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

 Premiéry HBO - 2012/02 
HBO Týden: 6 Datum: 2/2/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:30 
Jazzman 87' 
THE JAZZMAN 
drama Kanada 2009 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Josh Koffman 
hrají: Michael Ironside, Corey Sevier, Laura Vandervoortová, Garry James, Rebecca Amareová 

Drama inspirované ţivotním příběhem legendárního jazzmana Moa Koffmana sleduje Johna  
Kadlyho, který se snaţí uspět jako jazzový muzikant. Ţije však ve stínu svého otce, který je  
místní jazzovou legendou. 

Drama, inspirované životním příběhem legendárního jazzmana Moa Koffmana, sleduje Johna Kadlyho 
 - jeho rané dětství, mládí, milostný život a především jeho neúnavnou snahu splnit si svůj sen a stát  
se jazzovým bubeníkem. John však žije ve stínu svého otce, který je místní jazzovou legendou. John  
se snaží překousnout svou monotónní práci a touží stát se profesionálním hudebníkem, ovšem také  
se stále více izoluje od ostatních. Jenže poté se seznámí se sociální pracovnicí Sárou a vezme ji na  
rande do jazzového klubu, kde přesvědčí muzikanty, že si na chviličku zahraje, aby ohromil své  
děvče. Šéf kvartetu Miles, budoucí legenda, je Johnovým výkonem ohromen a vezme ho do kapely  
jako stálého bubeníka. Zdá se, že se na Johna konečně usmálo štěstí. Nicméně po několika měsících  
mu Sára sdělí, že je těhotná. Kromě toho Johnovi zavolá matka a řekne mu, že jeho otci byla  
diagnostikována rakovina plic. John se snaží uspořádat si život, zároveň pracuje se svým umírajícím  
otcem na svém prvním albu a konečně pochopí, co to znamená být Jazzman.   

23:05 
Jackass 3 90' 
JACKASS 3D 
komická akční show USA/Rumunsko 2010 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jeff Tremaine 
hrají: Johnny Knoxville, Bam Margera, Ryan Dunn, Steve-O, Chris Pontius 

Johnny Knoxville se se svými kamarády vrací zpět ve třetím pokračování divoké televizní  
šou, ve které předvádí nebepečné kaskadérské a provokativní kousky.    

Johnny Knoxville se opět sešel se svými kumpány a vymyslel nové dětinské způsoby, jak rozesmát  
své publikum tak, aby se popadalo za břicho. Ať už buší jeden druhému do slabin nebo se snaží  
předvést nedokončené scénky, které ovšem zahrnují vše - kostýmy, scénu, divoká zvířata a nejčastěji  
samozřejmě výkaly - o zábavu je vždy postaráno. V téhle komediální šou Jackass zkrátka dělají vše,  
co by rozhodně, především dospělí, dělat neměli.   



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

17:15 
Filmy a filmové hvězdy IV. (5) 25' 
FILMS AND STARS IV. (161) EP. 05 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] [Full HD] 

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

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

20:00 
Světová invaze 111' 
BATTLE: LOS ANGELES 
akční sci-fi thriller USA 2011 [15] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jonathan Liebesman 
hrají: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguezová, Ramon Rodriguez, Michael Pena, Ne-Yo 

Na Zemi útočí neznámé síly. Všechna velkoměsta po celém světě postupně prohrávají... Los  
Angeles je poslední nadějí na záchranu lidstva. Obstojí v bitvě, kterou nikdo nečekal?  

Jevy UFO byly zpozorovány na mnoha místech po celém světě - v Buenos Aires, Soulu, Francii,  
Německu, Číně... Laici i nejrůznější vědci je sledují již mnoho let. Jenže v roce 2011 se ty nejhorší  
předpoklady staly děsivou realitou - Země byla napadena neznámými silami. Velkoměsta po celém  
světě padají jako hrušky a v děsivé bitvě je, zdá se, Los Angeles  pro lidstvo poslední nadějí. Podaří se 
 seržantovi (Aaron Eckhart) a jeho nové četě porazit nepřítele, se kterým se nikdy předtím nesetkali?     

HBO Týden: 6 Datum: 4/2/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Američan 105' 
THE AMERICAN (2010) 
kriminální thriller USA/VB 2010 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Anton Corbijn 
hrají: George Clooney, Violante Placidová, Thekla Reutenová, Paolo Bonacelli, Johan Leysen 

Jeho práce se nevydařila, a tak se americký zabiják (George Clooney) uchýlí na italský  
venkov. Zde se spřátelí s místním knězem a nejen to, během čekání na instrukce pro svou  
další zakázku se také nečekaně zamiluje...  

Jack (George Clooney) se živí jako nájemní vrah, a tak je neustále na cestách a vždy sám. Po ne příliš 
 vydařené zakázce ve Švédsku se Jack na čas uklidí na italský venkov. V malém středověkém  
městečku si užívá chvíle klidu, daleko od smrti. Během svého pobytu však dostal za úkol sestrojit  
zbraň pro záhadného klienta, jménem Mathilde (Thekla Reuten). V horách Abruzzo Jack našel  
vytoužený klid a dokonce se spřátelil s tamním knězem, otcem Benedettem (Paolo Bonacelli). V  
mírumilovém městečku také cosi vzkvétá mezi Jackem a Clarou, tentokrát, zdá se, bez jakéhokoli  
nebezpečí. Jenže dokáže Jack vystoupit ze svého stínu? A nebude to pokoušení osudu?  



[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: 6 Datum: 5/2/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

10:00 
Máma mezi Marťany 85' 
MARS NEEDS MOMS 
animovaná dobrodružná komedie USA 2011 [S] [DD] [Full HD] 
režie: Simon Wells 

Devítiletý Milo má za úkol zachránit svou mámu, kterou unesli Marťani. Tohle divoké  
dobrodruţství zahrnuje také krádeţ kosmické lodi, cestu na neobyčejnou planetu a  
především proniknutí mezi Marťany aţ k jejich vůdci.     

Vynášení odpadků, konzumace nenáviděné brokolice - mámu vlastně k ničemu nepotřebujeme, ne?  
Devítiletý Milo (Seth Green) však brzy zjistí, jak moc mu jeho máma (Joan Cusack) chybí. Jenže přijde 
 na to až poté, co ji unesou Marťani, kteří potřebují mateřskou ruku pro své potomky. Film Máma mezi  
Marťany z dílny tvůrců Polárního expresu a Vánoční koledy vypráví o chlapci, který se snaží zachránit  
svou mámu. Tohle divoké dobrodružství zahrnuje také krádež kosmické lodi, cestu na neobyčejnou  
planetu a především proniknutí mezi Marťany až k jejich vůdci (Mindy Sterling). S pomocí technicky  
zdatného pozemšťana Gribbla (Dan Fogler) a mladé marťanské rebelky Ki (Elisabeth Harnois) se  
Milovi možná podaří získat svou mámu zpět.    

19:30 
Před kamerou IX. (6) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (422) EP. 06 
filmový magazín USA 2012 [S] [Full HD] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Pod jednou střechou 110' 
LIFE AS WE KNOW IT 
romantická komedie USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Greg Berlanti 
hrají: Katherine Heiglová, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricksová, Hayes MacArthur 

Jejich první rande dopadlo katastrofálně. Vše, co mají ti dva společného, je jejich vzájemná  
nelibost jeden k druhému a láska k jejich kmotřence Sophie. Jednoho dne se však Holly a  
Messer náhle stanou jejími opatrovníky... 

Holly Berenson (Katherine Heigl) je začínající cateringová podnikatelka a Eric Messer (Josh Duhamel)  
je úspěšný ředitel sportovní sítě. Jejich první rande dopadlo katastrofálně. Vše, co mají ti dva  
společného, je jejich vzájemná nelibost jeden ke druhému a láska k jejich kmotřence Sophie. Když  
oba Sophiini rodiče zahynou při tragické autonehodě, Holly a Eric se dozvídají nečekanou novinu: v  
případě nepředvídatelné katastrofy byli vybráni coby Sophiini opatrovníci. Nyní jsou vším, co malé  
Sophie na světě zbylo a jejich rozdíly musejí jít stranou. Zkoordinovat svůj nový život pro ně rozhodně  
nebude snadné, ovšem někde uprostřed všech konfliktů a drastických životních změn musejí najít  
společnou řeč, aby vůbec mohli žít pod jednou střechou. 



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

23:30 
Impérium - Mafie v Atlantic City II. (12) [T] 55' 
BOARDWALK EMPIRE II. EP. 24 - TO THE LOST 
drama z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Tim Van Patten 
hrají: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonaldová, Michael Shannon, Dabney Coleman 

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

Impérium - Mafie v Atlantic City je veleúspěšný, Zlatým Glóbem ověnčený seriál, jenž líčí život 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, jenž 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 nejbližšího 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 příležitost a těší se, jak si ukousnou pořádný kus Nuckyho koláče. 

HBO Týden: 7 Datum: 6/2/12 Den: pondělí 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Luck (1) 56' 
LUCK EP. 01 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Michael Mann 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muže (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaží během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 

21:00 
Cizinec [T] 99' 
THE TOURIST (2010) 
akční thriller USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
režie: Florian Henckel von Donnersmarck 
hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff 

Američan Frank (Johnny Depp) je na dovolené v Benátkách, kde se seznámí s Elise (Angelina  
Jolie), tajemnou kráskou, která skrývá tajemství. Díky romantickému laškování bude Frank  
brzy chycen do sítě nebezpečného podvodu... 

Johnny Depp hraje ve filmu Cizinec amerického turistu, jehož nevinné laškování s cizinkou ho lapí do  
sítě intrik, romantiky a nebezpečí.  
Frank  (Johnny Depp) si jede do Evropy vyléčit zlomené srdce a neplánovaně se seznamuje s Elise  
(Angelina Jolie), výjimečnou ženou, která mu zkříží cestu zcela záměrně. Navzdory kouzelné  
atmosféře Paříže a Benátek se jejich románek rychle změní v nebezpečnou hru plnou lstí. Společně  
musejí uniknout Interpolu, italské policii a ruskému zabijákovi. 
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16:15 
Angličan, který vylezl na kopec a slezl z hory 92' 
THE ENGLISHMAN WHO WENT UP A HILL BUT CAME DOWN A MOUNTAIN 
romantická komedie VB 1995 [12] [S] [Full HD] 
režie: Christopher Monger 
hrají: Hugh Grant, Tara Fitzgeraldová, Colm Meaney, Ian McNeice, Ian Hart 

Hugh Grant si v tomto filmu zahrál kartografa, který prohlásil, ţe hora – místní dominanta – je  
kopec, a urazil celé město. Brzy zjistí, ţe obyvatelé města, vedení vtipným hostinským, se ve  
snaze bránit svou čest, nezastaví před ničím!  

 Reginald Anson (Hugh Grant) a George Garrard jsou párek britských kartografů z Geodetické  
kanceláře Jejího Veličenstva, kteří přijíždějí do malého velšského městečka Ffynnon Garw. Místní  
největší chloubou a nejvýznamnějším monumentem je stejnojmenná hora Ffynnon Garw. Obyvatelé ji  
označují za první horu Walesu, která je celá staletí chránila před nájezdy Římanů, Sasů, Normanů a  
dalších cizích útočníků. Nicméně Reginald a George mají pro měšťany špatné zprávy: podle britských  
zákonů se jako hora označuje pevnina vysoká 3048 metrů a více. Podle jejich měření má však  
Ffynnon Garw pouhých 2835 metrů a stává se tak jen velkým kopcem. Místní jsou tímto sdělením  
šokováni, uraženi a rozzlobeni. Po mnoha debatách a dalších měřeních Anson a Garrard připouštějí,  
že vzhledem ke krátkodobým změnám může být kopec vyšší – ovšem jejich nejoptimističtější odhad  
je 2999 metrů. Obyvatelé městečka jsou přesvědčeni, že díky těmto vlezlým Angličanům je v sázce  
čest i dobrá pověst města, a tak vymyslí plán jak jejich horu prodloužit o chybějících 49 metrů. Mezitím 
 snadnoovlivnitelný Anson podlehne kouzlu místní krásky Betty… Věřte tomu nebo ne, tato zdánlivě  
praštěná a fantaskní komedie byla natočena podle skutečných událostí.   

20:35 
Vychovávat Hope II. (1) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 01 - PRODIGY 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Eyal Gordin 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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



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

21:00 
Mé nové Já (6) 27' 
ENLIGHTENED EP. 06 - SANDY 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jonathan Demme 
hrají: Laura Dernová, Luke Wilson, Diane Laddová, Sarah Burnsová 

Neobvyklý komediální seriál o hledání smysluplnosti a naplnění uprostřed chamtivosti,  
korupce a pokrytectví korporátního světa. Poté, co sebedestruktivní Amy překonala  
psychické zhroucení v práci, se pokouší udělat ve všem pozitivní změny. 

Ztratila v práci nervy. Odjela se léčit. Nyní je zpět, plná síly, inspirace a má (podle ní) vše pod  
kontrolou, je dychtivá přijmout v práci nové výzvy. Myslí si, že se změnila a nyní chce změnit svět...  
V neobvyklém komediálním seriálu HBO hraje Laura Dernová sebedestruktivní Amy, reprezentantku  
firmy zaměřené na zdraví a krásu, která se v práci nervově zhroutila. Amy se po třech měsících  
rozjímání a meditací v léčebném středisku na Havaji vrací, aby dala dohromady střepy předchozího  
života a dala mu nový směr. Součástí jejího světa jsou dobře míněné, ale obvykle nechtěné rady  
matky, s níž Amy nyní žije. Její povalečský ex-manžel, jehož jedinou potěchou jsou rekreačně užívané  
drogy. A skupina těžko snesitelných spolupracovníků, do které byla po návratu přeřazena. Seriál  
sleduje Amy při jejím nekonvenčním hledání cesty mezi tím jaká je, jaká chce být a tím co jsou ostatní  
ochotní od ní tolerovat.  
 
Epizoda 6:  
Když Sandy (Robin Wrightová), se kterou se seznámila při skupinové trapii na Havaji, přijede na pár  
dní navštívit Amy, je Amy nadšená. Jenže její radost jí brzy zkazí Helen, která odmítá ubytovat Sandy  
na další noc a nutí Amy, aby svou kamarádku vzala k Levimu. Když se Sandy nedostaví na hodinu  
polední jógy v Abaddonu, Amy na ní díky svému instinktu vyzraje. 

21:30 
Camelot (1) 49' 
CAMELOT EP. 01 - HOMECOMING 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Ciarán Donnelly 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu aţ do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, že Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenž byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat až do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těžkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, že znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 1:  
Král Uther umírá a kouzelník Merlin je na cestách, aby našel Artuše, mladého muže, o němž se  
domnívá, že dokáže vyvést zemi z temnoty. Avšak Utherova dcera Morgana považuje korunu za své  
dědičné právo, a aby trůn získala, uzavře spojenectví s králem Lotem. 



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

22:20 
Tlouštík Rino 90' 
FATSO (2008) 
komedie Norsko 2008 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Arild Fröhlich  
hrají: Nils Jørgen Kaalstad, Josefin Ljungmanová, Kyrre Hellum, Jenny Skavlan, Per Kjerstad 

Rinovi je třicet, trpí nadváhou, je posedlý pornem a ještě nebyl se ţenou. Stále ţije s otcem a  
má jen jednoho kamaráda. Naštěstí jeho otec pronajme pokoj dívce, která je, co se týče sexu,  
velmi otevřená a pomůţe Rinovi prolomit ledy... 

Třicetiletý Rino Hanssen bydlí se svým otcem a čas tráví sledováním porna, pitím piva a kreslením  
komiksu, který pojmenoval Tlouštík. Nikdy neměl sex se ženou a má jen jednoho kamaráda:  
nesnášenlivého outsidera Filipa, jenž trpí astmatem. Jednoho dne však otec z ničeho nic pronajme  
pokoj mladé dívce Malin. Emancipovaná mladá žena má očividně ve svém životě zájem jen o sex,  
přátele a řádně divoký život. Rinova ochranná zeď, kterou si vybudoval jako ochranu před světem, se  
najednou otřásá v základech. Díky Malině a jejím přátelům se postupně stává součástí světa, kterému  
se celý život snažil vyhnout... je i nyní odsouzen k neúspěchu?   

HBO Týden: 7 Datum: 9/2/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:30 
Laskavý dotek 85' 
THE CLIENT LIST 
drama USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
režie: Eric Laneuville 
hrají: Jennifer Love Hewittová, Teddy Sears, Sonja Bennettová, Lynda Boydová, Chelah Horsdalová 

Její manţel se zranil a nemůţe chodit do práce. Rodině hrozí, ţe je vyhodí na ulici, a tak je  
bývalá královna krásy nucena nastoupit do masáţního salónu. Jenţe brzy zjišťuje, ţe její  
klienti čekají více neţ jen proklepání zad...    

Tento příběh o jedné královně krásy (Jennifer Love Hewitt) se odehrává v malém texaském městečku. 
 Kráska je však nyní už vdaná matka tří dětí, jejíž manžel kvůli zranění nemůže pracovat a hrozí jim,  
že je vystěhují na ulici. Bývalá královna je přesvědčena, že nikdo tak krásný jako ona si nezaslouží být  
chudý, a tak přijme nabídku pracovat v masážním salónu. Jenže brzy zjišťuje, že její klienti čekají více  
než jen proklepání zad...  



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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17:20 
Filmy a filmové hvězdy IV. (6) 25' 
FILMS AND STARS IV. (162) EP. 06 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] [Full HD] 

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

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

21:40 
Smrt v Šanghaji 105' 
SHANGHAI 
drama USA/Čína 2010 [15] [S] 
režie: Mikael Håfström 
hrají: John Cusack, Li Gongová, Yun-Fat Chow, David Morse, Ken Watanabe 

Drama ze 40. let vypráví o americkém přistěhovalci, který se vrátil do Šanghaje pár měsíců  
před útokem na Pearl Harbor. V Číně se snaţí vyřešit případ smrti svého přítele. Mezitím je  
obviněn z politického spiknutí a vášnivě se zamiluje... 

Poručík americké námořní rozvědky cestuje do zkorumpované a Japonci okupované Šanghaje jen  
čtyři měsíce před útokem na Pearl Harbor. Dozví se totiž, že jeho přítel byl zavražděn, a tak se  
rozhodne odhalit kdo a proč ho zabil. Během vyšetřování se zamiluje a zjišťuje, že jeho přítel byl  
zapleten do něčeho mnohem rozsáhlejšího, než se domníval...   

HBO Týden: 7 Datum: 11/2/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Síla country 112' 
COUNTRY STRONG 
hudební drama USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Shana Feste 
hrají: Gwyneth Paltrowová, Tim McGraw, Garrett Hedlund, Leighton Meesterová, Marshall Chapman 

Síla country je o nadějném skladateli, který zazáří po boku upadající hvězdy. Společně se  
snaţí nastartovat jeho kariéru i její comeback. Vše se zkomplikuje, kdyţ se do toho vloţí její  
manţel a zároveň manaţer a zpívající královna krásy. 

Nadějný zpěvák a skladatel (Garrett Hedlund) se zaplete s bývalou country hvězdou (Gwyneth  
Paltrow), jež je ovšem momentálně emocionálně značně nestabilní. Dvojice se vydá na turné ve  
snaze vzkřísit její kariéru, pod taktovkou jejího manžela a manažera (Tim McGraw). Na koncertě má  
vystupovat také královna krásy, jež se stala zpěvačkou (Leighton Meester). Mezi jednotlivými koncerty  
budete svědky romantických zápletek i dávných démonů, jež je všechny vyvedou z míry. 



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

19:30 
Před kamerou IX. (7) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (423) EP. 07 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 131' 
PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES 
dobrodružná fantasy USA 2011 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Rob Marshall 
hrají: Johnny Depp, Penélope Cruzová, Geoffrey Rush, Ian McShane, Kevin McNally 

Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) se nečekaně vydá hledat bájný Pramen mládí. Ţena z  
jeho minulosti (Penelope Cruz) ho nakonec donutí, aby se přidal k posádce lodi "Queen  
Anne's Revenge" (Pomsta královny Anny), lodi piráta Černovouse…  

Piráti z Karibiku se vracejí, tentokrát připlouvají na Vlnách podivna. Dobrodružný film z dílny režiséra  
Roba Marshalla a producenta Jerryho Bruckheimera vám přináší moře zábavy, vzrušení a humoru.  
Johny Depp se znovu stal legendárním Kapitánem Jackem Sparrowem, jemuž znovu zkříží cestu  
tajemná Angelica (Penélope Cruz). Když ho tato kráska donutí, aby se přidal k posádce lodi "Queen  
Anne's Revenge", které vládne proslulý pirát Černovous (Ian McShane), vydává se Jack spolu s nimi  
hledat bájný Pramen mládí. Na cestě se Jack musí vypořádat nejen s Černovousem a jeho zombie  
posádkou, ale také s okouzlující pirátkou Angelicou a neodolatelnými mořskými pannami, jimž se  
podařilo svést už nejednoho zkušeného námořníka.   

00:00 
Luck (1) [T] 56' 
LUCK EP. 01 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Michael Mann 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muže (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaží během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 



[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 
Luck (2) 60' 
LUCK EP. 02 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
režie: Terry George 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muže (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaží během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 

21:00 
Na doraz [T] 91' 
DUE DATE 
komedie USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
režie: Todd Phillips 
hrají: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghanová, Jamie Foxx, Juliette Lewisová 

Nastávající otec Peter se snaţí dostat včas do porodnice, aby byl u toho, aţ jeho dítě přijde  
na svět. Musí to stihnout, a tak je nucen nasednout do auta spolu s Ethanem a vydat se na  
nejděsivější záţitek svého ţivota. 

Peter Highman (Robert Downey Jr.), očekává narození svého prvního dítěte, které má přijít na svět  
každým dnem. Peter je však momentálně v Atlantě a snaží se stihnout let zpátky domů, do L.A., aby  
mohl svou manželku držet za ruku, až bude rodit. Potkává začínajícího herce Ethana Tremblaye  
(Zach Galifianakis), který k sobě přitahuje katastrofy jako magnet. Následuje sled událostí: oba jsou  
vykázáni z letadla, přičemž jim není dovoleno letět kterýmkoli dalším … a Peterův kufr i s doklady  
cestuje do L.A. bez něj. Peter nemá jinou možnost než nasednout do Ethanova auta a spolu s ním a  
jeho psem se vydat na dlouhou cestu. Během ní dojde ke zničení několika aut, jednoho přátelství a  
především Peterových už tak dost pocuchaných nervů... 



[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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20:35 
Vychovávat Hope II. (2) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 02 - SABRINA HAS MONEY 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Troy Miller 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Mé nové Já (7) 28' 
ENLIGHTENED EP. 07 - LONELY GHOSTS 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jonathan Demme 
hrají: Laura Dernová, Luke Wilson, Diane Laddová, Sarah Burnsová 

Neobvyklý komediální seriál o hledání smysluplnosti a naplnění uprostřed chamtivosti,  
korupce a pokrytectví korporátního světa. Poté, co sebedestruktivní Amy překonala  
psychické zhroucení v práci, se pokouší udělat ve všem pozitivní změny. 

Ztratila v práci nervy. Odjela se léčit. Nyní je zpět, plná síly, inspirace a má (podle ní) vše pod  
kontrolou, je dychtivá přijmout v práci nové výzvy. Myslí si, že se změnila a nyní chce změnit svět...  
V neobvyklém komediálním seriálu HBO hraje Laura Dernová sebedestruktivní Amy, reprezentantku  
firmy zaměřené na zdraví a krásu, která se v práci nervově zhroutila. Amy se po třech měsících  
rozjímání a meditací v léčebném středisku na Havaji vrací, aby dala dohromady střepy předchozího  
života a dala mu nový směr. Součástí jejího světa jsou dobře míněné, ale obvykle nechtěné rady  
matky, s níž Amy nyní žije. Její povalečský ex-manžel, jehož jedinou potěchou jsou rekreačně užívané  
drogy. A skupina těžko snesitelných spolupracovníků, do které byla po návratu přeřazena. Seriál  
sleduje Amy při jejím nekonvenčním hledání cesty mezi tím jaká je, jaká chce být a tím co jsou ostatní  
ochotní od ní tolerovat.  
 
Epizoda 7:  
Znepokojující sen má za následek, že si Amy uvědomí prázdnotu ve svém životě a také přetrvávající  
lásku k Levimu. V práci je Dougie povýšen a Amy se mu snaží vetřít do přízně - dává ho dohromady s  
Harper, krásnou kolegyní Kristy, kterou potkala na józe. Amy se také sblíží s Tyler, jež o osamělosti ví  
své. 



[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 
Camelot (2) 47' 
CAMELOT EP. 02 - THE SWORD AND THE CROWN 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Ciarán Donnelly 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu aţ do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, že Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenž byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat až do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těžkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, že znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 2:  
Artuš potkává Guinevere, ženu svých snů. Morgana a král Lot plánují zaútočit na Kamelot a zmocnit  
se trůnu. Merlin díky dědičnému meči prokazuje Artušovo právo být králem. 

22:20 
Revanš 91' 
44 INCH CHEST 
komediální krimi drama VB 2009 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Malcolm Venville 
hrají: Ray Winstone, Ian McShane, John Hurt, Tom Wilkinson, Stephen Dillane 

Colin Diamond zjistil, ţe ho jeho ţena po dvaceti letech manţelství podvádí s pohledným a  
mladším muţem. Rozhodne se s pomocí svých přátel mladíka unést, ovšem zápasí se svým  
svědomím... 

Tato nespoutaná exploze testosteronu zkoumá mužské ego v bodě zlomu a testuje, zda je strach  
silnější než láska. Colin (Ray Winstone) je vzteky bez sebe, protože jeho žena (Joanne Whalley) mu  
byla nevěrná. Naštěstí má kamarády, kteří mu pomohou unést francouzského milence jeho manželky. 
 Drží mladíka jako vězně, takže se Colin může patřičně pomstít. Jenže ten současně bojuje se svou  
vlastní lítostí a smutkem. Jeho přátelé ho po celou dobu pobízejí jako jeden muž, přejí si totiž, aby se  
Colin se situací konečně vypořádal a všichni se mohli vrátit do hospody.  
Tento snímek je celovečerním debutem známého fotografa a filmaře Malcolma Veuvilla.  
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22:15 
Hloubka duše 103' 
THE HUMAN CONTRACT 
psychologické drama USA 2008 [18] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Jada Pinkett Smithová 
hrají: Jason Clarke, Paz Vega, Ted Danson, Idris Elba, Jada Pinkett Smithová 

Drama vypráví o ztrápeném podnikateli (Jason Clarke), jehoţ ţivot se po setkání se svůdnou  
ţenou (Paz Vega) zcela rozpadne. Diva ho totiţ nakazí svou nebezpečně bezstarostnou  
nenuceností. 

Film Hloubka duše se točí kolem Juliana Wrighta (Jason Clarke), okouzlujícího a velmi úspěšného  
podnikatele, který před světem skrývá tajemství, které jeho duši den co den rozdírá na kousky. Jeho  
osobní život je v troskách, a tak není divu, že je Julian ochoten vydat se na dno králičí nory jako Alenka  
v říši divů. Tak si alespoň Julian připadal, když se setkal s Michael Reed (Paz Vega). Záhadná kráska  
ho svedla jediným pohledem a okouzlený podnikatel jako mávnutím kouzelného proutku zapomněl na  
sterilní svět obchodu a okusil pro změnu bohémský život. Tato změna však ovlivní nejen jeho, ale také 
 jeho kolegy, nadřízené a především jeho sestru Ritu (Jada Pinkett Smith), která začne přehodnocovat 
 své nefungující manželství. 
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20:00 
Na stojáka (103) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 103 
komediální show z produkce HBO ČR 2012 [15] [S] 
režie: Zdeněk Tyc 

Stand up comedy - sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických barů, je snad  
nejkrutějším testem komiků. Kdo nedokáţe, aby divák zvedl oči od sklenky, natoţ odloţil  
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 režisér Zdeněk Tyc. "Na stojáka je prolomení  
chladné televize, něco, co tu ještě nebylo, něco, co riskuje a chce překvapit," upřesňuje režisér. 

20:30 
Neviditelný symbol 90' 
AN INVISIBLE SIGN 
drama USA 2010 [12] [S] 
režie: Marilyn Agreloová 
hrají: Jessica Alba, Bailee Madisonová, J.K. Simmons, Chris Messina, John Shea 

Mona je dvacetiletá samotářka, jejíţ otec onemocněl, kdyţ byla ještě dítě a ona se proto  
upnula k matematice a hledala v ní vykoupení. Nyní je Mona dospělá a jako učitelka  
matematiky se snaţí pomoci studentům překonat jejich krize. 

Moniným vzorem byl její zbožňovaný otec, vynikající matematik. Náhle se u něj však projevily příznaky  
duševní choroby a Mona se stala doslova posedlá čísly. Použivala je nejen k řešení příkladů ve škole,  
ale i k vyhodnocení nepředvídatelných hrozeb světa. Nyní je Mona (Jessica Alba) dospělá a její vztah k  
pověrám i nadále vzkvétá. Coby učitelka matematiky na základní škole však možná bude muset  
konečně vylézt ze své ulity. Tento dojemný příběh, vyprávěný s humorem a fantasií, s sebou přináší  
zvláštní citlivost k realitě duševní choroby. 

22:05 
Drahocenný ţivot 87' 
PRECIOUS LIFE 
dokument USA/Izrael 2010 [12] [S] 
režie: Shlomi Eldar 

Čtyřměsíční Mohammad se narodil bez vyvinutého imunitního systému. Pokud mu  
neprovedou transplantaci kostní dřeně, zemře. Tuto proceduru lze však uskutečnit pouze v  
izraelské nemocnici. Kdyţ jde o ţivot dítěte, hranice musejí jít stranou. 

Čtyřměsíční palestinský chlapec Mohammad Abu Mustaffa se narodil bez vyvinutého imunitního  
systému. Pokud mu neprovedou transplantaci kostní dřeně, zemře. Tuto proceduru lze však  
uskutečnit pouze v izraelské nemocnici. Zoufalou snahu o záchranu Mohammadova života vede  
izraelská novinářka Shlomi Eldar, jež dokumentuje tento emotivní příběh. Izraelští i palestinští lékaři  
odložili v zájmu chlapcova života své spory.  
Tento snímek vypráví o boji izraelského pediatra a palestinské matky, kteří se snaží vyléčit miminko,  
jež trpí nevyléčitelnou genetickou nemocí. Každý z nich musí čelit svým nejhlubším předsudkům a  
plížícímu se přátelství v kruté realitě. 
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17:10 
Filmy a filmové hvězdy IV. (7) 25' 
FILMS AND STARS IV. (163) EP. 07 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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

HBO Týden: 8 Datum: 18/2/12 Den: sobota 
__________________________________________________________________________________ 

17:55 
The Orange BAFTA Film Awards 2012 120' 
THE ORANGE BRITISH ACADEMY FILM AWARDS 2012 - NOT LIVE 
předávání cen VB 2012 [S] 

Ceny Britské akademie filmového a televizního umění - BAFTA jsou nejprestiţnějším  
oceněním ve Velké Británii. Cílem poroty, sestavené z významných odborníků ve filmových a  
televizních profesích, je vybrat nejlepší díla předchozího roku. 

Ceny Britské akademie filmového a televizního umění - BAFTA jsou nejprestižnějším oceněním ve  
Velké Británii. Do kategorií, které jsou ve hře, patří nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší ženský a  
mužský herecký výkon, nejlepší scénář a další. Cílem poroty, sestavené z profesionálů, kteří patří k  
významným odborníkům ve filmových a televizních profesích, je vybrat a ocenit nejlepší umělecká díla  
předchozího roku. 

20:00 
V lepší společnosti 101' 
ALL GOOD THINGS 
kriminální drama USA 2010 [15] [S] 
režie: Andrew Jarecki 
hrají: Ryan Gosling, Kirsten Dunstová, Frank Langella, Lily Rabeová, Philip Baker Hall 

Tento psychologický thriller je inspirován zmizením Kathie McCormack, manţelky dědice  
impéria s nemovitostmi, Roberta Dursta. Kathie v roce 1982 zmizela a nikdy ji nenašli. Pan  
Durst byl podezřelý z její vraţdy, před soudem však nestanul.  

Film V lepší společnosti byl inspirován nejznámějším nevyřešeným případem pohřešované osoby v  
newyorské historii. Je to příběh lásky i záhadné vraždy, jež se odehrála v osmdesátých letech na  
pozadí mocné dynastie obchodující s nemovitostmi. Tento psychologický thriller, jež produkoval a  
natočil Andrew Jarecki, byl inspirován zmizením Kathie McCormack, manželky dědice impéria s  
nemovitostmi, Roberta Dursta. Kathie v roce 1982 záhadně zmizela a nikdy ji nenašli. Pan Durst byl  
podezřelý z její vraždy, ovšem před soudem nikdy nestanul.  
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19:30 
Před kamerou IX. (8) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (424) EP. 08 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Králova řeč 113' 
THE KING'S SPEECH 
historické drama VB 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Tom Hooper 
hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carterová, Guy Pearce, Timothy Spall 

Jiří VI. si musel chtě nechtě nasadit korunu a vládnout Anglii. Jeho koktání však brzy vyvolá  
obavy o jeho vůdčích schopnostech, a tak se král obrátí na velmi nekonvenčního logopeda,  
Lionela Logua, který se stane jeho nejbliţším přítelem.  

Po smrti svého otce, krále Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy  
Pearce), je Bertie (Colin Firth), jež odmalička trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI.  
Jeho země je na pokraji války a zoufale potřebuje silného vůdce. Jeho manželka Elizabeth (Helena  
Bonham Carter) – budoucí královna matka – proto domluví svému manželovi schůzku s ekcentrickým 
 logopedem Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). Po nepříliš vydařeném začátku se král s důvěrou  
pustí pod vedením Lionela do neobvyklé léčby a postupně se z nich stanou nerozluční přátelé. S  
podporou Logua, své rodiny, vlády a Winstona Churchilla (Timothy Spall), král nakonec překoná  
koktání a pronese v rádiu projev, který jeho lid inspiruje a v těžkých časech spojí celý národ.  
Film Králova řeč byl natočen podle skutečné události a vy tak můžete sledovat inspirující příběh krále,  
který nakonec našel svůj hlas.  

23:40 
Luck (2) [T] 56' 
LUCK EP. 02 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Terry George 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muže (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaží během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 
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20:00 
Luck (3) 60' 
LUCK EP. 03 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
režie: Allen Coulter 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muže (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaží během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 

21:00 
Škola ţivota [T] 96' 
AN EDUCATION 
drama VB/USA 2009 [12] [S] [Full HD] 
režie: Lone Scherfig 
hrají: Carey Mulliganová, Olivia Williamsová, Alfred Molina, Cara Seymourová, Peter Sarsgaard 

Příběh dospívající dívky, jejíţ ţivot od základů změnil příjezd jednoho playboye, který byl  
téměř dvakrát starší neţ ona. Vše se odehrává v Británii šedesátých let dvacátého století v  
odeznívající skličující poválečné atmosféře. 

Dospívající dívka z londýnského předměstí hodí po setkání se starším mužem svou tradiční výchovu  
za hlavu a vrhne se do náruče nejisté a zlověstné budoucnosti.  
Londýn, 1961: šestnáctiletá Jenny (Carey Mulligan) je inteligentní, atraktivní dívka, která touží konečně  
začít žít dospělý život. Je znuděná každodenní šedou rutinou svého malého světa. Jednoho dne se ve  
městě objeví David (Peter Sarsgaard) a Jenny chytí příležitost za pačesy. Jako mávnutím kouzelného  
proutku podlehne jeho kouzlu a svého krásného prince doprovází na koncerty vážné hudby, umělecké  
aukce a do slavných restaurací, kde společně hýří až do rána. Jenže Jenny je chytřejší než ostatní děti 
 a její rodiče vždy snili o tom, že půjde studovat na Oxfordskou univerzitu. Ovšem zdá se, že se jejich  
dcera vydala zcela opačným směrem … Svede David Jenny na scestí nebo jí pomůže uvědomit si její 
 skutečný potenciál? 
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20:35 
Vychovávat Hope II. (3) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 03 - KIDNAPPED 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Mike Mariano 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Mé nové Já (8) 25' 
ENLIGHTENED EP. 08 - COMRADES UNITE! 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Miguel Arteta 
hrají: Laura Dernová, Luke Wilson, Diane Laddová, Sarah Burnsová 

Neobvyklý komediální seriál o hledání smysluplnosti a naplnění uprostřed chamtivosti,  
korupce a pokrytectví korporátního světa. Poté, co sebedestruktivní Amy překonala  
psychické zhroucení v práci, se pokouší udělat ve všem pozitivní změny. 

Ztratila v práci nervy. Odjela se léčit. Nyní je zpět, plná síly, inspirace a má (podle ní) vše pod  
kontrolou, je dychtivá přijmout v práci nové výzvy. Myslí si, že se změnila a nyní chce změnit svět...  
V neobvyklém komediálním seriálu HBO hraje Laura Dernová sebedestruktivní Amy, reprezentantku  
firmy zaměřené na zdraví a krásu, která se v práci nervově zhroutila. Amy se po třech měsících  
rozjímání a meditací v léčebném středisku na Havaji vrací, aby dala dohromady střepy předchozího  
života a dala mu nový směr. Součástí jejího světa jsou dobře míněné, ale obvykle nechtěné rady  
matky, s níž Amy nyní žije. Její povalečský ex-manžel, jehož jedinou potěchou jsou rekreačně užívané  
drogy. A skupina těžko snesitelných spolupracovníků, do které byla po návratu přeřazena. Seriál  
sleduje Amy při jejím nekonvenčním hledání cesty mezi tím jaká je, jaká chce být a tím co jsou ostatní  
ochotní od ní tolerovat.  
 
Epizoda 8:  
Napětí mezi Amy, Dougiem a ostatnímmi zaměstnaci se dá krájet. Amy zjistila, že si někdo na  
personálním oddělení stěžoval na její pracovní nedostatky. Amy se zoufale snaží dostat pryč ze  
stávajícího oddělení, a tak naléhá na Kristu, aby jí zařídila schůzku s Damonem. 



[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 
Camelot (3) 52' 
CAMELOT EP. 03 - GUINEVERE 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jeremy Podeswa 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu aţ do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, že Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenž byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat až do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těžkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, že znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 3:  
Kay a Leontes hledají důvěryhodného nového bojovníka, který by se k nim připojil. Artuš s Merlinem  
přijímají pozvání na večeři na Morganině hradu. Artuš je nucen přiznat porážku ve své snaze získat  
Guinevere. 

22:25 
Tekken 87' 
TEKKEN (2010) 
akční sci-fi Japonsko/USA 2010 [15] [S] [Full HD] 
režie: Dwight H. Little 
hrají: Jon Foo, Kelly Overtonová, Cary-Hiroyuki Tagawa, Ian Anthony Dale, Darrin Dewitt Henson 

Píše se rok 2039 a celý svět je zničený válkou. Jednotlivá území uţ neřídí vlády, ale různé  
korporace. Nejmocnější z nich je Tekken. Uprostřed zchátralé společnosti se však zrodí  
hrdina...  

Píše se rok 2039 a celý svět je zničený válkou. Jednotlivá území už neřídí vlády, ale různé korporace.  
Nejmocnější - a nejkrutější - z nich je Tekken. Uprostřed zchátralé společnosti se však zrodí hrdina.  
Mladý muž vychovaný životem na ulici ovládá surové umění boje a jeho odhodlání zvítězit je poháněno 
 touhou po pomstě za vraždu své matky. Musí však porazit ty nejlepší bojovníky světa a stát se  
Králem železné pěsti... 



[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: 9 Datum: 23/2/12 Den: čtvrtek 
__________________________________________________________________________________ 

20:00 
Na stojáka (104) 30' 
NA STOJAKA (CZECH) EP. 104 
komediální show z produkce HBO ČR 2012 [15] [S] 
režie: Zdeněk Tyc 

Stand up comedy - sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických barů, je snad  
nejkrutějším testem komiků. Kdo nedokáţe, aby divák zvedl oči od sklenky, natoţ odloţil  
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 režisér Zdeněk Tyc. "Na stojáka je prolomení  
chladné televize, něco, co tu ještě nebylo, něco, co riskuje a chce překvapit," upřesňuje režisér. 

20:30 
Velký skok 108' 
JUMPING THE BROOM 
komedie USA 2011 [12] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Salim Akil 
hrají: Angela Bassettová, Paula Pattonová, Laz Alonso, Loretta Devineová, Meagan Goodová 

Nastává kolize, na vinici se pořádá svatba a setkávají se zde dvě afroamerické rodiny, které  
ovšem pocházejí ze zcela odlišných socioekonomických prostředí. A teď mají společně strávit 
 víkend...    

Nastává kolize, na vinici se pořádá svatba Sabriny a Jasona a setkávají se zde dvě afroamerické  
rodiny, které ovšem pocházejí ze zcela odlišných socioekonomických prostředí. A teď mají společně  
strávit víkend... Pochybnosti o šťastné budoucnosti novomanželů začnou vyplývat na povrch spolu se  
vzájemnou konfrontací příbuzných, napětím mezi kamarády a v neposlední řadě odhalením  
nepříjemných tajemství.  

22:20 
Kábulské zločiny lásky 72' 
LOVE CRIMES OF KABUL 
dokument z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [Full HD] 
režie: Tanaz Eshaghian 

Pohled za mříţe ţenské věznice Badam Baugh v Afghánistánu, kde si polovina vězeňkyň  
odpykává trest za mravnostní zločiny, včetně cizoloţství a předmanţelského sexu, které jsou 
 v tomto státě nezákonné.   

Tento pozoruhodý snímek vás zavede za mříže ženské věznice Badam Baugh v Afghánistánu, kde si  
polovina vězeňkyň odpykává trest za mravnostní zločiny, včetně cizoložství a předmanželského sexu,  
které jsou v tomto státě nezákonné.  Film vypráví příběhy tří mladých žen, které jsou vězněny za různé 
 přestupky a čekají na soud za své zločiny. Pokud budou shledány vinnými, může každá z nich za  
mřížemi strávit až dvacet let.    



[T] = titulky, [12] [15] [18] = věk, [S] = stereo, [DS] = dolby surround, [DD] = dolby digital 5.1, [Full HD] = Full HD na kanálu HBO HD 
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17:25 
Filmy a filmové hvězdy IV. (8) 25' 
FILMS AND STARS IV. (164) EP. 08 
filmový magazín Nizozemsko 2012 [S] 

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

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



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

HBO Týden: 9 Datum: 26/2/12 Den: neděle 
__________________________________________________________________________________ 

19:30 
Před kamerou IX. (9) 26' 
HOLLYWOOD ON SET IX. (425) EP. 09 
filmový magazín USA 2012 [S] 

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

Pořad Před kamerou sleduje nejen natáčecí scénu, ale nahlíží i do zákulisí a díky tomu vám může  
nabídnout exkluzivní záběry z natáčení nejnovějších filmů. Každá epizoda přináší informace o  
největších trhácích a prozradí vám také všechny pikantnosti o tom, kdo a jak se podílí na přípravě  
těchto snímků... 

20:00 
Opravdová kuráţ 110' 
TRUE GRIT (2010) 
western USA 2010 [12] [S] [DD] [Full HD] 
režie: Joel Coen, Ethan Coen 
hrají: Jeff Bridges, Hailee Steinfeldová, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper 

Otce čtrnáctileté Mattie Ross chladnokrevně zastřelil zbabělec Tom Chaney a mladá dívka se 
 rozhodla, ţe ho najde a pomstí se. V honbě za spravedlností jí pomáhá podivínský a věčně  
opilý šerif.  

True Grit vypráví dojemný příběh o pomstě i dobrém srdci v nemilosrdné zemi, kde spravedlnost je až  
příliš jednoduchá a milosrdenství téměř neexistuje. Mattie Ross (Hailee Steinfeld) je odhodlána pomstít 
 smrt svého otce, a rozhodne se, že musí stůj co stůj chytit jeho vraha, který ho zastřelil pro dva  
hloupé kousky zlata.  
Jenže Mattie je pouhých čtrnáct let, a tak požádá o pomoc Roostera Cogburna (Jeff Bridges),  
jednookého podivínského šerifa, který je věčně opilý. Společně s Texas Rangerem LaBoeufem (Matt  
Damon) se oba vydají po stopách Chaneyho. Přes vzájemné rozdíly se pustí do nebezpečného  
dobrodružství, které má jediný cíl: pomstu. 

23:55 
Luck (3) [T] 56' 
LUCK EP. 03 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD Orig.] 
režie: Allen Coulter 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muže (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaží během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 



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

01:00 
84. Annual Academy Awards (LIVE) 90' 
84TH ACADEMY AWARDS (LIVE PRE-SHOW, 90 MIN) 
předávání cen USA 2012 [S] 

84. ročník udílení prestiţních cen Americké filmové akademie za rok 2011 proběhne 26.2.2012. 
 Diváci HBO mohou sledovat přímý přenos v pondělí 27.2. od půl druhé ráno a ten samý den  
ve 21 hodin bude uveden sestřih slavnostního galavečera. 

Při výročním udílení prestižních cen Americké filmové akademie se již po čtyřiaosmdesáté rozzářený  
sál zaplní leskem a elegancí filmových hvězd a hlavně napjatým očekáváním. Diváci HBO mají  
možnost zažít tuto neopakovatelnou atmosféru v přímém přenosu a být u toho, když se začnou  
předávat zlaté sošky zvané Oscar® za rok 2011. Tím okamžikem bude pondělí 27. února v půl druhé  
ráno. Filmoví fanoušci, kteří nebudou moci sledovat přímý přenos, mají ten samý den ve 21 hodin  
možnost shlédnout devadesátiminutový sestřih slavnostního galavečera. 

02:30 
84. Annual Academy Awards (LIVE) 180' 
84TH ACADEMY AWARDS (LIVE, UNEDITED, 180 MIN) 
předávání cen USA 2012 [S] 

84. ročník udílení prestiţních cen Americké filmové akademie za rok 2011 proběhne 26.2.2012. 
 Diváci HBO mohou sledovat přímý přenos v pondělí 27.2. od půl druhé ráno a ten samý den  
ve 21 hodin bude uveden sestřih slavnostního galavečera. 

Při výročním udílení prestižních cen Americké filmové akademie se již po čtyřiaosmdesáté rozzářený  
sál zaplní leskem a elegancí filmových hvězd a hlavně napjatým očekáváním. Diváci HBO mají  
možnost zažít tuto neopakovatelnou atmosféru v přímém přenosu a být u toho, když se začnou  
předávat zlaté sošky zvané Oscar® za rok 2011. Tím okamžikem bude pondělí 27. února v půl druhé  
ráno. Filmoví fanoušci, kteří nebudou moci sledovat přímý přenos, mají ten samý den ve 21 hodin  
možnost shlédnout devadesátiminutový sestřih slavnostního galavečera. 



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

17:35 
Počátek [T] 142' 
INCEPTION 
psychologické akční sci-fi USA 2010 [12] [S] [Full HD] 
režie: Christopher Nolan 
hrají: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillardová, Ellen Pageová 

Tento akční sci-fi film o zloději, který dokáţe vstupovat lidem do jejich snů, vás dostane. Dom 
 Cobb (Leonardo DiCaprio) nekrade věci, ale nápady. A ve světě, kde kaţdý špehuje kaţdého, 
 je právě on tou nejmocnější zbraní. 

Uznávaný režisér Christopher Nolan (Temný rytíř) zrežíroval pozoruhodný sci-fi snímek o muži, který  
cestuje nejen kolem světa, ale také do tajemného a nekonečného světa snů. Dom Cobb (Leonardo  
DiCaprio) je velmi zkušený zloděj a jeho největší mistrovství je v krádeži nejcennějších tajemství.  
Ovšem není to jen tak obyčejný zloděj. Dom krade myšlenky z lidského podvědomí v době, kdy lidská  
mysl je nejzranitelnější -  když člověk spí. Cobbova nevšední dovednost z něj dělá nejen velmi  
vyhledávaného experta, ale také ohroženého uprchlíka. Musel obětovat vše, co kdy miloval. Nyní se  
mu však nabízí šance na vykoupení. Může získat zpět svůj život. Tato poslední zakázka je nejen velmi  
riskantní, ale zdá se, že i nemožná. Tentokrát nemá za úkol myšlenku ukrást, ale naopak ji zasadit do  
něčí mysli. Pokud uspěje, bude to dokonalý zločin. Ovšem sebelepší příprava ani bohaté zkušenosti  
nemohou Cobba ani jeho tým připravit na nebezpečného nepřítele, který jakoby předvídal každý jejich  
pohyb. Místo činu je tentokrát vaše mysl. 

20:00 
Luck (4) 60' 
LUCK EP. 04 
drama z produkce HBO USA 2012 [12] [S] [DD] 
režie: Phillip Noyce 
hrají: Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick Nolte, Kevin Dunn 

Tento seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáte se s majiteli koní, hazardními  
hráči, ţokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích  
hrají Dustin Hoffman a Nick Nolte. 

Tento dramatický seriál nás zavede do světa dostihů a sázek. Setkáme se s majiteli koní, hazardními  
hráči, žokeji a dalšími zajímavými postavami, které se točí kolem závodiště. V hlavních rolích hrají  
Dustin Hoffman, Nick Nolte a Dennis Farina. Příběh se soustředí na inteligentního, bystrého a ostrého  
muže (Hoffman) a ubohou skupinku sázkařů, kteří se snaží během dostihů vyhrát co největší balík  
peněz. 

21:00 
84. Annual Academy Awards 90' 
84TH ACADEMY AWARDS (EDITED INT'L VERSION, 90 MIN) 
předávání cen USA 2012 [S] 

84. ročník udílení prestiţních cen Americké filmové akademie za rok 2011 proběhne 26.2.2012. 
 Diváci HBO mohou sledovat přímý přenos v pondělí 27.2. od půl druhé ráno a ten samý den  
ve 21 hodin bude uveden sestřih slavnostního galavečera. 

Při výročním udílení prestižních cen Americké filmové akademie se již po čtyřiaosmdesáté rozzářený  
sál zaplní leskem a elegancí filmových hvězd a hlavně napjatým očekáváním. Diváci HBO mají  
možnost zažít tuto neopakovatelnou atmosféru v přímém přenosu a být u toho, když se začnou  
předávat zlaté sošky zvané Oscar® za rok 2011. Tím okamžikem bude pondělí 27. února v půl druhé  
ráno. Filmoví fanoušci, kteří nebudou moci sledovat přímý přenos, mají ten samý den ve 21 hodin  
možnost shlédnout devadesátiminutový sestřih slavnostního galavečera. 
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20:35 
Vychovávat Hope II. (4) 21' 
RAISING HOPE II. EP. 04 - HENDERSON, NEVADA-ADJACENT, BABY 
komediální seriál USA 2011 [12] [S] [Full HD] 
režie: Daniel Attias 
hrají: Lucas Neff, Martha Plimptonová, Garret Dillahunt, Shannon Marie Woodwardová, Cloris Leachmanová 

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

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

21:00 
Mé nové Já (9) 25' 
ENLIGHTENED EP. 09 - CONSIDER HELEN 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Phil Morrison 
hrají: Laura Dernová, Luke Wilson, Diane Laddová, Sarah Burnsová 

Neobvyklý komediální seriál o hledání smysluplnosti a naplnění uprostřed chamtivosti,  
korupce a pokrytectví korporátního světa. Poté, co sebedestruktivní Amy překonala  
psychické zhroucení v práci, se pokouší udělat ve všem pozitivní změny. 

Ztratila v práci nervy. Odjela se léčit. Nyní je zpět, plná síly, inspirace a má (podle ní) vše pod  
kontrolou, je dychtivá přijmout v práci nové výzvy. Myslí si, že se změnila a nyní chce změnit svět...  
V neobvyklém komediálním seriálu HBO hraje Laura Dernová sebedestruktivní Amy, reprezentantku  
firmy zaměřené na zdraví a krásu, která se v práci nervově zhroutila. Amy se po třech měsících  
rozjímání a meditací v léčebném středisku na Havaji vrací, aby dala dohromady střepy předchozího  
života a dala mu nový směr. Součástí jejího světa jsou dobře míněné, ale obvykle nechtěné rady  
matky, s níž Amy nyní žije. Její povalečský ex-manžel, jehož jedinou potěchou jsou rekreačně užívané  
drogy. A skupina těžko snesitelných spolupracovníků, do které byla po návratu přeřazena. Seriál  
sleduje Amy při jejím nekonvenčním hledání cesty mezi tím jaká je, jaká chce být a tím co jsou ostatní  
ochotní od ní tolerovat.  
 
Epizoda 9:  
Amy odchází do práce a Helen tak zůstává sama se svými myšlenkami a vzpomínkami, především na 
 svého zesnulého manžela Jima. V potravinách narazí na starou kamarádku Carol, jejíž manžel kdysi  
s Jimem pracoval. Carol se jí chlubí fotkami svých dětí a vnoučat. Později se u Helen zastaví Levi a  
přinese jí fotoalbum, skončí to však rozhovorem na téma Jakou roli sehrála Helen v jeho rozchodu s  
Amy. 



[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 
Jak dobýt Ameriku II. (1): Jsem v pohodě 28' 
HOW TO MAKE IT IN AMERICA II. EP. 09 - I'M GOOD 
komediální seriál z produkce HBO USA 2011 [15] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Julian Farino 
hrají: Bryan Greenberg, Victor Rasuk, Lake Bellová, Luis Guzmán, Scott Mescudi 

Koho se vyplatí znát, abyste dosáhli toho co chcete? To je otázka, kterou si kladou dvacátníci 
 Ben a Cam. Podnikaví kamarádi, touţící prosadit se ve světě módy, pokračují v kličkování  
New Yorkem, aby si splnili svůj americký sen. 

HBO uvádí druhou řadu seriálu zaměřeného na newyorská dobrodružství ctižádostivého módního  
návrháře Bena (Bryan Greenberg), jehož předchozí projekty nevyšly buď díky nepřízni osudu, nebo  
nedostatku štěstí, a jeho nejlepšího kamaráda, svobodomyslného rádoby boháče Cama (Victor  
Rasuk). V této sérii pokračují v prosazování jejich CRISP kolekce triček a mikin poté, co se vrátili z  
(potenciálně) lukrativní cesty do Japonska. Ben a Cam pročesávají New York, aby získali vhodné  
obchodní kontakty a vrhají se po jakékoliv šanci, která by je mohla dostat do povědomí v ultra- 
konkurenčním módním průmyslu.  
K blízkému okruhu Bena a Cama ve městě i mimo něj patří Benova ex-přítelkyně Rachel, interiérová  
dekoratérka hledající po výletu do Afriky a Evropy smysl života. Dále kamarád Domingo s dobrými  
kontakty a svým vlastním "byznysem". Spolužák ze střední, manažer investičního fondu David "Kapo"  
Kaplan. A Camův bratranec Rene, bývalý trestanec, který věří v cestu k bohatství prostřednictvím  
svého Rasta Monsta energy drinku.  
 
Epizoda 1:  
Ben a Cam se po úspěšném výletu do Tokia vracejí do New Yorku plni optimismu a s plnými taškami  
mikin CRISP. Rachel se vrátila ze své cesty, na které se snažila najít sama sebe a zjišťuje, že je stále 
 zamilovaná do Bena. Jenže ten teď chodí s Julií. Rene vytvoří pro svůj Rasta Monsta drink poutavý  
billboard, jenž ovšem značně popudí jeho přítelkyni. A Domingo začne kromě venčení psů dělat i něco 
 jiného. 

22:00 
Camelot (4) 52' 
CAMELOT EP. 04 - LADY OF THE LAKE 
epické fantasy drama Irsko/Kanada 2011 [18] [S] [DD Orig.] [Full HD] 
režie: Jeremy Podeswa 
hrají: Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva Greenová, Tamsin Egertonová, Peter Mooney 

Po náhlé smrti krále Uthera má čaroděj Merlin vize temné budoucnosti, a tak na trůn dosadí  
Artuše, Utherova neznámého syna a dědice. Ale Artušova ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana s ním bude bojovat o moc a korunu aţ do hořkého konce... 

Následkem náhlé smrti krále Uthera hrozí, že Británii zachvátí chaos. Kouzelník Merlin má vize temné  
budoucnosti, a tak dosadí na trůn mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a  
dědice, jenž byl vychován jako obyčejný chlapec. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra  
Morgana, s pomocí nadpřirozených sil, s ním bude o královskou korunu bojovat až do hořkého konce.  
Toto jsou opravdu temné časy pro nového krále a jediným světlem, zářícím v Artušově drsném světě,  
je krásná Guinevere. Postaven před úkol sjednotit království plné klamu a rozvrácené válkou, bude  
Artuš čelit zásadním morálním rozhodnutím a mnoha těžkým zkouškám. Zapomeňte na vše, co jste si 
 mysleli, že znáte ... toto je příběh Kamelotu, jaký dosud nikdy nebyl vyprávěn.  
 
Epizoda 4:  
Merlin se vydává na cesty, aby s pomocí legendárního výrobce mečů našel vhodný meč pro krále.  
Rozhovor s Guinevere Artuše změní a on začne prosazovat svou moc zápasením s Leontesem. 


