17 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Lukáš Hejlík 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 17 - Igor, úterý 10.00:  
Voják Igor se na terapii dostaví o deset minut dřív, za čas navíc psychologovi zaplatí a nahlas 
 počítá, kolik Marek vydělává. Líčí mu důvod svého předčasného příchodu: zastavil se za  
kolegy na vojenské základně, nebyl však vpuštěn dovnitř, coţ ho velmi rozčílilo. Vyptává se  
na důleţitost sexu v lidském ţivotě a zajímá jej, zda Marek masturbuje. Poté mu detailně  
popisuje svůj sexuální záţitek se Sandrou, včetně aranţmá večera a pocitů, ţe eroticky  
selhal. Terapeut mu znovu připomíná jeho tendenci poniţovat druhé a získávat nad nimi  
převahu. Igor dál vypráví o Sandře, která podle něj miluje někoho jiného. Uvaţuje však o  
další milostné schůzce, na níţ by náruţivou ţenu uspokojil. 

21:00 
Hung - Na velikosti záleží III. (1) 30' 
HUNG III. EP. 21 - DON’T GIVE UP ON DETROIT OR HUNG LIKE A HORSE 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] 
reţie: Colette Bursonová 
hrají: Thomas Jane, Jane Adamsová, Anne Hecheová, Charlie Saxton, Sianoa Smit-McPheeová 

Třetí řada seriálu HBO pokračuje kombinací humoru a citů v mimořádně originálním  
příběhu, který inteligentně a ohleduplně zkoumá téma rodiny, vztahů a potřeby uchovat si 
 naději na pozadí ekonomicky obtížných časů. 

HBO uvádí třetí řadu komediálního seriálu, jenţ se odehrává na předměstí Detroitu a sleduje  
velice nekonvenční úsilí rozvedeného učitele a trenéra Raye Dreckera (Thomas Jane)  
vydělat si nějaké extra peníze ... prodejem svého atraktivního těla.  
Tato série začíná zhruba šest měsíců po skončení druhé. Ray a jeho nezvyklá kuplířka Tanya  
(Jane Adamsová) čelí stále ještě recesí postiţené ekonomice a berou věci do svých vlastních  
rukou tím, ţe otevřou “Happiness Consultants Wellness Center for Woman” - poradenské  
centrum spokojenosti a zdraví pro ţeny. Coţ je instituce za kterou se skrývá jejich gigolo  
byznys spolu se semináři "oragasmický ţivot", které vede Tanya a "privátní konzultace", jenţ  
poskytuje Ray.  
Jak jejich podnikání začíná přinášet výnosy, Lenore (Rebecca Creskoffová) touţí po pomstě  
za to, ţe jí Ray a Tanya údajně ukradli její myšlenku a angaţuje 25-letého číšníka jménem  
Jason (Stephen Amell) coby gigola, který má konkurovat Rayovi.  
Zůstane hrstka klientů centra spokojenosti loajální staršímu, citlivějšímu Rayovi, nebo se  
přikloní k sexy mladíkovi? 



[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 
Znuděný k smrti III. (1) 25' 
BORED TO DEATH III. EP. 17 - THE BLONDE IN THE WOODS 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Lehmann 
hrají: Jason Schwartzman, Ted Danson, Zach Galifianakis, Heather Burnsová 

Šarády spisovatele, který se stal soukromým detektivem, Jonathana Amese pokračují.  
Přestěhoval se do bytu, který mu poskytuje přehled nad celým městem, v něm objevuje  
šokující novinky, jenž ho vedou k řešení další řady rozmanitých případů. 

Svérázný seriál HBO, natočený na motivy částečně autobiografických úvah Jonathana  
Amese, vypráví příběhy stejnojmenného spisovatele, posedlého drsnými kriminálními  
romány, který je zároveň nelicencovaným soukromým detektivem.  
Na začátku třetí řady se Jonathan (Jason Schwartzman) právě přestěhoval do nejvyššího bytu 
 v úţasném a věhlasném brooklynském mrakodrapu Williamsburgh Bank Tower. Bude  
pokračovat v ověřování svých detektivních schopností ve sluţbách nejrůznější klientů a  
zároveň zahájí jedno velmi soukromé pátrání - po svém biologickém otci. Excentrický George 
 Christopher (Ted Danson), který v předchozí řadě přerušil vazby s časopisem, jemuţ šéfoval,  
otevírá restauraci a pokouší se napravit své chyby ve výchově dcery Emily. A Jonathanův  
kamarád, karikaturista Ray (Zach Galifianakis) se z první ruky dozvídá o svém otcovství, kdyţ  
ho kontaktuje čerstvě rozvedený lesbický pár, který koupil jeho sperma na černém trhu.  
Souboje a maskování, kriminální případy i milostné románky po celém New Yorku - absurdní  
dobrodruţství a veselé kousky povedeného tria pokračují... 

22:00 
True Blood - Pravá krev IV. (5) 55' 
TRUE BLOOD IV. EP. 41 - ME AND THE DEVIL 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Daniel Minahan 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím),  
ovšem pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá  
dávka nástrah ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy  
Alana Balla True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na 
 nás čeká mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová,  
oceněná za tuto roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je  
zamilovaná do 174-letého upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři,  
vlkodlaci a další nelidská stvoření, musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem  
sebe své staré známé - bratra Jasona (Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell),  
kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), 
 policejního kapitána Andyho Bellefleura (Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana  
(Alexander Skarsgard) a teenagerskou upírku Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je  
skutečně mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale 
 co se stalo se Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce?  
Odpovědi na tyto otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 



[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: 45 Datum: 2/11/11 Den: středa 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (18) 26' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 18 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Michaela Doubravová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 18 - Linda, středa 16.00:  
Gymnastka Linda přijde na terapii bez sádry na rukách a přiznává, ţe má kocovinu. Markovi  
vypráví o včerejším flámu s neznámým klukem, s nímţ pila tequilu a s nímţ se pak v opilosti  
vyspala. Následující hovor se točí kolem dívčiny matky a Lindiny nevraţivosti vůči ní. Marek ji 
 analyzuje na příkladu bot, jeţ od matky dostala a které se zdráhá nosit. Ambiciózní  
sportovkyni vysvětluje rozdíly mezi různými typy léčby a psychoterapeutů. Dívka začne na  
jeho pohovce cvičit jako při tréninku a svou exhibici zakončí efektním saltem. Vzpomíná na  
osudnou nehodu, včetně svých paradoxních pocitů svobody těsně před ní. Pak odejde na  
toaletu, kde zkonzumuje enormní dávku prášků na spaní. Po návratu do ordinace se zhroutí. 

22:15 
Tupíři 79' 
VAMPIRES SUCK 
komedie USA 2010 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Aaron Seltzer, Jason Friedberg 
hrají: Jenn Proskeová, Matt Lanter, Diedrich Bader, Chris Riggi, Ken Jeong 

Becca, dospívající dívka, se nemůže rozhodnout mezi dvěma chlapci. Musí se  
vypořádat se svým přísným otcem. A i její přátelé se potýkají se srdečními problémy a  
zdá se, že vrcholící napětí vybuchne na plese, kam se všichni chystají. 

Tato upírská mladistvá romance se točí kolem dospívající dívky, jeţ se nemůţe rozhodnout  
mezi dvěma chlapci. Oba mají nadpřirozené schopnosti. Zatímco se Becca snaţí vyrovnat se  
svým přísným otcem, ti dva spolu vášnivě soupeří o její srdce. Becca samozřejmě není jediná 
 středoškolačka, jeţ má srdeční problémy. Všechny její kamarádky se zoufale snaţí najít  
vhodného partnera na ples. S blíţící se velkou nocí se dá napětí krájet a v kaţdém z nich  
postupně vítězí jejich temná zvířecí stránka. 



[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: 45 Datum: 3/11/11 Den: čtvrtek 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (19) 27' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 19 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Aňa Geislerová, Martin Hofmann 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 19 - Jana a Michal, čtvrtek 17.00:  
Jana a Michal konstatují, ţe jejich partnerský vztah se během terapie zhoršil. Jejich rozhovor  
s Markem se znovu stočí do vzájemných výčitek. Jana se pohrdavě zmiňuje o kamarádech  
svého muţe, Michal ji osočuje z koketérie a z alkoholismu. Psycholog zkoumá důvody jejich  
vzájemné nesnášenlivosti. Konstatuje, ţe to, co je kdysi spojovalo, je v současnosti  
rozděluje. Pár vzpomíná na své seznámení, související s rozhovorem, který Jana jako  
novinářka kdysi dělala s Michalovým otcem - známým disidentem. Muzikant Michal poté  
ţurnalistku, jeţ byla tehdy vdaná, učil hrát na kytaru... Dvojice se drsně pohádá a Michal si  
jejich spor natočí na mobil. Nahrávku pustí nahlas a Jana sezení rozezleně opustí. 

20:30 
Na Stojáka Best of Iva Pazderková 25' 
NA STOJAKA BEST OF IVA PAZDERKOVA 
komediální show z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] 
reţie: Zdeněk Tyc 

Stand up comedy - sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických barů, je snad  
nejkrutějším testem komiků. Kdo nedokáže, aby divák zvedl oči od sklenky, natož  
odložil doutník a zaplácal, je vyřízen. Sledujte Na stojáka z produkce HBO ČR. 

Originální česká "stand-up comedy" vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich  
se bavič na malém pódiu postaví před publikum a během několika minut je zkouší pobavit  
vtipy, zpěvem, či improvizovanými scénkami. Slavným americkým příkladem byl komik Lenny 
 Bruce, kterého ve známém filmu Boba Fosse ztvárnil Dustin Hoffman. 
Pořad NA STOJÁKA tvoří trvalou součást českého programu HBO. Původně se opíral o  
populární tváře typu Tomáše Hanáka, Tomáše Matonohy, či Ester Kočičkové, autoři však  
postupně objevili i talenty dosud neznámé - například Ivu Pazderkovou, Josefa Poláška,  
Lukáše Pavláska, Marii Ludvíkovou, či Lumíra Tučka. 
"Na stojáka je odvaha vystoupit a dát se všanc," říká reţisér Zdeněk Tyc. "Na stojáka je  
prolomení chladné televize, něco, co tu ještě nebylo, něco, co riskuje a chce překvapit,"  
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17:10 
Filmy a filmové hvězdy III. (44) 23' 
FILMS AND STARS III. EP. 148 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] [Full HD] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i  
filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí  
reportáže ze světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní  
rozhovory s herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity  
Hollywoodu a přináší téţ reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch  
nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které  
jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

20:00 
Terapie (20) 28' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 20 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Jaroslav Fuit 
hrají: Karel Roden, Kamila Magálová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 20 - Dita, pátek 19.00:  
Marek se k Ditě dostaví ve větší pohodě, neţ projevoval na předchozích schůzkách. Své  
mentorce pochválí její šaty a uvaţuje o schůzce s bývalou spoluţačkou Lucií. Dita se ho  
znovu vyptává na jeho skutečný vztah se Sandrou. Pak se hovor stočí na minulost obou  
aktérů. Marek vzpomíná na Ditina zemřelého muţe, jehoţ posudek mu znemoţnil cestu do  
Švédska. Zmiňuje se o svém původním obdivu vůči Ivanovi a o bytových seminářích, jeţ u  
nich navštěvoval. Ditě vytýká fakt, ţe změnila svou profesní orientaci a z kariérních důvodů  
vstoupila do KSČ. Uvaţuje o rozdvojenosti v totalitních dobách i o svém postoji k  
psychoterapii. V závěru rozhovoru přizná, ţe je do Sandry zamilovaný. 



[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 
Rychlí a zběsilí 102' 
FAST & FURIOUS 
akční thriller USA 2009 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Justin Lin 
hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguezová, Jordana Brewsterová, John Ortiz 

Brian O'Conner (Paul Walker), nyní pracující pro FBI v L.A., se musí spojit s bývalým  
trestancem Dominicem Torettem (Vin Diesel), aby konečně dopadl dovozce heroinu.  
Nejprve je ale čeká nebezpečná a místy zběsilá jízda. 

Vin Diesel a Paul Walker se spojují v dalším rychlostí nabitém filmu a i tentokrát jsou rychlí a  
zběsilí. Vracejí se do ulic, kde vše začalo. Spojí se s Michelle Rodriguez a Jordanou Brewster 
 a v exotických autech se ţenou ulicemi L.A. i mexickou pouští. Oba se kvůli zločinu setkávají 
 v L.A., a svár mezi bývalým trestancem Domem Toretto (Diesel) a agentem Brianem  
O’Connerem (Walker) znovu vzplane. Jenţe naštěstí musejí oba čelit společnému nepříteli,  
sociopatickému drogovému dealerovi, jeţ zaplavuje USA smrtícím produktem. Pokud ho  
chtějí společně přechytračit, musejí si navzájem začít věřit. A tak se vydávají do hornaté  
krajiny Dominikánské republiky, plazí se mexickou pouští a snaţí se posunout hranice svého  
řidičského i kaskadérského umění ve snaze dopadnout nepřítele. 

22:20 
Noční můra v Elm Street 92' 
A NIGHTMARE ON ELM STREET (2010) 
mysteriózní horor USA 2010 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Samuel Bayer 
hrají: Jackie Earle Haley, Kyle Gallner, Rooney Maraová, Katie Cassidyová, Thomas Dekker 

Hlavně neusínejte! Freddy Krueger se vrátí do kterékoli vaší noční můry! V současném  
zpracování klasiky Wese Cravena, ve které kultovní vrah s prsty ostrými jako břitvy,  
loví sny teenagerů a zabíjí je ve spánku… 

Nancy, Kris, Quentin, Jesse a Dean ţijí v Elm Street. V noci se jim všem zdá stejný sen, o  
muţi oblečeném v červenozeleném pruhovaném svetru, se znetvořenou polovinou obličeje  
a zahradními rukavicemi s noţi namísto prstů. Všichni do jednoho také slyší ten samý děsivý  
hlas… Jednoho po druhém pronásleduje ve snech, kde se hraje podle jeho pravidel. Jedinou 
 cestou, jak uniknout, je probudit se. Jenţe kdyţ jeden z nich umírá násilnou smrtí, parta  
přátel si uvědomuje, ţe to co se jim v noci zdá, se neodehrává pouze v jejich podvědomí,  
ale i ve skutečnosti. Čtveřice se snaţí přijít na to, jak se právě oni stali obětí temného muţe.  
Snaţí se nespat a mezitím nalézt odpovědi na to, proč se to stalo, proč teď, proč právě jim a 
 co jim tají jejich rodiče?  
Noční můra v Elm Street je současné zpracování klasického hororu, ve kterém coby Freddy  
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20:00 
Na odstřel 122' 
STATE OF PLAY 
politický krimi thriller USA/VB/Francie 2009 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Kevin Macdonald 
hrají: Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdamsová, Helen Mirrenová, Robin Wright Pennová 

V tomto hvězdami nabitém thrilleru vás zcela okouzlí oscarový herec Russel Crowe.  
Příběh vypráví o kongresmanovi a investigativním novináři, kteří jsou zapleteni do  
série zdánlivě spolu nesouvisejících, brutálních vražd. 

Russell Crowe hraje reportéra Cal McAffrey, jehoţ důvtip ho dovede aţ k odhalení záhadné  
vraţdy. Na odstřel z dílny reţiséra Kevina Macdonalda se odehrává v prostředí významných  
politiků.  
Pohledného amerického kongresmana Stephena Collinse (Ben Affleck) čeká v jeho straně  
slibná budoucnost: je čerstvým předsedou komise, která dohlíţí na obranu státu. Jeho hvězda 
 stoupá, lidé k němu vzhlíţejí a Stephen se stává favoritem nadcházejících prezidentských  
voleb. Tedy pouze do chvíle, neţ je jeho asistentka a milenka v jedné osobě brutálně  
zavraţděna a dlouho pohřbená tajemství začnou vybublávat na povrch. McAffrey je  
Collinsův starý kamarád, a tak ho jeho bezcitná šéfka Cameron (Helen Mirren) pověří, aby o  
případu vše zjistil a napsal. A tak se McAffrey společně se svou partnerkou Dellou (Rachel  
McAdams) snaţí odhalit totoţnost vraha, ovšem hrozí, ţe jejich závěry absolutně otřesou  
světem moci. Kdyţ jsou ve hře miliardy, nikdo není nikde v bezpečí…  
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08:20 
Na vlásku 96' 
TANGLED (2010) 
animovaná rodinná komedie USA 2010 [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Nathan Greno, Byron Howard 

Když se okouzlující bandita Flynn schová v tajemné věži, stane se rukojmím krásné  
Rapunzel. Ta má hebké zlaté vlasy, dlouhé neuvěřitelných třiadvacet metrů! Ty dva čeká  
dobrodružství plné humorných příhod. 

Walt Disney Pictures vám představuje film Na vlásku, jeden z nejzábavnějších a  
nejvlasatějších příběhů, který se kdy vyprávěl. Kdyţ se hledaný bandita Flynn Rider (hlas mu  
propůjčil Zachari Levi) rozhodně schovat v tajemné věţi, stane se zajatcem krásné Rapunzel  
(namluvila ji Mandy Moore), jeţ má oslnivě zlaté vlasy, dlouhé třiadvacet metrů! Flynnova  
únoskyně vidí ve svém zajatci příleţitost, jak se konečně dostat ven z věţe, ve které byla  
zamčená mnoho dlouhých let. Dvojice se tak vrhá vstříc do dobrodruţství po boku zvláštního  
superkoně, aţ příliš ochranářského chameleona a tlupy hospodských kriminálníků. Na vlásku  
je komedie plná dobrodruţství, humoru, srdce a vlasů… spousty vlasů. 

19:30 
Před kamerou (46) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (410) EP. 46 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
Fair Game 103' 
FAIR GAME (2010) 
špionáţní thriller USA/SAE 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Doug Liman 
hrají: Naomi Wattsová, Sean Penn, Bruce McGill, Michael Kelly, Ty Burrell 

Strhující thriller inspirovaný skutečnými zkušenostmi agentky CIA Valerie Plameové.  
Když Valeriin manžel, velvyslanec v důchodu, napíše provokativní článek o americké  
válce v Iráku, z Bílého domu unikne pravda o její práci v utajení… 

Napínavý pohled do temných chodeb politické moci inspirovaný autobiografií skutečné tajné  
agentky CIA, Valerie Plameové (Naomi Wattsová), jejíţ kariéru a téměř i manţelství zničilo  
cílené odhalení její identity v novinách. Valerie byla tajnou agentkou CIA, vedla vyšetřování  
existence zbraní hromadného ničení v Iráku. Valeriin manţel, diplomat Joe Wilson (Sean  
Penn) byl do této záleţitosti vtaţen, aby doloţil prodej uranu z afrického Nigeru. Jenţe vláda 
 zcela ignorovala jeho poznatky a situaci vyuţila k zahájení vojenské operace. A tak Joe o  
všem napsal článek do New York Times, který vyvolal bouřlivou diskuzi. Příběh Fair Game je  
natolik neuvěřitelný, ţe musí být skutečný. 
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20:00 
Terapie (21) 22' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 21 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Tatiana Pauhofová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 21 - Sandra, pondělí 9.00:  
Sandra si na začátku sezení stěţuje na svou bezradnost a vyčerpanost, Marek jí znovu  
navrhuje ukončení terapie. Náruţivá ţena terapeutovi vypráví o svém telefonátu s Ondřejem  
a rekapituluje jejich rozpadlý vztah. Stěţuje si na fakt, ţe kvůli svému psychickému stavu se  
dopustila chyby v práci, kde po operaci málem nechala zemřít mladou pacientku. Vrací se k  
osobě matky a své dávné známosti s jejím milencem Václavem. Přirovnává se k Lolitě a  
vypráví podrobnosti o jejich intimních stycích. Marek konstatuje, ţe sex se starším muţem ji  
zřejmě poznamenal na celý ţivot. Na konci schůzky, jeţ má být poslední, si Sandra od Marka  
vyprosí objetí na rozloučenou. Poté jeho pracovnu dojatě opustí. 

20:30 
A-Team [T] 128' 
THE A-TEAM 
komediální akční thriller USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Joe Carnahan 
hrají: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Bielová, Quinton 'Rampage' Jackson, Sharlto Copley 

Odvážný tým bývalých členů speciální vojenské jednotky byl neprávem obviněn ze  
zločinu, který nespáchali. Aby očistili své jméno a našli skutečného viníka, musí se stát 
 na chvíli darebáky a využít všech svých jedinečných schopností. 

A-Team sleduje odváţnou skupinku bývalých členů speciální vojenské jednotky. Hannibal  
Smith je protřelý plánovač vynalézavých misí, na jejichţ realizaci je minimum času,  
vyţadují mimořádné schopnosti a velmi zdatné vojáky. Templeton 'Hezoun' Peck dokáţe  
sehnat kdykoliv cokoliv. B.A. Baracus je řidič a největší svalovec v týmu. A H.M. 'Šílenec'  
Murdock je zdatný pilot a kvalifikovaný potápěč. Společně slouţili své vlasti celých osm let,  
načeţ byli posláni do vojenského vězení za zločin, který nespáchali. Poté, co se jim relativně 
 snadno podaří z vězení utéct, se pouští do nebezpečného pátrání, aby dokázali svou nevinu 
 a očistili svá jména. Během toho je napříč zeměkoulí pronásleduje vysoce postavená  
vojenská důstojnice Charisa Sosová (jedna z bývalých Hezounových milenek). A právě kdyţ  
uţ se zdá, ţe mají všechny potřebné důkazy k prokázání neviny, zjišťují, ţe jejich nejnovější  
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18:00 
Spolek machrů 87' 
CHEATS 
komedie USA/Kanada 2002 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Andrew Gurland 
hrají: Trevor Fehrman, Elden Henson, Matthew Lawrence, Martin Starr, Maggie Lawsonová 

Čtyři přátelé během studií na střední škole lžou, kradou a podvádějí. Protestují tak proti  
nespravedlivému vzdělávacímu systému. Ospravedlnění přichází tváří v tvář  
akademické tyranii.  

Zatímco ostatní děti tráví nekonečné hodiny učením, hezoun Davis má na celý vzdělávací  
systém zcela jiný pohled – škola je podle něj jen způsob, jak kontrolovat myšlenky studentů.  
Také proto se svými třemi nejlepšími kamarády, Sammym, Victorem a geniem Applebee  
nachází  ideální způsob, jak ve škole podvádět při testech. Před nástupem do posledního  
ročníku šlo všechno jako na drátku. Ředitelka, paní Starková si na ně vymyslela ďábelský plán 
 – pokud budou znovu přistiţeni při podvodu, objeví se záznam v jejich hodnocení a moţná  
jim to zmaří šanci dostat se na univerzitu. Podaří se hezounovi Davisovi přesvědčit ostatní,  
aby společně naposledy podváděli a vyzráli tak nad Starkovou i nad školním systémem? I za  

20:00 
Terapie (22) 26' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 22 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Lukáš Hejlík, Klára Melíšková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 22 - Igor, úterý 10.00:  
Igor vypráví o svém rozchodu se Sandrou, která jej údajně povaţovala za pouhou náhraţku.  
Vyptává se Marka, zda má s touto pacientkou intimní poměr. Vytýká mu uhýbavost v  
kontaktech s klienty a vrací se k neštěstí v Afghánistánu, kde vzhledem k jeho navigační  
chybě zemřelo šestnáct nevinných kluků. Popisuje reakce svého otce, kterého si údajně velmi 
 váţí. Pak začne na Marka útočit prostřednictvím informací o jeho rozháraném soukromí, jeţ  
si zjistil od psychologových známých. Marek jeho provokativní řeči nevydrţí a vrazí mu  
facku... Po Igorově odchodu se v pracovně objeví Alice, která se předčasně vrátila z výletu do 
 Vídně. Svému muţi sdělí, ţe poměr s jejím milencem skončil. 



[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 
Hung - Na velikosti záleží III. (2) 30' 
HUNG III. EP. 22 - TAKE THE CAKE OR ARE YOU PACKING? 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] 
reţie: Uta Briesewitzová 
hrají: Thomas Jane, Jane Adamsová, Anne Hecheová, Charlie Saxton, Sianoa Smit-McPheeová 

Třetí řada seriálu HBO pokračuje kombinací humoru a citů v mimořádně originálním  
příběhu, který inteligentně a ohleduplně zkoumá téma rodiny, vztahů a potřeby uchovat si 
 naději na pozadí ekonomicky obtížných časů. 

HBO uvádí třetí řadu komediálního seriálu, jenţ se odehrává na předměstí Detroitu a sleduje  
velice nekonvenční úsilí rozvedeného učitele a trenéra Raye Dreckera (Thomas Jane)  
vydělat si nějaké extra peníze ... prodejem svého atraktivního těla.  
Tato série začíná zhruba šest měsíců po skončení druhé. Ray a jeho nezvyklá kuplířka Tanya  
(Jane Adamsová) čelí stále ještě recesí postiţené ekonomice a berou věci do svých vlastních  
rukou tím, ţe otevřou “Happiness Consultants Wellness Center for Woman” - poradenské  
centrum spokojenosti a zdraví pro ţeny. Coţ je instituce za kterou se skrývá jejich gigolo  
byznys spolu se semináři "oragasmický ţivot", které vede Tanya a "privátní konzultace", jenţ  
poskytuje Ray.  
Jak jejich podnikání začíná přinášet výnosy, Lenore (Rebecca Creskoffová) touţí po pomstě  
za to, ţe jí Ray a Tanya údajně ukradli její myšlenku a angaţuje 25-letého číšníka jménem  
Jason (Stephen Amell) coby gigola, který má konkurovat Rayovi.  
Zůstane hrstka klientů centra spokojenosti loajální staršímu, citlivějšímu Rayovi, nebo se  
přikloní k sexy mladíkovi? 
21:30 
Znuděný k smrti III. (2) 30' 
BORED TO DEATH III. EP. 18 - GUMBALL! 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [Full HD] 
reţie: Michael Lehmann 
hrají: Jason Schwartzman, Ted Danson, Zach Galifianakis, Heather Burnsová 

Šarády spisovatele, který se stal soukromým detektivem, Jonathana Amese pokračují.  
Přestěhoval se do bytu, který mu poskytuje přehled nad celým městem, v něm objevuje  
šokující novinky, jenž ho vedou k řešení další řady rozmanitých případů. 

Svérázný seriál HBO, natočený na motivy částečně autobiografických úvah Jonathana  
Amese, vypráví příběhy stejnojmenného spisovatele, posedlého drsnými kriminálními  
romány, který je zároveň nelicencovaným soukromým detektivem.  
Na začátku třetí řady se Jonathan (Jason Schwartzman) právě přestěhoval do nejvyššího bytu 
 v úţasném a věhlasném brooklynském mrakodrapu Williamsburgh Bank Tower. Bude  
pokračovat v ověřování svých detektivních schopností ve sluţbách nejrůznější klientů a  
zároveň zahájí jedno velmi soukromé pátrání - po svém biologickém otci. Excentrický George 
 Christopher (Ted Danson), který v předchozí řadě přerušil vazby s časopisem, jemuţ šéfoval,  
otevírá restauraci a pokouší se napravit své chyby ve výchově dcery Emily. A Jonathanův  
kamarád, karikaturista Ray (Zach Galifianakis) se z první ruky dozvídá o svém otcovství, kdyţ  
ho kontaktuje čerstvě rozvedený lesbický pár, který koupil jeho sperma na černém trhu.  
Souboje a maskování, kriminální případy i milostné románky po celém New Yorku - absurdní  
dobrodruţství a veselé kousky povedeného tria pokračují... 



[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 IV. (6) 57' 
TRUE BLOOD IV. EP. 42 - I WISH I WAS THE MOON 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Jeremy Podeswa 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím),  
ovšem pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá  
dávka nástrah ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy  
Alana Balla True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na 
 nás čeká mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová,  
oceněná za tuto roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je  
zamilovaná do 174-letého upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři,  
vlkodlaci a další nelidská stvoření, musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem  
sebe své staré známé - bratra Jasona (Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell),  
kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), 
 policejního kapitána Andyho Bellefleura (Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana  
(Alexander Skarsgard) a teenagerskou upírku Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je  
skutečně mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale 
 co se stalo se Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce?  
Odpovědi na tyto otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 



[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 
Terapie (23) 25' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 23 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Michaela Doubravová, Kristýna Frejová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 23 - Linda, středa 16.00:  
Linda přijde na terapii se svou matkou (Kristýna Frejová), jeţ ostře nesouhlasí s jejím  
návratem k tréninku. Marek však pokračování sportovních aktivit své klientky doporučí. Poté,  
co dívčina matka odejde, zkoumá Lindiny sebevraţedné sklony, které mu demonstrovala při  
předchozím sezení. Od tvrdohlavé gymnastky, touţící po zařazení do reprezentačního týmu,  
získá příslib, ţe během léčby uţ se o sebevraţdu nepokusí. Na základě úvah o pohledech  
zblízka a zdálky analyzuje její kontroverzní vztah k matce i nepřiměřený obdiv vůči otci.  
Dívčina matka se uprostřed jejich hovoru do ordinace vrátí a kategoricky trvá na tom, ţe  
Linda uţ do tělocvičny nevstoupí. Ta jí vyhroţuje útěkem z domova. 

22:20 
Stvořeni pro sebe 93' 
MADE FOR EACH OTHER (2009) 
komedie USA 2009 [15] [S] 
reţie: Daryl Goldberg 
hrají: Christopher Masterson, Bijou Phillipsová, Patrick Warburton, Danny Masterson, George Segal 

Po třech měsících manželství bez sexu Dan podlehne své slabosti, využije příležitosti a  
vyspí se s jinou. Ale jak se s tím morálně vypořádat? 

Dan (Christopher Masterson) má zásadní problém. Před třemi měsíci se oţenil s krásnou  
Marcie (Bijou Phillips), ovšem své manţelství stále nenaplnili. A tak kdyţ Dana začne v práci  
svádět jeho sexem posedlá šéfka Catherine (Lauren German), frustrovaný manţel neodolá  
pokušení. Dan okamţitě lituje, čeho se dopustil. Svěří se kamarádovi Mikeovi (Samm Levine) 
 a společně kují pikle, jak vše napravit a především ulevit Danovu svědomí. A na co přijdou?  
Přece, ţe Marcie se musí dostat téţ na scestí, aby si byli rovni. Marcie se na něho hněvat  
nemůţe, pakliţe i ona bude nevěrná. Jenţe mít plán je jedna věc a najít chlapíka, který plán 
 promění ve skutečnost je věc druhá. Věci se konečně rozběhnou a  Mike zjišťuje, proč s ním  
Marcie ještě nespala a uvědomuje si, ţe i po tom všem mohou být perfektní pár. 
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20:00 
Terapie (24) 24' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 24 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Aňa Geislerová, Martin Hofmann 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 24 - Jana a Michal, čtvrtek 17.00:  
Při dalším sezení hovoří Marek s rozhádaným párem odměřeně, aby tak demonstroval jeho  
nepřátelské chování. Jana terapeuta informuje, ţe se s manţelem rozešla, protoţe jí během  
intimního styku vyhroţoval zabitím. Michal své ţeně na oplátku vyčte nedostatečnou péči o  
syna, kterého údajně málem otrávila jídlem, přineseným z redakce a postříkaným škodlivým  
sprejem. Jana jej označí za primitiva a prohlásí, ţe se s ním chce rozvést. Michala její  
rozhodnutí vyvede z míry. Se slzami v očích mluví o své lásce vůči ní i vůči jejímu synovi z  
prvního manţelství. Prosí ji, aby ho neopouštěla. Marek jeho srdceryvné vyznání označí za  
zásadní obrat v jejich léčbě. 
21:00 
Kuře s ušima 119' 
ZWEIOHRKUKEN (AKA. RABBIT WITHOUT EARS 2) 
romantická komedie Německo 2009 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Til Schweiger 
hrají: Til Schweiger, Nora Tschirnerová, Matthias Schweighöfer, Ken Duken, Emma Tiger Schweigerová 

Ludo a Anna spolu žijí dva roky. A spolu s nimi se v jejich domácnosti zabydlela i  
každodenní rutina. Přestože jim na sobě navzájem velmi záleží, oba skončili v posteli  
se svými bývalými milenci… 

Ludo a Anna spolu ţijí dva roky. A spolu s nimi se v jejich domácnosti zabydlela i  
kaţdodenní rutina. Ludo k velké nelibosti Anny značně zanedbává své domází povinnosti a  
jemu naopak vadí její neustálé stíţnosti. Poté přijede na návštěvu na pár dní Annin bývalý  
přítel Ralf a Ludo potká na diskotéce svou exlásku Marii. Pár musí čelit mnoha ţárlivým  
scénám z obou stran a také pochybám o jejich vztahu. Anna si tajně přečte Ludovy esemesky 
 a on si zas prohlédne seznam jejích milenců, na kterém hodnotí jejich kvality. Na onom  
seznamu je i Ralf a jeho skóre je lepší neţ Ludovo… Po mnoha provokacích, Ludo nakonec  
Ralfa zmlátí v restauraci a vztekle odejde. Přestoţe jim na sobě navzájem velmi záleţí, oba  
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17:20 
Filmy a filmové hvězdy III. (45) 26' 
FILMS AND STARS III. EP. 149 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] [Full HD] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i  
filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí  
reportáže ze světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní  
rozhovory s herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity  
Hollywoodu a přináší téţ reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch  
nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které  
jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

20:00 
Terapie (25) 24' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 25 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Kamila Magálová, Klára Melíšková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 25 - Dita, pátek 19.00:  
Marek přijde na další schůzku do bytu své kolegyně v doprovodu manţelky. Alice pochválí  
Ditě její pracovnu a začne rozebírat partnerství se svým muţem, jeţ trpí špatnou komunikací.  
Marek přiznává, ţe své ţeně nedokáţe odpustit její nevěru. Alice si stěţuje na fakt, ţe Marek  
nedává najevo své city a chová se jako terapeut i v soukromí. Svůj nedávný mimomanţelský  
poměr vysvětluje chutí udělat něco spontánního a divokého. Vzpomíná na seznámení s  
Markem, který ji kdysi zaujal svou empatií. Psycholog vyjeví svůj zájem o Sandru a vysvětluje, 
 ţe v něm nejde o sex. Alice je však z jeho doznání nemile překvapená a svého muţe zahrne 
 výčitkami. Dita navrhne páru další setkání. 



[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 
Jonesovi 92' 
THE JONESES (2009) 
komediální drama USA 2009 [12] [S] 
reţie: Derrick Borte 
hrají: Demi Mooreová, David Duchovny, Amber Heardová, Ben Hollingsworth, Gary Cole 

Přátelská rodina se přestěhuje do luxusní čtvrti. Jonesesovi mají lepší vztahy a rodinné 
 návyky, než kterákoli rodina ve městě. Jediný problém je, že oni vlastně nejsou rodina,  
ale zaměstnanci tajné marketingové organizace…  

Absolutně dokonalá rodina se přestěhuje do luxusní čtvrti na předměstí. Jejich noví sousedé  
jsou jimi nadšeni a Jonesesovi mezi ně hladce a přirozeně zapadnou. Tedy do té doby, neţ  
je potká náhlá tragédie a oni musejí přehodnotit své ţivotní priority. Steve (David Duchovny)  
a Kate Jones (Demi Moore) mají vše, co by si manţelský pár jen mohl přát: jejich děti, Jenn  
(Amber Heard) a Mick (Ben Hollingsworth), jsou inteligentní a zároveň atraktivní, ţijí v bohaté 
 čtvrti a jejich krásný velký dům je plný prvotřídních věcí. Nedávno se Jonesesovi spřátelili se  
svými sousedy, Larrym (Gary Cole) a Summer (Glenne Headly). Jenţe nic není takové jaké se 
 zdá. Kdyţ se na Jonesesovi podíváte blíţe, začnete mít nepříjemný pocit, ţe něco  
zlověstného číhá hned pod povrchem. Aţ kdyţ musejí čelit nečekané katastrofě, ukáţe se,  

22:05 
Kruh Osmi 80' 
CIRCLE OF EIGHT 
mysteriózní horor USA 2009 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Steven Cragg 
hrají: Austin Highsmithová, Ryan Doom, Katie Lowesová, Josh Kelly, John Bishop 

Jessica se přestěhovala do osmipatrového domu v Los Angeles. Nájemníci se zdají být  
na první pohled velmi přátelští, jenže když se Jessica stane svědkem několika  
strašlivých úmrtí, musí stůj co stůj vyřešit tajemství tohoto domu. 

Dante moţná není ta nejluxusnější budova v Los Angeles, ale to, co mu chybí k dokonalému  
stylu, doţene v barvách. Kdyţ se Jessica nastěhuje dovnitř, místní aţ příliš starostlivý správce  
Ed jí dá několik uţitečných tipů, jak se v budově pohodlně a bez obtíţí s ostatními zabydlet.  
Sousedé se zdají být neobyčejně milí. Ale proč má vţdy videokamerou posedlý podivín  
Randal namířený objektiv právě na ni? A co skrývá tajnůstkářský umělec Evan? Později  
začnou nájemníci v budově Dante umírat těmi nejhrůznějšími způsoby. A tak se Jessica pustí 
 do šíleného úkolu – vyřešit záhadu tajemné budovy dřív, neţ se sama stane obětí  

HBO Týden: 46 Datum: 12/11/11 Den: sobota 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Veřejní nepřátelé 134' 
PUBLIC ENEMIES 
biografické krimi drama USA 2009 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Michael Mann 
hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillardová, Billy Crudup, Stephen Dorff 

Drama se odehrává ve třicátých letech, kdy se z bandy lupičů, z nichž nejznámější byl  
John Dillinger, staly celebrity. Tehdejší úsilí vymýtit zločince vedlo k založení  
organizace, ze které se postupem času vyvinulo FBI. 

Reţisér nominovaný na Oscara, Michael Mann, natočil filmovou adaptaci knihy z pera  
Briana Burrougha. Hlavním hrdinou příběhu je známý vládní agent Melvin Purvis (Christian  
Bale), jeţ se snaţí zastavit Johna Dillingera (Johnny Depp) a jeho gang. Drama, jenţ se  
odehrává ve třicátých letech v Americe, líčí časy, kdy se z bandy lupičů, z nichţ nejznámější  
byl John Dillinger, staly celebrity. Úsilí vymýtit zločince vedlo tehdy k zaloţení organizace,  
ze které se postupem času vyvinulo FBI. 
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19:30 
Před kamerou (47) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (411) EP. 47 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
Piráti na vlnách 130' 
PIRATE RADIO (AKA. THE BOAT THAT ROCKED) 
hudební komedie VB/Německo 2009 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Richard Curtis 
hrají: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost, Kenneth Branagh 

Mladí rebelové okouzlili Británii v šedesátých letech pouštěním pirátského rádia, které  
bylo skryto v severním moři. Vláda jeho činnost zakázala. Hudební fanoušci tak mohli  
poslouchat hudbu, jež následně ovlivnila celou generaci. 

V roce 1966 hrálo radio BBC rock`n`roll pouhé dvě hodiny týdně. Jenţe pirátské rádio  
vyhrávalo rock a pop dvacet čtyři hodin denně kaţdičký den…   
Carla právě vyhodili ze školy, a tak ho matka poslala k jeho kmotrovi, Quentinovi. Jenţe  
Quentin není zrovna typickým mentorem, je šéfem pirátské stanice Radio Rock, jeţ vysílá z  
lodě zakotvené uprostřed Severního moře. A tak se Carl dostává do společnosti eklektických  
deejayů. Jenţe pirátská stanice se brzy stane trnem v oku předsedy vlády Dormandyho, který  
dělá vše pro to, aby příval rocku ze Severního moře zastavil. Dormandy si zrušení Radia Rock 
 stanoví jako svůj politický cíl a snaţí se prosadit nový zákon o přestupcích, jeţ by odstranil  
piráty ze země jednou pro vţdy. Stařičká loď neustojí mořskou bouři a Rádio Rock se pomalu  
potápí, naštěstí stále vysílají a jejich volání o pomoc vyslyšelo mnoho fanoušků, jeţ se je  
vydali zachránit. Některé věci sice končí, ale rock`n`roll nikdy nezemře! 



[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 
Terapie (26) 29' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 26 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Tatiana Pauhofová, Klára Melíšková, Berenika Kohoutová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 26 - Sandra, pondělí 9.00:  
V prologu se v Markově pracovně objeví jeho dcera Klára (Berenika Kohoutová), která si  
potají vezme peníze z jeho peněţenky. Sandra při příchodu k terapeutovi telefonuje se svým  
bratrem a vysvětluje, ţe jejich otec leţí po infarktu v nemocnici. Klade si za vinu, ţe otci  
přiznala svůj dávný poměr s Václavem. Marek atraktivní ţeně konečně vyjeví své city. Sandra 
 je jeho vyznáním zaskočená a vyzve ho, aby se posadil vedle ní. Markova upřímnost ji  
přiměje k odhalení traumatické vzpomínky na sex s Václavem, při němţ přišla o panenství.  
Psycholog jí vypráví o dávném záţitku se svou učitelkou, do níţ byl platonicky zamilovaný.  
Konstatuje, ţe Václav nezralé Sandře fatálně ublíţil. 



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

21:25 
Zvláštní vztahy [T] 88' 
THE SPECIAL RELATIONSHIP 
drama z produkce HBO VB/USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Richard Loncraine 
hrají: Michael Sheen, Dennis Quaid, Hope Davisová, Helen McCroryová, Adam Godley 

V roce 1993 byl Tony Blair stoupající hvězdou britské politiky. O tři roky později byl  
jmenován předsedou vlády. A tehdy začal "speciální vztah" s americkým prezidentem  
Billem Clintonem, jenž přetrval triumf, konflikt i osobní skandál. 

Winston Churchill kdysi označil mimořádně blízské polické, diplomatické, kulturní a historické  
vztahy mezi Velkou Británií a Spojenými státy termínem “special relationship”, tedy zvláštní  
nebo speciální vztahy. Některé transatlantické aliance byli silnější neţ jiné, blízký vztah spolu 
 rozhodně měli Winston Churchill a Franklin Roosevelt; John F. Kennedy a Harold  
Macmillan; Margaret Thatcherová a Ronald Reagan; Tony Blair a Bill Clinton. Tedy alespoň 
 nějaký čas.  
Film z produkce HBO přináší nevšední pohled na dva světové vůdce a jejich lidskou stránku,  
jenţ zůstává ukrytá před kamerami i světovými diplomaty. Tony Blair a Bill Clinton spolu  
měli vztah daleko za hranicemi pracovních povinností. Blair byl dychtivým mladým státníkem 
 a Clinton jeho charismatickým starším bratrem, ti dva spolu sdíleli ambiciózní sen o změně  
světa progresivním způsobem. Jejich manţelky Hillary Clintonová a Cherie Blairová své  
mocné muţe skvěle doplňovaly a společně pak vytvořili dokonalou čtyřku. Clinton pomohl  
Blairovi nastolit mír v Severním Irsku a Blair mu na oplátku prokázal svou přízeň během  
trapné kauzy s Monicou Lewinskou. Spojenectví se začalo štěpit během krize v Kosovu - Blair 
 touţil po akci, ovšem narazil na pragmatického Clintona. A tak se britský premiér vydává  
svou vlastní cestou, Hillary se začíná více politicky angaţovat a Bill posléze uţ jen sleduje,  
jak Blair začíná budovat speciální vztahy s nově příchozím prezidentem USA Georgem W.  
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18:05 
Kluk mojí holky 81' 
MY GIRLFRIEND'S BOYFRIEND (2010) 
romantická komedie USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
reţie: Daryn Tufts 
hrají: Alyssa Milanová, Christopher Gorham, Michael Landes, Beau Bridges, Carol Kaneová 

Jesse je moderní, inteligentní žena, která hledá toho pravého ... dokud nenarazí na  
Ethana. To otevře novou, romantickou kapitolu jejího života. Má to však háček. Chvíli  
poté, co Jesse našla skvělého přítele ... potká pana dokonalého. 

Jesse je moderní, inteligentní ţena, která stále ještě hledá toho pravého ... dokud nenarazí  
na Ethana, spisovatele na pokraji zoufalství z toho, ţe mu vydavatel vrátil další román. Jesse  
setkání nabízí více, neţ jen moţnost podnítit v Ethanovi znovu ambice a inspiraci, ale také to 
 v jejím ţivotě otevírá novou, romantickou kapitolu. Má to však jeden háček.... Chvíli poté, co 
 si Jesse našla skvělého přítele, potkává pana dokonalého - Troye, sebevědomého a  
úspěšného pracovníka v reklamě, s nímţ je téměř kaţdý okamţik příjemný a romantický. Jesse 
 neví, co si v této situaci počít, potýká se s totálním milostným paradoxem: co má dělat dívka, 
 kdyţ poté, co našla výborného přítele, potká dokonalého?  
Nakonec však to, co Jesse zjistí o lásce, odpovídá tomu, co diváci naleznou v příběhu  
samotném: věci nejsou vţdy tak, jak se zdají. Film Kluk mojí holky je klasická love story  
obrácená vzhůru nohama, romantická komedie, která mísí srdečnou upřímnost s neotřelým  
vyprávěním a několika velkými překvapeními. 

20:00 
Terapie (27) 28' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 27 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Lukáš Hejlík, Klára Melíšková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 27 - Igor, úterý 10.00:  
Alice udělá Markovi ţárlivou scénu kvůli Sandře, kterou viděla odcházet z jeho ordinace.  
Vzápětí přijde na sezení voják Igor, kterého psycholog během minulé schůzky fyzicky napadl.  
Marek se Igorovi omluví a incident vysvětluje jako reakci na jeho pohrdavé řeči o svých  
blízkých. Igor mu líčí svůj sen o chalupě, nepodařeném leteckém útoku a útěku neznámého  
vetřelce. Marek spekuluje o tom, zda oním nepřítelem není sám Igor. Přímočarý voják začne  
uvaţovat o eventualitě, ţe má homosexuální sklony. Vypráví o své zkušenosti z gay-baru i o  
potyčce se starším spoluţákem, kterou zaţil jako jedenáctiletý kluk. Zmíní se i o reakci svého  
otce, jenţ na synovu údajnou změkčilost reagoval tím, ţe Igora zmlátil. 
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21:00 
Hung - Na velikosti záleží III. (3) 30' 
HUNG III. EP. 23 - MISTER DRECKER OR EASE UP ON THE WHUP-ASS 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] 
reţie: Gloria Muziová 
hrají: Thomas Jane, Jane Adamsová, Anne Hecheová, Charlie Saxton, Sianoa Smit-McPheeová 

Třetí řada seriálu HBO pokračuje kombinací humoru a citů v mimořádně originálním  
příběhu, který inteligentně a ohleduplně zkoumá téma rodiny, vztahů a potřeby uchovat si 
 naději na pozadí ekonomicky obtížných časů. 

HBO uvádí třetí řadu komediálního seriálu, jenţ se odehrává na předměstí Detroitu a sleduje  
velice nekonvenční úsilí rozvedeného učitele a trenéra Raye Dreckera (Thomas Jane)  
vydělat si nějaké extra peníze ... prodejem svého atraktivního těla.  
Tato série začíná zhruba šest měsíců po skončení druhé. Ray a jeho nezvyklá kuplířka Tanya  
(Jane Adamsová) čelí stále ještě recesí postiţené ekonomice a berou věci do svých vlastních  
rukou tím, ţe otevřou “Happiness Consultants Wellness Center for Woman” - poradenské  
centrum spokojenosti a zdraví pro ţeny. Coţ je instituce za kterou se skrývá jejich gigolo  
byznys spolu se semináři "oragasmický ţivot", které vede Tanya a "privátní konzultace", jenţ  
poskytuje Ray.  
Jak jejich podnikání začíná přinášet výnosy, Lenore (Rebecca Creskoffová) touţí po pomstě  
za to, ţe jí Ray a Tanya údajně ukradli její myšlenku a angaţuje 25-letého číšníka jménem  
Jason (Stephen Amell) coby gigola, který má konkurovat Rayovi.  
Zůstane hrstka klientů centra spokojenosti loajální staršímu, citlivějšímu Rayovi, nebo se  
přikloní k sexy mladíkovi? 
21:30 
Znuděný k smrti III. (3) 24' 
BORED TO DEATH III. EP. 19 - THE BLACK CLOCK OF TIME 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Lehmann 
hrají: Jason Schwartzman, Ted Danson, Zach Galifianakis, Heather Burnsová 

Šarády spisovatele, který se stal soukromým detektivem, Jonathana Amese pokračují.  
Přestěhoval se do bytu, který mu poskytuje přehled nad celým městem, v něm objevuje  
šokující novinky, jenž ho vedou k řešení další řady rozmanitých případů. 

Svérázný seriál HBO, natočený na motivy částečně autobiografických úvah Jonathana  
Amese, vypráví příběhy stejnojmenného spisovatele, posedlého drsnými kriminálními  
romány, který je zároveň nelicencovaným soukromým detektivem.  
Na začátku třetí řady se Jonathan (Jason Schwartzman) právě přestěhoval do nejvyššího bytu 
 v úţasném a věhlasném brooklynském mrakodrapu Williamsburgh Bank Tower. Bude  
pokračovat v ověřování svých detektivních schopností ve sluţbách nejrůznější klientů a  
zároveň zahájí jedno velmi soukromé pátrání - po svém biologickém otci. Excentrický George 
 Christopher (Ted Danson), který v předchozí řadě přerušil vazby s časopisem, jemuţ šéfoval,  
otevírá restauraci a pokouší se napravit své chyby ve výchově dcery Emily. A Jonathanův  
kamarád, karikaturista Ray (Zach Galifianakis) se z první ruky dozvídá o svém otcovství, kdyţ  
ho kontaktuje čerstvě rozvedený lesbický pár, který koupil jeho sperma na černém trhu.  
Souboje a maskování, kriminální případy i milostné románky po celém New Yorku - absurdní  
dobrodruţství a veselé kousky povedeného tria pokračují... 
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22:00 
True Blood - Pravá krev IV. (7) 55' 
TRUE BLOOD IV. EP. 43 - COLD GREY LIGHT OF DAWN 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Ruscio 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím),  
ovšem pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá  
dávka nástrah ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy  
Alana Balla True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na 
 nás čeká mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová,  
oceněná za tuto roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je  
zamilovaná do 174-letého upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři,  
vlkodlaci a další nelidská stvoření, musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem  
sebe své staré známé - bratra Jasona (Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell),  
kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), 
 policejního kapitána Andyho Bellefleura (Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana  
(Alexander Skarsgard) a teenagerskou upírku Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je  
skutečně mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale 
 co se stalo se Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce?  
Odpovědi na tyto otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 
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20:00 
Terapie (28) 24' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 28 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Michaela Doubravová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 28 - Linda, středa 16.00:  
V prologu Marek přijme před domem zásilku od messengera. Gymnastce Lindě nabídne  
vlastnoručně připravenou polévku. Ta ji zprvu konzumuje s chutí, pak ji ale začne odmítat.  
Terapeutovi vypráví o tom, jak ji trenér nutí přibrat na váze a ona místo toho hubne. Marek  
dívčiny problémy analyzuje jako manifestaci její silné vůle a projev extrémní přísnosti vůči  
vlastnímu tělu. Lindy se vyptává, co bude dělat poté, aţ skončí s gymnastikou. Klíčový hovor  
se točí kolem Lindina rozporuplného vztahu k otci, který jako úspěšný fotograf jezdí po světě.  
Terapeut mladičké pacientce ukáţe jeho monografii, plnou hubených modelek. Vysvětluje,  
ţe Linda na ně ţárlí a podvědomě s nimi bojuje o otcovu přízeň. 
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20:00 
Terapie (29) 25' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 29 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Aňa Geislerová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 29 - Jana, čtvrtek 17.00:  
Jana se na sezení dostaví sama a Markovi sdělí, ţe její manţel Michal nepřijde. Cítí se  
dotčená tím, ţe Marek ji nechal čekat před svou pracovnou. Rekapituluje vztah se svým  
muţem a psychologovi se svěří s nepříjemnými pocity z Michalových něţností. Přiznává, ţe  
má raději sex s přídechem násilí. Vyjeví svůj záměr být manţelovi nevěrná se svým šéfem,  
který ji má vyzvednout bezprostředně po setkání s Markem. S terapeutem debatuje o  
falešnosti slov, pouţívaných podvodníky. Podle Markova názoru se Jana vyţívá ve zraňování  
svých bliţních, coţ pokládá za legitimní formu komunikace. Impulzivní ţena se v závěru  
uchýlí na toaletu, odkud volá Michalovi. Před domem se objeví auto s jejím šéfem. 

20:30 
Na Stojáka Best of Lukáš Pavlásek 25' 
NA STOJAKA BEST OF LUKAS PAVLASEK 
komediální show z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] 
reţie: Zdeněk Tyc 

Stand up comedy - sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických barů, je snad  
nejkrutějším testem komiků. Kdo nedokáže, aby divák zvedl oči od sklenky, natož  
odložil doutník a zaplácal, je vyřízen. Sledujte Na stojáka z produkce HBO ČR. 

Originální česká "stand-up comedy" vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich  
se bavič na malém pódiu postaví před publikum a během několika minut je zkouší pobavit  
vtipy, zpěvem, či improvizovanými scénkami. Slavným americkým příkladem byl komik Lenny 
 Bruce, kterého ve známém filmu Boba Fosse ztvárnil Dustin Hoffman. 
Pořad NA STOJÁKA tvoří trvalou součást českého programu HBO. Původně se opíral o  
populární tváře typu Tomáše Hanáka, Tomáše Matonohy, či Ester Kočičkové, autoři však  
postupně objevili i talenty dosud neznámé - například Ivu Pazderkovou, Josefa Poláška,  
Lukáše Pavláska, Marii Ludvíkovou, či Lumíra Tučka. 
"Na stojáka je odvaha vystoupit a dát se všanc," říká reţisér Zdeněk Tyc. "Na stojáka je  
prolomení chladné televize, něco, co tu ještě nebylo, něco, co riskuje a chce překvapit,"  
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21:00 
Venku 79' 
VENKU (AKA. ON THE OUTSIDE) 
dokument z produkce HBO ČR 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Veronika Sobková 

Příběhy tří lidí, kteří opouštějí výkon trestu. Časosběrný dokument Veroniky Sobkové o  
vězení, svobodě a touze dostat se ven. 

Dokumentaristka Veronika Sobková sledovala téměř dva roky tři hrdiny: Lindu, Mirka a  
Tomáše, kteří část svých ţivotů strávili za mříţemi. Sledovala jejich snahu dostat se ven  
nejen z vězení, ale i z toho, co ve svých ţivotech stále dělali špatně. Osmadvacetiletá Linda  
opouští věznici Světlá nad Sázavou po odpykání osmiměsíčního trestu za krádeţe.  
Pětatřicetiletý Mirek má po českých věznicích nasbíráno třináct a půl roku za podvody.  
Šestatřicetiletý Tomáš si právě odpykává šestiletý trest ve věznici Oráčov za obchod s  
drogami a upíná se k moţnosti propuštění v polovině trestu. 
Kamera nám ukazuje chvíle, kdy hrdinové se snaţí vykročit znovu a jinak. 
Potýkali se s ţivotem ve vězení a někteří pak s všední realitou po propuštění. Intimní blízkost  
tří lidí hledající způsob, jak uchopit svůj čas ve vězení či na svobodě. Film je zároveň  
svědectvím o tom, ţe zápas s temnými silami lze i vyhrát. 
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16:50 
Filmy a filmové hvězdy III. (46) 25' 
FILMS AND STARS III. EP. 150 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i  
filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí  
reportáže ze světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní  
rozhovory s herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity  
Hollywoodu a přináší téţ reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch  
nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které  
jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

20:00 
Terapie (30) 23' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 30 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Kamila Magálová, Klára Melíšková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  
 
Epizoda 30 - Dita, pátek 19.00:  
Marek se na další schůzku s Ditou znovu dostaví se svou ţenou. Manţelé mají strach o svou  
dceru Kláru, které bude příští měsíc sedmnáct a údajně strávila noc u kamarádky. Alice se  
zmiňuje o jejích divadelních aktivitách v bohnické léčebně, Klára jí během sezení zavolá na  
mobil... Alice pak vypráví o Sandře, kterou zahlédla před jejich domem. Markovu bývalou  
pacientku charakterizuje jako rozmazlenou fiflenu, jeţ s muţi průhledně manipuluje. Stěţuje 
 si na Markovu odtaţitost, ten se brání tvrzením, ţe Alice ţárlí na jeho práci. Dita analyzuje  
jejich konfliktní vztah a dospívá k názoru, ţe Alici přestala vyhovovat její dosavadní role. Její  
výklad přeroste v profesní hádku s Markem ohledně metod terapie. 
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20:30 
Gangsteři 103' 
TAKERS 
akční krimi thriller USA 2010 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: John Luessenhop 
hrají: Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba, Jay Hernandez, Hayden Christensen 

Jejich loupeže jsou naplánovány dokonale. Nikdy po sobě nezanechají sebemenší  
stopu. Gang ovládne chamtivost a domluví se na jedné, poslední loupeži. Detektiv (Matt  
Dillon) přísahal, že je konečně dostane za mříže.  

Film Gangsteři z dílny reţiséra Johna Luessenhopa se točí kolem známé skupiny zločinců  
(Idris Elba, Paul Walker, T.I., Chris Brown, Hayden Christensen and Michael Ealy), jeţ svými  
perfektními bankovními loupeţemi dohánějí policii k šílenství. Ven a dovnitř se vkradou  
téměř jako duchové a nezanechají po sobě jediný důkaz. Jenţe kdyţ se z chamtivosti  
dohodnou na poslední loupeţi a rozhodnou se ukrást víc neţ obvykle, moţná je tentokrát  
překvapí detektiv (Matt Dillon), který si dal za úkol tento případ vyřešit jednou provţdy. 

22:15 
Poslední dům nalevo 109' 
THE LAST HOUSE ON THE LEFT 
horor USA 2009 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Dennis Iliadis 
hrají: Tony Goldwyn, Monica Potterová, Sara Paxtonová, Garret Dillahunt, Aaron Paul 

Gang, který napadl dvě mladé ženy se schovává v prázdninovém domě. Netuší však, že 
 dům patří rodičům jedné z obětí, kteří připravují velkou odplatu . . . 

Film vypráví o tom, jak daleko jsou schopni zajít obyčejní lidé, aby se pomstili psychopatům,  
jeţ ublíţili jejich dceři.  
Mari a Paige přijíţdějí do domu u jezera v Colliwoodu a ještě tu samou noc je unese banda  
psychopatického trestance Kruga, jeţ uprchl z vězení. Jeho komlici jsou jeho nepříčetná  
přítelkyně Sadie, sadistický bratr Francis a bezmocný syn Justin. Vyděšená Mari se snaţí  
přeţít a její jedinou nadějí je dostat se ke svým rodičům, Johnovi a Emmě. Naneštěstí se do  
domu dostanou násilníci jako první, ve snaze najít nějaký bezpečný úkryt. Kdyţ se Mariina  
rodina dozví, co se odehrálo, rozhodnou se, ţe ti tři budou navţdy proklínat den, kdy vkročili  
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17:40 
25 let Rokenrolové síně slávy [T] 137' 
25TH ANNIVERSARY ROCK AND ROLL HALL OF FAME 
koncert z produkce HBO USA 2009 [S] [Full HD] 
reţie: Joel Gallen 

Na počest 25. výročí Rockenrolové Síně slávy proběhly v New Yorku dva concerty, na  
kterých vystoupili ti nejslavnější muzikanti od padesátých do devatesátých let, mnohdy  
v unikátních společných kombinacích. 

Oslava pětadvaceti let Rokenrolové síně slávy byla skutečně jedinečnou hudební událostí,  
která se podaří jednou za ţivot. HBO v dvouhodinové show přináší to nejlepší z koncertů,  
které se konaly 29. a 30. října v Madison Square Garden. Máte tak skvělou příleţitost vidět  
ţivá vystoupení nejrůznějších umělců, kteří zpívali nejen své písně, ale také skladby, které je  
inspirovaly. Zazní tak všechny moţné ţánry, od soulu aţ po hard rock.  
Uslyšíte to nejlepší z padesátých aţ devadesátých let, ba co víc, některé nečekané spontánní 
 kombinace se objevily jen a pouze při příleţitosti této hudební oslavy. V Madison Square  
Garden vystoupili: Crosby, Stills & Nash; Stevie Wonder; Paul Simon; Simon & Garfunkel;  
Aretha Franklin; Metallica; U2; Jeff Beck a Bruce Springsteen & the E-Street Band. A  
vystoupili také vzácní hosté: Jerry Lee Lewis, Bonnie Raitt, Jackson Browne, Smokey  
Robinson, B.B. King, Annie Lennox, Lou Reed, John Fogerty, Mick Jagger, Fergie a další. 

20:00 
Benga v záloze 103' 
THE OTHER GUYS 
bláznivá akční komedie USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Adam McKay 
hrají: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendesová, Michael Keaton, Dwayne Johnson 

Dva absolutně rozdílní detektivové z New York City se chopí příležitosti stát se  
nejpopulárnějšími lidmi ve městě. Jenže nic nějak nejde podle plánu. 

Dvě ztracené existence v podobě dvou newyorských policistů, Gamble a Hoitz (Will Ferrell a  
Mark Wahlberg) jsou odsouzeni sedět na doţivotí za stolem a úřadovat. Jeden druhého  
nesnášejí a jejich nudná práce se stává ještě nesnesitelnější, kdyţ musejí ţít ve stínu dvou  
největších a nejoslavovanějších policistů (Samuel L. Jackson a Dwayne Johnson). Jenţe  
poté se stane nečekané a příleţitost zaklepe Gamblovi a Hoitzovi na dveře. Mají šanci  
vyřešit jeden z největších zločinů za poslední léta. Dokáţou případ vyřešit, aniţ by u toho  
nezabili jeden druhého a neničili celé město? 



[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: 47 Datum: 20/11/11 Den: neděle 
 ________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou (48) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (412) EP. 48 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
Dvojí hra 120' 
DUPLICITY 
komediální krimi thriller USA/Německo 2009 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Tony Gilroy 
hrají: Julia Robertsová, Clive Owen, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Dan Daily 

Julia Roberts a Clive Owen ztvárnili milence a firemní špióny, kteří by rádi oškubali  
společnosti, ve kterých pracují a které zároveň jsou sobě navzájem největšími  
konkurenty. Hra na kočku a myš začíná. 

Důstojnice CIA Claire Stenwicková (Julia Roberts) a agent MI6 Ray Koval (Clive Owen)  
opustili svět politické moci, aby se zapojili do vysoce ziskové studené války mezi dvěma  
zuřivě soupeřícími mezinárodními společnostmi. A jaká je jejich mise? Zajistit vzorec  
produktu, jenţ společnosti, která si ho patentuje, vynese nepředstavitelné jmění. Jejich  
zaměstnavatelé - průmyslový titan Howard Tully (Tom Wilkinson) a obchodní pirát CEO Dick  
Garsik (Paul Giamatti) se před ničím nezastaví, pro ně ţádné meze neexistují. Postupem  
času, uţ si nikdo není jistý svou pozicí ve hře, coţ je pro Claire a Raye značně sloţité. Oba  
se snaţí hrát dvojitou roli a obelstít druhého, jenţe nakonec zjišťují, ţe jejich misi ohroţuje  

00:25 
Impérium - Mafie v Atlantic City II. (1) [T] 52' 
BOARDWALK EMPIRE II. EP. 13 - '21' 
drama z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Tim Van Patten 
hrají: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Dabney Coleman 

Atlantic City roku 1921. Ve městě, jehož sláva prudce vzrostla s příchodem prohibice,  
platí Nucky Thompson (Steve Buscemi) příliš vysokou cenu za to, že získal rozhodující  
moc v této herně světa. 

Impérium - Mafie v Atlantic City je veleúspěšný, Zlatým Glóbem ověnčený seriál, jenţ líčí  
ţivot a dobu Enocha "Nuckyho" Thompsona, místního cara v Atlantic City v časech, kdy se  
prohibice stala hlavním katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Druhá řada seriálu se odehrává několik měsíců po skončení první, v roce 1921, poté co se  
Nuckymu a jeho věrným - včetně Jimmyho Darmodyho, veterána 1. světové války, kterému  
Nucky pomohl k vzestupu - podařilo upevnit si moc vítězstvím ve volbách, jenţ Nucky  
korunoval získáním pozice starosty. Nicméně po krvavém útoku Ku Klux Klanu na ilegální  
skladiště Chalkyho Whitea je Nuckyho vláda nad Atlantic City otřesena. Jednak federálními  
agenty, kteří ho zatknou pro volební podvod a důkladně prohledají jeho kancelář. A pak také  
členy jeho nejbliţšího okruhu a dokonce i jeho rodiny, kteří se spojí s Jimmyho otcem, starým 
 kapitánem Louisem Kaestnerem v pokusu úplně Nuckyho vyšachovat. To vše se odehrává,  
zatímco mafiáni jako Arnold Rothstein, Lucky Luciano, Meyer Lansky a Al Capone čekají na  
vhodnou příleţitost a těší se, jak si ukousnou pořádný kus Nuckyho koláče. 



[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: 48 Datum: 21/11/11 Den: pondělí 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (31) 23' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 31 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Tatiana Pauhofová, Berenika Kohoutová, Jan Cina 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová. 

20:30 
Impérium - Mafie v Atlantic City II. (2) 56' 
BOARDWALK EMPIRE II. EP. 14 - OURSELVES ALONE 
drama z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: David Petrarca 
hrají: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Dabney Coleman 

Atlantic City roku 1921. Ve městě, jehož sláva prudce vzrostla s příchodem prohibice,  
platí Nucky Thompson (Steve Buscemi) příliš vysokou cenu za to, že získal rozhodující  
moc v této herně světa. 

Impérium - Mafie v Atlantic City je veleúspěšný, Zlatým Glóbem ověnčený seriál, jenţ líčí  
ţivot a dobu Enocha "Nuckyho" Thompsona, místního cara v Atlantic City v časech, kdy se  
prohibice stala hlavním katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Druhá řada seriálu se odehrává několik měsíců po skončení první, v roce 1921, poté co se  
Nuckymu a jeho věrným - včetně Jimmyho Darmodyho, veterána 1. světové války, kterému  
Nucky pomohl k vzestupu - podařilo upevnit si moc vítězstvím ve volbách, jenţ Nucky  
korunoval získáním pozice starosty. Nicméně po krvavém útoku Ku Klux Klanu na ilegální  
skladiště Chalkyho Whitea je Nuckyho vláda nad Atlantic City otřesena. Jednak federálními  
agenty, kteří ho zatknou pro volební podvod a důkladně prohledají jeho kancelář. A pak také  
členy jeho nejbliţšího okruhu a dokonce i jeho rodiny, kteří se spojí s Jimmyho otcem, starým 
 kapitánem Louisem Kaestnerem v pokusu úplně Nuckyho vyšachovat. To vše se odehrává,  
zatímco mafiáni jako Arnold Rothstein, Lucky Luciano, Meyer Lansky a Al Capone čekají na  
vhodnou příleţitost a těší se, jak si ukousnou pořádný kus Nuckyho koláče. 



[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 
RED [T] 107' 
RED (2010) 
akční komedie USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
reţie: Robert Schwentke 
hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirrenová, Mary-Louise Parkerová 

Frank je bývalý agent CIA, jenž žije svůj klidný a osamělý život… tedy až do chvíle než  
se objeví zabiják, který se ho snaží připravit o život. Frank dá dohromady svůj starý  
tým a chystají se dokázat, že ještě mají esa v rukávu. 

Tato explozivní akční komedie byla natočena na motivy kultovního komiksového románu z  
pera Warrena Ellise a Cullyho Hamnera.  
Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) a Victoria (Helen  
Mirrenová) bývali špičkovými agenty CIA. Jenţe nyní se kvůli tajným informacím, které znají,  
stávají lovenou kořistí. Musejí oprášit všechny své triky a letité zkušenosti, aby měli náskok  
před pronásledovateli a zůstali naţivu. A aby zvítězili, musí se pokusit o nemoţné: proniknout 
 do tajné centrally CIA, kde pak odhalí obrovské spiknutí... Název filmu je zkratkou označení  
Retired Extremely Dangerous - v důchodu, extrémně nebezpečný! 



[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: 48 Datum: 22/11/11 Den: úterý 
 ________________________________________________________________________ 

17:55 
Kouč 90' 
COACH (2010) 
komedie USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Will Frears 
hrají: Hugh Dancy, Liane Balabanová, Mamie Gummerová, David Zayas, Gillian Jacobsová 

Nick se zničehonic stane koučem fotbalového týmu v sousedství. V jeho životě nastalo  
mnoho událostí – jeho přítelkyně ho vykopla a jeho kamarádi, se kterými zabíjel čas  
popíjením se najednou rozhodli změnit a něco v životě dokázat… 

Motivace zrovna není silnou stránkou Nicka (Hugh Dancy). On svůj ţivot neţije, ţivotem jen  
tak proplouvá. Jeho kamarádi, se kterými popíjel najednou zmizí a on vůbec netuší, jakým  
směrem se má vydat. Naskytne se mu příleţitost koučovat tým mladých fotbalistů, a přesto, ţe 
 o této oblasti nic neví, nenechá si tuto příleţitost ujít. Rychle se spřátelí s jedním ze svých  
mladých svěřenců, ba co víc, stárnoucí lenoch se aţ po uši zamiluje do mladé lékařky  
Gabrielle. Jenţe ta má jen velmi málo trpělivosti s nezodpovědnými muţi, jako je Nick. Vše  
vypadá, ţe se změní k lepšímu a Nick konečně najde sám sebe, jenţe najednou se objeví  
jeho bývalá přítelkyně prosící za odpuštění a vše se začne rozpadat. Podaří se Nickovi  
dokázat Gabrielle, ţe se opravdu změnil? A pozná Gabrielle, ţe Nick stojí za to? 

20:00 
Terapie (32) 28' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 32 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Jaroslav Fuit 
hrají: Karel Roden, Lukáš Hejlík 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  



[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 
Hung - Na velikosti záleží III. (4) 30' 
HUNG III. EP. 24 - FUCK ME, MR. DRECKER OR LET’S NOT GO TO JAIL 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] 
reţie: Dan Attias 
hrají: Thomas Jane, Jane Adamsová, Anne Hecheová, Charlie Saxton, Sianoa Smit-McPheeová 

Třetí řada seriálu HBO pokračuje kombinací humoru a citů v mimořádně originálním  
příběhu, který inteligentně a ohleduplně zkoumá téma rodiny, vztahů a potřeby uchovat si 
 naději na pozadí ekonomicky obtížných časů. 

HBO uvádí třetí řadu komediálního seriálu, jenţ se odehrává na předměstí Detroitu a sleduje  
velice nekonvenční úsilí rozvedeného učitele a trenéra Raye Dreckera (Thomas Jane)  
vydělat si nějaké extra peníze ... prodejem svého atraktivního těla.  
Tato série začíná zhruba šest měsíců po skončení druhé. Ray a jeho nezvyklá kuplířka Tanya  
(Jane Adamsová) čelí stále ještě recesí postiţené ekonomice a berou věci do svých vlastních  
rukou tím, ţe otevřou “Happiness Consultants Wellness Center for Woman” - poradenské  
centrum spokojenosti a zdraví pro ţeny. Coţ je instituce za kterou se skrývá jejich gigolo  
byznys spolu se semináři "oragasmický ţivot", které vede Tanya a "privátní konzultace", jenţ  
poskytuje Ray.  
Jak jejich podnikání začíná přinášet výnosy, Lenore (Rebecca Creskoffová) touţí po pomstě  
za to, ţe jí Ray a Tanya údajně ukradli její myšlenku a angaţuje 25-letého číšníka jménem  
Jason (Stephen Amell) coby gigola, který má konkurovat Rayovi.  
Zůstane hrstka klientů centra spokojenosti loajální staršímu, citlivějšímu Rayovi, nebo se  
přikloní k sexy mladíkovi? 
21:30 
Znuděný k smrti III. (4) 25' 
BORED TO DEATH III. EP. 20 - WE COULD SING A DUET 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Michael Lehmann 
hrají: Jason Schwartzman, Ted Danson, Zach Galifianakis, Heather Burnsová 

Šarády spisovatele, který se stal soukromým detektivem, Jonathana Amese pokračují.  
Přestěhoval se do bytu, který mu poskytuje přehled nad celým městem, v něm objevuje  
šokující novinky, jenž ho vedou k řešení další řady rozmanitých případů. 

Svérázný seriál HBO, natočený na motivy částečně autobiografických úvah Jonathana  
Amese, vypráví příběhy stejnojmenného spisovatele, posedlého drsnými kriminálními  
romány, který je zároveň nelicencovaným soukromým detektivem.  
Na začátku třetí řady se Jonathan (Jason Schwartzman) právě přestěhoval do nejvyššího bytu 
 v úţasném a věhlasném brooklynském mrakodrapu Williamsburgh Bank Tower. Bude  
pokračovat v ověřování svých detektivních schopností ve sluţbách nejrůznější klientů a  
zároveň zahájí jedno velmi soukromé pátrání - po svém biologickém otci. Excentrický George 
 Christopher (Ted Danson), který v předchozí řadě přerušil vazby s časopisem, jemuţ šéfoval,  
otevírá restauraci a pokouší se napravit své chyby ve výchově dcery Emily. A Jonathanův  
kamarád, karikaturista Ray (Zach Galifianakis) se z první ruky dozvídá o svém otcovství, kdyţ  
ho kontaktuje čerstvě rozvedený lesbický pár, který koupil jeho sperma na černém trhu.  
Souboje a maskování, kriminální případy i milostné románky po celém New Yorku - absurdní  
dobrodruţství a veselé kousky povedeného tria pokračují... 



[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 IV. (8) 54' 
TRUE BLOOD IV. EP. 44 - SPELLBOUND 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Daniel Minahan 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím),  
ovšem pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá  
dávka nástrah ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy  
Alana Balla True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na 
 nás čeká mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová,  
oceněná za tuto roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je  
zamilovaná do 174-letého upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři,  
vlkodlaci a další nelidská stvoření, musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem  
sebe své staré známé - bratra Jasona (Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell),  
kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), 
 policejního kapitána Andyho Bellefleura (Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana  
(Alexander Skarsgard) a teenagerskou upírku Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je  
skutečně mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale 
 co se stalo se Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce?  
Odpovědi na tyto otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 

HBO Týden: 48 Datum: 23/11/11 Den: středa 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (33) 27' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 33 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Michaela Doubravová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  



[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: 48 Datum: 24/11/11 Den: čtvrtek 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (34) 28' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 34 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Klára Melíšková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  

21:00 
Jmenuji se Khan 155' 
MY NAME IS KHAN 
romantické drama Indie/USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Karan Johar 
hrají: Shah Rukh Khan, Kajol, Jimmy Shergill, Tanay Chheda, Benny Nieves 

Muslim a muž trpící Aspergerovým syndromem se zamiluje do indické emigrantky. Usadí 
 se společně v San Franciscu a založí rodinu. Jenže po tragických událostech 11. září se 
 rodina stává terčem anti-muslimského násilí. 

Rizvan Khan, muslim z Indie, se přestěhoval za bratrem do San Francisca a ţije spolu s ním  
a jeho manţelkou. Rizvan trpí Aspergerovým syndromem. Ve městě potkává Mandiru a  
zamiluje se do ní. Přes protesty rodiny se s ní oţení a společně si zaloţí malý rodinný byznys. 
 Ţijí šťastně a spokojeně, ovšem pouze do té doby, neţ přijde 11. září a s ním teroristický útok 
 na newyorská dvojčata – muslimové se z rázu stanou veřejnou hrozbou. Mandira je zděšená 
 a svého manţela opouští. Rizvan je zmatený a nechápe, proč ho láska jeho ţivota opustila.  
Ve snaze získat svou manţelku zpět, se vydává na dojemnou a inspirující cestu napříč  
Amerikou. Toto je triumfální příběh o netradičním hrdinovi, jeţ se snaţí překonat nesnadné  



[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 
Princezna v opojení [T] 76' 
WISHFUL DRINKING 
dokument z produkce HBO USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
reţie: Fenton Bailey, Randy Barbato 
hrají: Carrie Fisherová 

Filmová adaptace divadelního hitu hollywoodské ikony Carrie Fisher, která vypráví  
příběh jejího života. Snímek kombinuje její drsňáckou one-woman show s rozhovory  
a archivními záběry.  

Je dítětem hollywoodské smetánky, ikonou Hvězdných válek, učebnicovým příkladem duševní 
 choroby. Herečka a spisovatelka Carrie Fisher v tomto snímku odhazuje své hvězdné manýry  
a vypráví syrový, drsný a opojně pravdivý příběh. Film byl natočen na motivy autobiografické  
divadelní hry a bestselleru z produkce Carrie Fisher.  
Jak sama dokazuje, Carrie není jen dokonalou herečkou, scénáristkou a jedním z  
nejprodávánějších autorů. Je také potomkem hollywoodské smetánky – slavné herečky  
Debbie Reynolds a zpěváka Eddieho Fishera, jehoţ nechvalně známý románek s Elizabeth  
Taylor skončil pohádkové manţelství. Přestoţe vyrostla obklopená filmovými hvězdami a uţ  
jako velmi mladá zakusila co je to sláva na vlastní pěst (v devatenácti letech ztvárnila  
princeznu Leiu ve Hvězdných válkách), její ţivot rozhodně nebyl záviděníhodný. Musela čelit 
 mnoha těţkostem a výzvám: tragické vztahy, drogová a alkoholová závislost, pobyty v  
léčebnách, bipolární porucha osobnosti, elektrošokové terapie. Přeţila a uspěla navzdory  
nepřízni osudu, coţ jen dokazuje její odolnost, inteligenci a především smysl pro humor.  
Film odhaluje temnou stránku toho, jaké je to být celebritou, kombinuje vtip i syrovou  
skutečnost. 
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17:15 
Filmy a filmové hvězdy III. (47) 25' 
FILMS AND STARS III. EP. 151 
filmový magazín Nizozemsko 2011 [S] 

Magazín, který přináší ty nejžhavější filmové novinky, exkluzivní rozhovory s herci i  
filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity Hollywoodu a uvádí  
reportáže ze světových festivalů a udělování prestižních cen. 

Films & Stars je týdenní magazín, který přináší ty nejţhavější filmové novinky, exkluzivní  
rozhovory s herci i filmovými tvůrci, zaměřuje světla reflektorů na jednotlivé celebrity  
Hollywoodu a přináší téţ reportáţe ze světových festivalů a z udělování těch  
nejprestiţnějších cen. Vše, co je zajímavé ve světě filmu a v ţivotě populárních hvězd, které  
jej vytvářejí, uvidíte v magazínu Filmy a filmové hvězdy. 

20:00 
Terapie (35) 24' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 35 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Kamila Magálová, Klára Melíšková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  

20:30 
Panna nebo orel 89' 
EASY A 
romantická komedie USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Will Gluck 
hrají: Emma Stoneová, Penn Badgley, Amanda Bynesová, Thomas Haden Church, Patricia Clarksonová 

Olive se stane obětí školní pomluvy – vypráví své nejlepší kamarádce o fiktivním  
setkání s neexistujícím vysokoškolským studentem. Lež se rozlétne po chodbách a  
Olive se coby promiskuitní školačka stává centrem pozornosti. 

Olive, středoškolačka a panna si ve škole připadá jako neviditelná. Kdyţ ji její nejlepší  
kamarádka Rhiannon pozve na víkend, Olive si vymyslí, ţe má rande s neexistujícím  
vysokoškolákem. V pondělí se dívky setkávají na školní toaletě a Rhiannon se Olive vyptává  
na její rande. Ta jí nakuká, ţe o víkendu s fiktivním chlapcem přišla o panenství. Naneštěstí  
jejich rozhovor vyslechne další pár uší a školou uţ se šíří zvěsti o Olivině promiskuitě.  
Najednou je Olive studentkou, kterou kaţdý zná a ona si uţívá své nově nabité popularity.  
Jediný, komu prozradí pravdu je její homosexuální kamarád Brandon, kterého všichni  
šikanují. Olive mu poradí, ať si vymyslí, ţe spal s nějakou dívkou. Nakonec spolu předstírají  
sex na party. Jenţe potom se vše zvrhne a za Olive přicházejí i další odpadlíci a nabízejí jí  
peníze za vylepšení jejich i její image. Olive zcela ztrácí kontrolu nad situací, podaří se ji  
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22:05 
Nenarození 85' 
THE UNBORN 
horor USA 2009 [18] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: David S. Goyer 
hrají: Odette Yustmanová, Gary Oldman, Cam Gigandet, Meagan Goodová, Idris Elba 

Nejen Casey, ale i všechny její nejbližší pronásleduje démonický duch. Casey se  
rozhodne vyhledat spirituálního poradce Rabbiho Sendaka a s jeho pomocí se pokusí  
zavřít dveře mezi naším světem a říší Nenarozených. 

Někdy je duše mrtvého člověka natolik poskvrněná zlem, ţe jí je odepřen přístup do nebe. A  
tak je duše odsouzena donekonečna bloudit mezi světy a zoufale hledat tělo, které by mohla 
 obývat. Někdy se jí to podaří…  
Casey Beldon nenávidí svou matku, protoţe ji opustila, kdyţ byla ještě malá holčička. Jenţe  
najednou se začnou dít v jejím ţivotě nevysvětlitelné události a díky nim Casey pochopí,  
proč její matka odešla. Casey začnou suţovat bezesné noci a v bdělém stavu ji pronásleduje 
 a straší duch. Nakonec se situace stane natolik nesnesitelnou, ţe je nucena vyhledat  
Rabbiho Sendaka, jedinou osobu, jeţ můţe toto běsnění zastavit. S pomocí Rabbiho, svého  
přítele Marka a nejlepší kamarádky Romy Casey konečně rozklíčuje zdroj rodinné kletby,  
která pochází z časů nacistů v Německu za druhé světové války. Onou kletbou je bytost, které  
roste síla s kaţdým člověkem, kterého se zmocní. 
Caseyinou jedinou nadějí je zavřít dveře, které spojují náš svět se světem Nenarozených. 
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09:15 
Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 79' 
CATS & DOGS: THE REVENGE OF KITTY GALORE 
dobrodruţná rodinná komedie USA/Austrálie 2010 [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Brad Peyton 
hrají: Chris O'Donnell, Jack McBrayer, Fred Armisen 

Kočičí darebačka Kitty Galore vymyslela ďábelský plán, díky němuž ovšem ztratila své  
přátele. Tváří v tvář k hrozbě, jež Kitty představuje, jsou kočky a psi nuceni se poprvé v 
 historii spojit… 

Boj mezi kočkami a psy byl, je a bude věčnou součástí tohoto světa. A nebo ne? Jedna  
kočička totiţ právě zašla příliš daleko… Kitty Galore, bývalá špiónka organizace MŇAU se  
stala velkým nebezpečím pro všechny. Během osmačtyřiceti hodin má v plánu uvést do  
provozu ďábelské zařízení, které by mělo zlikvidovat nejen její psí nepřátele, ale i bývalé  
kočičí kamarády. Potom jí svět bude leţet konečně u nohou. Tváří v tvář této hrozbě, budou  
muset kočky a psi poprvé v historii spojit své síly proti společnému nepříteli. Podaří se jim  
zachránit sebe – a své milované lidi – před globální kočičí katastrofou? Osud světa je v jejich 

19:30 
Před kamerou (49) 26' 
HOLLYWOOD ON SET VIII. (413) EP. 49 
filmový magazín USA 2011 [S] 

Dokument z filmového prostředí. 

20:00 
TRON: Legacy 120' 
TRON: LEGACY 
akční sci-fi USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Joseph Kosinski 
hrají: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wildeová, Bruce Boxleitner, James Frain 

Sam Flynn hledá svého dlouho pohřešovaného otce a vydává se do digitálního světa  
Tron. Nazpět je ovšem čeká nebezpečná cesta a s ní boj na život a na smrt s obávaným  
kyberprostorem, jež se stal mimořádně nebezpečným. 

“TRON: Legacy” je technologické 3D dobrodruţství odehrávající se v digitálním světě.  
Zapomeňte na všechny filmy, které jste kdy viděli, Tron je zcela jiný. Sam Flynn (Garrett  
Hedlund), sedmadvacetiletý rebel, je posedlý záhadným zmizením svého otce Kevina Flynna 
 (Jeff Bridges), jeţ byl nejlepším programátorem a vývojářem videoher na světě. Kdyţ Sam  
objeví podivný signál, který nemohl poslat nikdo jiný neţ jeho otec, vydává se do digitálního  
světa zachránit svého otce, který zde je uvězněný uţ celých dvacet let. S pomocí nebojácné  
válečnice Quorry (Olivia Wilde) se otec se synem najdou a pokouší se z nebezpečného  
kyberprostoru utéct. Čeká je boj na ţivot a na smrt. Kevin sice tento digitální svět vymyslel,  
ovšem nyní se kyberprostor vyvinul v nepředstavitelný chaos plný mocných aut, zbraní, krajin  
a nemilosrdných darebáků, kteří udělají vše, aby Samovi a Kevinovi v útěku zabránili. 
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23:55 
Impérium - Mafie v Atlantic City II. (2) [T] 56' 
BOARDWALK EMPIRE II. EP. 14 - OURSELVES ALONE 
drama z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: David Petrarca 
hrají: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Dabney Coleman 

Atlantic City roku 1921. Ve městě, jehož sláva prudce vzrostla s příchodem prohibice,  
platí Nucky Thompson (Steve Buscemi) příliš vysokou cenu za to, že získal rozhodující  
moc v této herně světa. 

Impérium - Mafie v Atlantic City je veleúspěšný, Zlatým Glóbem ověnčený seriál, jenţ líčí  
ţivot a dobu Enocha "Nuckyho" Thompsona, místního cara v Atlantic City v časech, kdy se  
prohibice stala hlavním katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Druhá řada seriálu se odehrává několik měsíců po skončení první, v roce 1921, poté co se  
Nuckymu a jeho věrným - včetně Jimmyho Darmodyho, veterána 1. světové války, kterému  
Nucky pomohl k vzestupu - podařilo upevnit si moc vítězstvím ve volbách, jenţ Nucky  
korunoval získáním pozice starosty. Nicméně po krvavém útoku Ku Klux Klanu na ilegální  
skladiště Chalkyho Whitea je Nuckyho vláda nad Atlantic City otřesena. Jednak federálními  
agenty, kteří ho zatknou pro volební podvod a důkladně prohledají jeho kancelář. A pak také  
členy jeho nejbliţšího okruhu a dokonce i jeho rodiny, kteří se spojí s Jimmyho otcem, starým 
 kapitánem Louisem Kaestnerem v pokusu úplně Nuckyho vyšachovat. To vše se odehrává,  
zatímco mafiáni jako Arnold Rothstein, Lucky Luciano, Meyer Lansky a Al Capone čekají na  
vhodnou příleţitost a těší se, jak si ukousnou pořádný kus Nuckyho koláče. 



[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: 28/11/11 Den: pondělí 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (36) 27' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 36 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Marek Najbrt 
hrají: Karel Roden, Tatiana Pauhofová, Klára Melíšková 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  

20:30 
Impérium - Mafie v Atlantic City II. (3) 53' 
BOARDWALK EMPIRE II. EP. 15 - A DANGEROUS MAID 
drama z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Susanna Whiteová 
hrají: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Dabney Coleman 

Atlantic City roku 1921. Ve městě, jehož sláva prudce vzrostla s příchodem prohibice,  
platí Nucky Thompson (Steve Buscemi) příliš vysokou cenu za to, že získal rozhodující  
moc v této herně světa. 

Impérium - Mafie v Atlantic City je veleúspěšný, Zlatým Glóbem ověnčený seriál, jenţ líčí  
ţivot a dobu Enocha "Nuckyho" Thompsona, místního cara v Atlantic City v časech, kdy se  
prohibice stala hlavním katalyzátorem vzestupu organizovaného zločinu v Americe.  
Druhá řada seriálu se odehrává několik měsíců po skončení první, v roce 1921, poté co se  
Nuckymu a jeho věrným - včetně Jimmyho Darmodyho, veterána 1. světové války, kterému  
Nucky pomohl k vzestupu - podařilo upevnit si moc vítězstvím ve volbách, jenţ Nucky  
korunoval získáním pozice starosty. Nicméně po krvavém útoku Ku Klux Klanu na ilegální  
skladiště Chalkyho Whitea je Nuckyho vláda nad Atlantic City otřesena. Jednak federálními  
agenty, kteří ho zatknou pro volební podvod a důkladně prohledají jeho kancelář. A pak také  
členy jeho nejbliţšího okruhu a dokonce i jeho rodiny, kteří se spojí s Jimmyho otcem, starým 
 kapitánem Louisem Kaestnerem v pokusu úplně Nuckyho vyšachovat. To vše se odehrává,  
zatímco mafiáni jako Arnold Rothstein, Lucky Luciano, Meyer Lansky a Al Capone čekají na  
vhodnou příleţitost a těší se, jak si ukousnou pořádný kus Nuckyho koláče. 



[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 
Sociální síť [T] 116' 
THE SOCIAL NETWORK 
biografické drama USA 2010 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: David Fincher 
hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Rashida Jonesová, Brenda Songová 

Jedné noci roku 2003 se student a geniální počítačový programátor Mark Zuckerberg  
posadil ke svému počítači a začal pracovat na novém nápadu. O šest let a 500 miliónů  
kamarádů později se stal nejmladším miliardářem v historii… 

Kaţdá doba má své vizionáře, kteří díky své genialitě nějakým způsobem změní svět. Ale  
většinou nebývá zcela jasné, ţe se něco významného děje, ani kdo na tom má své zásluhy a 
 o to se pak svádí boje. Film Sociální síť popisuje moment, kdy byl stvořen Facebook. V tomto 
 případě hned několik superinteligentních mladíků prohlašovalo, ţe právě oni byli u jeho  
vzniku. Film se posouvá z harvardské university do Palo Alta a zachycuje opojné začátky  
fenoménu, jenţ změnil komunikaci a zásadně ovlivnil celý svět. Popisuje, jak se během  
procesu vývoje dali dohromady geniální mladíci, kteří posléze bojovali o vlastnictví  
Facebooku. Mark Zuckerberg vymyslel a navrhl webovou stránku, Eduardo Saverin - Markův  
blízký kamarád - poskytl počáteční kapitál, zakladatel Napsteru Sean Parker představil  
Facebook Silicon Valleyským investorům do rizikových podniků a dvojčata Winklevossovi  
údajně přišli s prvotním nápadem a následně Zuckerberga zaţalovali za jeho krádeţ. Kaţdý  
z nich má svou vlastní verzi příběhu Facebook... 



[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: 29/11/11 Den: úterý 
 ________________________________________________________________________ 

18:15 
Ukradené vánoce Tima Burtona 73' 
TIM BURTON'S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS 
animovaná hororová pohádka USA 1993 [12] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Henry Selick 

Dýňový král Halloweenského městečka unesl Santu Clause a převzal po něm Vánoce!  
Co na to budou říkat děti, až jim dárky budou předávat duchové a vlkodlaci? 

Ukradené Vánoce Tima Burtona vyprávějí příběh Jacka Skellingtona, oblíbeného  
Halloweenského dýňového krále, který dohlíţí na tvoření všech morbidních potěšení, hrůz a  
překvapení. Jack je svou kaţdoroční neměnnou rutinou absolutně znuděný. Kdyţ náhodou  
narazí na vchod do Vánočního města, nachází nový smysl svého ţivota. Je naprosto  
okouzlen všemi těmi zářivými barvami, roztomilými hračkami, dekoracemi a hřejivou  
atmosférou. Začíná být posedlý myšlenkou zmocnit se Vánoc a snaţí se získat pro svůj plán  
své věrné obyvatele Halloweenského městečka. Jeho plán je jednoduchý – stát se náhradním 
 Santou a vytvořit novou a vylepšenou verzi vánočních svátků. Podaří se mu to? 

20:00 
Terapie (37) 26' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 37 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Jaroslav Fuit 
hrají: Karel Roden, Jiří Štěpnička 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  



[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 
Hung - Na velikosti záleží III. (5) 30' 
HUNG III. EP. 25 - WE’RE GOLDEN OR CROOKS AND BIG BEAVER 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] 
reţie: Gloria Muziová 
hrají: Thomas Jane, Jane Adamsová, Anne Hecheová, Charlie Saxton, Sianoa Smit-McPheeová 

Třetí řada seriálu HBO pokračuje kombinací humoru a citů v mimořádně originálním  
příběhu, který inteligentně a ohleduplně zkoumá téma rodiny, vztahů a potřeby uchovat si 
 naději na pozadí ekonomicky obtížných časů. 

HBO uvádí třetí řadu komediálního seriálu, jenţ se odehrává na předměstí Detroitu a sleduje  
velice nekonvenční úsilí rozvedeného učitele a trenéra Raye Dreckera (Thomas Jane)  
vydělat si nějaké extra peníze ... prodejem svého atraktivního těla.  
Tato série začíná zhruba šest měsíců po skončení druhé. Ray a jeho nezvyklá kuplířka Tanya  
(Jane Adamsová) čelí stále ještě recesí postiţené ekonomice a berou věci do svých vlastních  
rukou tím, ţe otevřou “Happiness Consultants Wellness Center for Woman” - poradenské  
centrum spokojenosti a zdraví pro ţeny. Coţ je instituce za kterou se skrývá jejich gigolo  
byznys spolu se semináři "oragasmický ţivot", které vede Tanya a "privátní konzultace", jenţ  
poskytuje Ray.  
Jak jejich podnikání začíná přinášet výnosy, Lenore (Rebecca Creskoffová) touţí po pomstě  
za to, ţe jí Ray a Tanya údajně ukradli její myšlenku a angaţuje 25-letého číšníka jménem  
Jason (Stephen Amell) coby gigola, který má konkurovat Rayovi.  
Zůstane hrstka klientů centra spokojenosti loajální staršímu, citlivějšímu Rayovi, nebo se  
přikloní k sexy mladíkovi? 
21:30 
Znuděný k smrti III. (5) 26' 
BORED TO DEATH III. EP. 21 - I KEEP TAKING BATHS LIKE LADY MACBETH 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Tristram Shapeero 
hrají: Jason Schwartzman, Ted Danson, Zach Galifianakis, Heather Burnsová 

Šarády spisovatele, který se stal soukromým detektivem, Jonathana Amese pokračují.  
Přestěhoval se do bytu, který mu poskytuje přehled nad celým městem, v něm objevuje  
šokující novinky, jenž ho vedou k řešení další řady rozmanitých případů. 

Svérázný seriál HBO, natočený na motivy částečně autobiografických úvah Jonathana  
Amese, vypráví příběhy stejnojmenného spisovatele, posedlého drsnými kriminálními  
romány, který je zároveň nelicencovaným soukromým detektivem.  
Na začátku třetí řady se Jonathan (Jason Schwartzman) právě přestěhoval do nejvyššího bytu 
 v úţasném a věhlasném brooklynském mrakodrapu Williamsburgh Bank Tower. Bude  
pokračovat v ověřování svých detektivních schopností ve sluţbách nejrůznější klientů a  
zároveň zahájí jedno velmi soukromé pátrání - po svém biologickém otci. Excentrický George 
 Christopher (Ted Danson), který v předchozí řadě přerušil vazby s časopisem, jemuţ šéfoval,  
otevírá restauraci a pokouší se napravit své chyby ve výchově dcery Emily. A Jonathanův  
kamarád, karikaturista Ray (Zach Galifianakis) se z první ruky dozvídá o svém otcovství, kdyţ  
ho kontaktuje čerstvě rozvedený lesbický pár, který koupil jeho sperma na černém trhu.  
Souboje a maskování, kriminální případy i milostné románky po celém New Yorku - absurdní  
dobrodruţství a veselé kousky povedeného tria pokračují... 



[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 IV. (9) 50' 
TRUE BLOOD IV. EP. 45 - LET'S GET OUT OF HERE 
drama z produkce HBO USA 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
reţie: Romeo Tirone 
hrají: Anna Paquinová, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesleyová 

Krvavá hrozba upírského krále Russella Edgingtona je zažehnána (alespoň prozatím),  
ovšem pro Sookie, Billa, Erica a jejich spojence z Bon Temps je již přichystaná čerstvá  
dávka nástrah ve 4. řadě úspěšného, rozkošně deviantního seriálu HBO. 

Na HBO se vrací sexy, strašidelný, nevázaně zábavný seriál od drţitele Oscara a Emmy  
Alana Balla True Blood - Pravá krev, inspirovaný romány Charlaine Harrisové. I v této sérii na 
 nás čeká mimořádná směs napětí, romantiky, tajemna a humoru. Sookie (Anna Paquinová,  
oceněná za tuto roli Zlatým Glóbem), servírka obdařená telepatickými schopnostmi, je  
zamilovaná do 174-letého upíra Billa Comptona (Stephen Moyer). A jako by nestačili upíři,  
vlkodlaci a další nelidská stvoření, musí čelit novým neznámým hrozbám. Naštěstí má kolem  
sebe své staré známé - bratra Jasona (Ryan Kwanten), šéfa Sama Merlotta (Sam Trammell),  
kamarádku Taru Thorntonovou (Rutina Wesleyová), Tařina bratrance Lafayetta (Nelsan Ellis), 
 policejního kapitána Andyho Bellefleura (Chris Bauer), upírského ctitele Erica Northmana  
(Alexander Skarsgard) a teenagerskou upírku Jessicu (Deborah Ann Wollová).  
Na konci třetí série se ďábelský upíří král Russell Edgington ocitl pohřben zaţiva (nebo je  
skutečně mrtvý?) v betonovém hrobě, čímţ (snad) skončily jeho plány na ovládnutí světa. Ale 
 co se stalo se Sookie, která zmizela v Pohádkové zemi? A co Bill, jenţ zlomil Sookie srdce?  
Odpovědi na tyto otázky a mnohem více nabízí série čtvrtá. 

HBO Týden: 49 Datum: 30/11/11 Den: středa 
 ________________________________________________________________________ 

20:00 
Terapie (38) 26' 
TERAPIE (AKA. IN TREATMENT) EP. 38 
drama z produkce HBO ČR 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
reţie: Petr Zelenka 
hrají: Karel Roden, Michaela Doubravová, Kristýna Frejová 

Po realizaci unikátních dokumentů a hraných filmů společnost HBO ČR vstupuje do  
oblasti tvorby vlastních seriálů. Pětačtyřicetidílné drama TERAPIE se běžným seriálům  
vymyká svou formou, obsahem i autenticitou problémů, o nichž vypráví. 

Seriál TERAPIE je výjimečný svou psychologickou hloubkou, propracovaností postav i  
neobvyklým dějištěm. Téměř celý se odehrává v pracovně psychologa Marka Pošty (Karel  
Roden), kterého během jednotlivých dnů v týdnu navštěvuje několik různorodých pacientů.  
Kaţdé pondělí dochází do psychologovy pracovny vyzývavá Sandra (Tatiana Pauhofová),  
která se hned v úvodním díle přizná, ţe je do Marka zamilovaná. V úterý absolvuje terapii  
bývalý voják z Afghánistánu (Lukáš Hejlík), u kterého postupně vycházejí najevo jeho válečná 
 traumata. Ve středu se psycholog setkává s mladičkou gymnastkou Lindou (Michaela  
Doubravová), jeţ předstíranou suverénností maskuje své sebevraţedné sklony. Ve čtvrtek jej  
navštěvuje manţelský pár (Aňa Geislerová a Martin Hofmann), který se hádá kvůli  
zvaţovanému potratu a jehoţ neshody souvisejí se špatnou komunikací.  
Kaţdý pátek hrdina navštěvuje svou starší kolegyni, s níţ konfrontuje své pochybnosti a  
rodinné starosti. Ditu zosobnila známá slovenská herečka Kamila Magálová. Psychologovu  
choť, s níţ proţívá manţelkou krizi, ztělesnila Klára Melíšková. Jejich dospívající dceru, s níţ  
si otec rovněţ moc nerozumí, si zahrála Berenika Kohoutová.  


