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Oscarový týden na MGM 

 
 
V týdnu od 20. do 26. února na vás na MGM Channel čeká oscarový týden a 
s ním také oceněné snímky jako Bulittův případ, Poslední Mohykán, Mafiáni, 
Detektiv Shaft, Cesta ke slávě a mnoho dalších úžasných děl filmové historie. 
 
V neděli, 26. února, se odehraje 84. ročník jednoho z nejsledovanějších 
udělování filmových cen. Jako přípravu letošní jedinečné události vám MGM 
Channel nabídne široký výběr pečlivě vybraných snímků, které byly buďto na 
nejdůležitější filmové ocenění – Oscara® –nominovány nebo měly to štěstí a 
získaly ji. 
 
Prožijte tuto očekávanou událost u své televize a bavte se po celý týden u 
oceněných snímků, např. dobrodružného westernu Poslední Mohykán, v němž 
se v hlavní roli objevil Daniel Day-Lewis a který získal sošku za špičkový zvuk. 
Maximilian Schell obdržel Oscara® v kategorii nejlepší herec v hlavní roli za 
historické drama Norimberský proces. Akční krimi Detektiv Shaft bylo oceněno 
za strhující soundtrack. Shlédnout dále můžete drama V žáru noci, nejlepší film 
roku 1967, a těšit se také můžete na komedii Beetlejuice, která získala Oscara® 
za nejlepší masky, nebo na komediální drama Šílenství krále Jiřího, kterému byl 
udělen za výpravu. To ovšem zdaleka není vše a v rámci oscarového týdne toho 
uvidíte ještě mnohem více. 
 
U Oscarů® ovšem nejde pouze o vítěze. Přestože si nominovaný jedinec nemůže 
vzít na konci slavnostního večera zlatou sošku domů, jde o obrovskou poctu, 
neboť nominace na tuto prestižní filmovou cenu představuje uznání, že jde o to 
nejlepší ve filmové branži. Přesvědčte se ostatně sami – tito „poražení“ si vlastně 
určité vítězství odnášejí také… 
 
Během Oscarového týdne na MGM Channel uvedeme výběr nominovaných 
snímků, kterým nakonec zlatá soška unikla. Začneme westernem Wyatt Earp, 
který byl nominován za vynikající kameru, poté budeme pokračovat krimi 
dramatem Svědek pro obžalobu, jenž bylo nominováno v šesti různých 
kategoriích, např. v kategorii nejlepší film a nejlepší režie, které se zde ujal Billy 
Wilder. Drama Barva nachu pak představuje vůbec největšího smolaře ze všech 
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– přestože byl snímek nominován v neuvěřitelných jedenácti kategoriích, 
nezískal nakonec ani jedno ocenění. 
Nenechte si dále ujít drama Bílé období sucha, v němž ztvárnil jednu z rolí 
Marlon Brando, který byl nominován na Oscara® v kategorii nejlepší mužský 
herecký výkon ve vedlejší roli, a dále pak snímky Muž jménem La Mancha, 
Válečné hry, Čtyři dny v listopadu a romantické drama Alice Woodyho Allena. 
 
A Oscara® získává… Sledujte Oscarový týden na MGM Channel a vychutnejte si 
to nejlepší, co ve filmu vzniklo. 
 
 
02. února  
16:40  
Wyatt Earp 
1994  
NEJLEPŠÍ KAMERA (nominace)  
(USA, 1994) 
Muž zákona, jenž se stal legendou... V nejslavnějším a zároveň nejdramatičtějším 
období amerických dějin, kdy si bílý muž podmaňoval Divoký západ, kráčí po území 
Spojených států Wyatt Earp. 
Režie: Lawrence Kasdan 
Hraji: Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman 
 
20:00  
Poslední Mohykán 
1992  
NEJLEPŠÍ ZVUK  
(USA, 1992) 
V koloniální Americe spolu válčí britské a francouzské oddíly a využívají přitom také 
indiánské bojovníky. Když ovšem Mohykán Sokolí oko (Daniel Day-Lewis) zachrání 
dceru britského důstojníka Coru (Madeleine Stowe), jejich rodící se milostný vztah v 
těchto neklidných dobách vše značně zkomplikuje. 
Režie: Michael Mann 
Hraji: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means 
 
22:00   
Cesta ke slávě 
1976   
NEJLEPŠÍ KAMERA 
NEJLEPŠÍ HUDBA  
(USA, 1976) 
V roce 1936 opouští folkový zpěvák Woody Guthrie (David Carradine) svůj domov v 
Texasu a vydává se do Kalifornie, kde si chce najít práci. Když konečně přijíždí do cíle, 
dostává se mezi potulné zemědělské dělníky a začíná skládat politicky motivované 
písně. 
Režie: Hal Ashby 
Hraji: David Carradine, Melinda Dillon, Ronny Cox, Gail Strickland 
 
21. února 
17:50  
Svědek pro obžalobu 
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1957  
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI -- Charles Laughton 
(nominace) 
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Elsa Lanchester 
(nominace) 
NEJLEPŠÍ REŽIE -- Billy Wilder (nominace) 
NEJLEPŠÍ STŘIH (nominace) 
NEJLEPŠÍ FILM (nominace) 
NEJLEPŠÍ STŘIH ZVUKU (nominace)  
(USA, 1958)  
V tomto velice zdařilém dramatu ze soudní síně je mladík souzen za vraždu bohaté 
vdovy, neboť je podezřelý, že bude těžit z její poslední vůle. V hlavních rolích se objevují 
Tyrone Power, Marlene Dietrich a Charles Laughton.                   
Režie: Billy Wilder 
Hraji: Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton, Elsa Lanchester 
 
20:00   
Norimberský procec 
1961   
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI -- Maximilian Schell   
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ  
(USA, 1961) 
Ve strhujícím i provokativním oscarovém dramatu o procesu s nacisty obviněnými z 
válečných zločinů září hvězdy jako Spencer Tracy, Montgomery Clift, Judy Garland, 
Marlene Dietrich či Burt Lancaster. 
Režie: Stanley Kramer 
Hraji: Maximilian Schell, Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Montgomery 
Clift 
 
23:10  
Bílé období sucha 
1989  
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Marlon Brando 
(nominace)  
(USA, 1989) 
Ben du Toit (Donald Sutherland) je bělošský učitel, který žije v Jihoafrické republice v 
době apartheidu. Když syna jeho černošského zahradníka na demonstraci brutálně zbije 
policie, začne si Ben uvědomovat, že jeho společnost je založena na nespravedlnosti a 
vykořisťování. 
Režie: Euzhan Palcy 
Hraji: Donald Sutherland, Janet Suzman, Susan Sarandon, Marlon Brando 
 
Wednesday, February 22  
01:20   
Hotel Konečná stanice 
1988   
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM  
(GER / F / USA, 1988) 
Klaus Barbie patřil k nejznámějším válečným zločincům třetí říše, kterému se dařilo 
unikat celých čtyřicet let. Oceňovaný dokument Marcela Ophula odhaluje složitou síť 
politických intrik, které jsou stejně neuvěřitelné jako samotné zločiny, jichž se Klaus 
Barbie dopustil. 
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Režie: Marcel Ophuls 
Hraji: Klaus Barbie, Claude Lanzmann, Marcel Ophuls 
 
17:40  
Muž jménem La Mancha 
1972   
NEJLEPŠÍ HUDBA (nominace)  
(USA/ I, 1972) 
Miguel de Cervantes (Peter O'Toole) a jeho sluha (James Coco) byli uvězněni 
španělskou inkvizicí. Ostatní spoluvězni by si rádi rozdělili jeho majetek, ale autor se 
zoufale snaží zachránit rukopis svého díla. A aby si vězně (včetně Sophie Loren) získal, 
uspořádá představení své komedie o rytíři Donu Quijotovi. 
Režie: Arthur Hiller 
Hraji: Peter O'Toole, Sophia Loren, James Coco 
 
20:00  
Velká země 
1958   
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Burl Ives  
(USA, 1958) 
Burl Ives získal Oscara za svůj portét neústupné hlavy rodiny, jež je v tomto výbušném 
westernovém dramatu s vydařenou hudbou ponořena do hořkého sporu o půdu.          
Režie: William Wyler 
Hraji: Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Burl Ives, Charles Bickford, 
Alfonso Bedoya, Chuck Connors 
 
23:00  
Tisíc klaunů 
1965  
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Martin Balsam  
(USA, 1965) 
Murray Burns (Jason Robards) je samorost, který si nedokáže udržet práci. Díky tomu 
se dostává do potíží se sociálními pracovníky, protože s ním také žije jeho dvanáctiletý 
synovec Nick (Barry Gordon). Když se ovšem Murray zamiluje do sociální pracovnice 
(Barbara Harris), musí se rozhodnout, jestli chce změnit svůj životní styl, nebo ne. 
Režie: Fred Coe 
Hraji: Jason Robards, Barbara Harris, Martin Balsam, Barry Gordon 
 
23. února 
01:05  
V Římě na place byla legrace 
1966  
NEJLEPŠÍ HUDBA  
(GB/ USA, 1966) 
Římský otrok Pseudolus (Zero Mostel) by udělal cokoli, jen aby se dostal na svobodu. 
Brzy zjišťuje, že se jeho mladý pán (Michael Crawford) zamiloval do Philie (Annette 
Andre), dívky z domu, jenž patří obchodníku s otroky Lycovi (Phil Silvers). Pseudolus 
tedy s pánem uzavře dohodu: pokud se mu pro něj podaří dívku získat, dostane 
svobodu. 
Režie: Richard Lester 
Hraji: Zero Mostel, Jack Gilford, Phil Silvers, Buster Keaton 
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17:55  
Válečné hry 
1983  
NEJLEPŠÍ KAMERA (nominace) 
NEJLEPŠÍ ZVUK (nominace) 
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ (nominace)  
(USA, 1983) 
V tomto oblíbeném snímku osmdesátých let má osud lidstva v rukou teenager Matthew 
Broderick, který omylem pronikne do taktického počítače ministerstva obrany a může 
zahájit třetí světovou válku. 
Režie: John Badham 
Hraji: Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood, Ally Sheedy 
 
20:00  
Detektiv Shaft 
1971   
NEJLEPŠÍ HUDBA  
(USA, 1971) 
V akčním snímku ztělesnil Richard Roundtree newyorkského detektiva Johna Shafta, 
klidného, drsného a odvážného muže zákona. Newyorská mafie však chce ovládnout 
harlemský obchod s drogami, a proto unese dceru místního bosse Bumpyho Jonase 
(Moses Gunn). Uprostřed konfliktu mezi znepřátelenými gangy, který může spustit 
rasovou válku, si Jonas najme jediného muže, který má dost odvahy přivést mu dceru 
zpět – Johna Shafta. 
Režie: Gordon Parks 
Hraji: Richard Roundtree, Moses Gunn, Charles Cioffi 
 
24. února  
17:45  
Čtyři dny v listopadu 
1964   
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM (nominace)  
(USA, 1964) 
Z více než dvou a půl miliónů metrů zpravodajských záznamů, amatérských videí, 
magnetofonových záznamů a dalších materiálů předkládá David L. Wolper neuvěřitelně 
detailní zprávu o době a okolnostech doprovázejících atentát na prezidenta Johna F. 
Kennedyho. 
Režie: Mel Stuart 
Hraji: Richard Basehart 
 
20:00  
V žáru noci 
1967  
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI -- Rod Steiger 
NEJLEPŠÍ STŘIH 
NEJLEPŠÍ FILM 
NEJLEPŠÍ ZVUK 
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ  
(USA, 1967) 
Ve slavném, čtyřmi Oskary® oceněném snímku vyšetřuje neobvyklou vraždu ještě 
neobvyklejší dvojice detektivů.          
Režie: Norman Jewison 
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Hraji: Sidney Poitier, Rod Steiger 
 
22:05   
Mafiáni 
1990   
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Joe Pesci  
(USA, 1990) 
Krimi Mafiáni vychází z bestselleru Mafián: život uprostřed mafie Nicholase Pileggiho. 
Skrze život člena mafie Henryho Hilla (Ray Liotta) v něm oscarový režisér Martin 
Scorsese odhaluje fascinující, tajemný i krutý svět newyorských mafiánských klanů. Pod 
vedením Jimmyho Conwaye (držitel Oscara Robert De Niro) se Henry Hill z 
bezvýznamného zlodějíčka stává gangsterem. 
Režie: Martin Scorsese 
Hraji: Robert DeNiro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino 
 
Saturday, February 25  
17:50  
Alice 
1990    
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ -- Woody Allen (nominace)  
(USA, 1990) 
Nesmělá a zakřiknutá žena, která se dobře provdá, se snaží najít sama sebe a do jejích 
myšlenek se začíná vkrádat dosud nemyslitelné – mimomanželský poměr. 
Režie: Woody Allen 
Hraji: Mia Farrow, Joe Mantegna, Keye Luke, Alec Baldwin, Blythe Danner, Judy Davis, 
William Hurt, Bernadette Peters, Cybill Shepard, Gwen Verdon 
 
20:00  
Beetlejuice 
1988   
NEJLEPŠÍ MASKY  
(USA, 1988) 
V komedii Beetlejuice se setkávají živí s mrtvými stejně přirozeně jako smích s hrůzou. 
Dvojice mladých duchů (Alec Baldwin, Geena Davis) se snaží z domu, v němž „zaživa“ 
bydleli, vyhnat nové, snobské nájemníky, o pomoc však požádají bláznivého ducha 
(Michael Keaton), kterého nedokáží udržet pod kontrolou. 
Režie: Tim Burton 
Hraji: Alec Baldwin, Gena Davis, Michael Keaton 
 
21:45  
Bulittův případ 
1968   
NEJLEPŠÍ STŘIH  
(USA, 1968) 
V akčním krimi Bulittův případ ztvárnil Steve McQueen poručíka Franka Bullitta, 
nekompromisního policejního detektiva, jehož úkolem je chránit během vyšetřování 
Kongresu korunního svědka. Když je však svědek zavražděn, vydává se Bullitt 
neohroženě po stopách lží a korupce, které vedou až do nejvyšších pater politiky ve 
Washingtonu. Díky této roli se ze Steva McQueena stala hvězda světového formátu. 
Režie: Peter Yates 
Hraji: Steve McQueen, Robert Vaughn 
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26. února   
11:15   
Uragán 
1937   
NEJLEPŠÍ STŘIH ZVUKU  
(USA, 1937) 
Terangi (Jon Hall) je ostrovan z Polynésie, který je nespravedlivě uvězněn za to, že 
udeřil rasistického plantážníka, a donucen opustit svou ženu (Dorothy Lamour). Když se 
mu podaří uniknout zpět na svůj ostrov, musí se skrývat před guvernérem (Raymond 
Massey) a bojovat s ničivým hurikánem, který právě zasáhl danou oblast. 
Režie: John Ford 
Hraji: Jon Hall, Dorothy Lamour, Mary Astor, John Carradine, Raymond Massey 
 
13:10  
Bosonohá komtesa 
1954   
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Edmond O'Brien  
(USA/ I, 1954) 
Režisér Harry Dawes (Humphrey Bogart) dostane ve své skomírající kariéře nový 
impuls, když jej najme Kirk Edwards (Warren Stevens). Společně se vydávají lovit nové 
talenty do Madridu, kde objeví tanečnici Marii Vargas (Ava Gardner). Maria se stane 
hollywoodskou hvězdou, ale v soukromém životě jen těžko nalézá štěstí. 
Režie: Joseph L. Mankiewicz 
Hraji: Humphrey Bogart, Ava Gardner, Edmond O'Brien, Rossano Brazzi 
 
15:30  
Žena v červeném 
1984  
NEJLEPŠÍ HUDBA  
(USA, 1984) 
Ženatý reklamní manažer Teddy Pierce (Billy Wilder) vždy dodržoval pravidla, ovšem 
pouze do setkání s ženou v červeném. Dlouhonohá a odzbrojující Charlotte (Kelly Le 
Brock) je žena jeho nejhlubších tužeb, Teddyho ovšem čeká nejeden problém. 
Režie: Gene Wilder 
Hraji: Gene Wilder, Charles Grodin, Joseph Bologna, Judith Ivey, Michael Huddleston, 
Kelly LeBrock, Gilda Radner 
 
17:15  
Barva nachu 
1985  
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI -- Whoopi Goldberg 
(nominace) 
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Margaret Avery 
(nominace) 
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI -- Oprah Winfrey 
(nominace) 
NEJLEPŠÍ VÝPRAVA A DEKORACE (nominace) 
NEJLEPŠÍ KAMERA (nominace) 
NEJLEPŠÍ NÁVRH KOSTÝMŮ (nominace) 
NEJLEPŠÍ MASKY (nominace) 
NEJLEPŠÍ HUDBA (nominace) 
NEJLEPŠÍ PÍSEŇ (nominace) 
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NEJLEPŠÍ FILM (nominace) 
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ (nominace)  
(USA, 1985) 
Ve Spielbergově adaptaci slavného románu Alice Walkerové Barva nachu, který získal 
prestižní Pulitzerovu cenu, ztvárnili hlavní role oscarová Whoopi Goldberg, Danny 
Glover a Oprah Winfrey. 
Režie: Steven Spielberg 
Hraji: Whoopi Goldberg, Danny Glover 
 
20:00  
Šílenství krále Jiřího 
1994   
NEJLEPŠÍ VÝPRAVA A DEKORACE  
(GB, 1994) 
Konec 18. století... Mírného krále Anglie Jiřího III. se náhle zmocní nemoc a objeví se u 
něj znaky duševní poruchy – toho okamžitě využívají dvorní intrikáři a na trůn se snaží 
dosadit králova neschopného syna, prince Waleského.         
Režie: Nicholas Hytner 
Hraji: Nigel Hawthorne, Helen Mirren, Ian Holm, Amanda Donohoe, Rupert Graves, 
Rupert Everett 
 
22:10  
Tom Jones 
1963   
NEJLEPŠÍ REŽIE 
NEJLEPŠÍ HUDBA 
NEJLEPŠÍ FILM 
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ  
(GB, 1963) 
Adaptace slavného románu Henryho Fieldinga z roku 1749 vypráví o dobrodružstvích a 
milostných eskapádách nespoutaného mladíka v Anglii 18. století – jeho cílem je nalézt 
v životě štěstí i získat srdce nádherné Sophie Westernové.         
Režie: Tony Richardson 
Hraji: Albert Finney, Susannah York, George Devine, Joan Greenwood, Edith Evans, 
David Warner, Hugh Griffith, Diane Cilento, Michael MacLiammoir 
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TEMATICKÝ VEČER: ARCHIV MGM – 70. léta 
 

 
 
Naskočte s námi do stroje času a přeneste se zpátky do 70. let! Každý čtvrtek na 
vás čekají typické snímky z této doby, např. Dirty Harry, Poslední tango v Paříži 
či Detektiv Shaft. 
 
Počínaje tímto měsícem budeme v pořadu TEMATICKÝ VEČER cestovat zpět 
v čase za filmy a filmovými hvězdami, které určovaly ducha jedné dekády. 
Sledujte snímky, které zachycovaly atmosféru dané doby, a dokumenty o 
charakteristické hudbě a životním stylu. V únoru začíná tříměsíční speciál 
ARCHIV MGM a naší první zastávkou budou 70. léta. 
 
70. léta – magická dekáda mezi nespoutanými 60. léty a dekadentními 80. léty, 
éra neformálních obleků, účesu stylu afro, disko hudby a bot na platformě. Na 
pozadí stále zuřící války ve Vietnamu a eskalující studené války přišel Hollywood 
s novými koncepty natáčení a vyprávění a na scéně se objevili režiséři jako 
Martin Scorsese, Steven Spielberg či George Lucas i nové žánry jako tzv. 
blaxploitation. 
 
Nenechte si ujít Clinta Eastwooda ve vrcholné formě v ikonickém krimi thrilleru 
Dirty Harry. V erotické klasice Poslední tango v Paříži Bernarda Bertoluccioho, 
která svými otevřenými sexuálními scénami v době uvedení v roce 1972 
způsobila mezinárodní skandál, se pak můžete těšit na strhující výkony Marlona 
Branda a Marie Schneider. V akční krimi Detektiv Shaft na vás čeká Richard 
Roundtree jako dokonale chladnokrevný soukromý detektiv. V jednom 
z nejlepších westernů 70. let, Pat Garrett a Billy the Kid, pak hlavní role ztvárnili 
legendární James Coburn, Kris Kristofferson a Bob Dylan. 
A nezapomeňte také na premiéru snímku Sedmdesátá léta, který představuje ten 
správný úvod k našemu speciálu a který vám ukáže, jak svět v této době 
vypadal. 
 
Vydejte se s pořadem ARCHIV MGM – 70. léta zpátky v čase: každý čtvrtek 
večer od 20:00. 
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02. února ve 20:00 
Sedmdesátá léta premiere 
(USA, 2000) 
Drama Sedmdesátá léta sleduje osudy několika studentů, Byrona (Brad Rowe), Christie 
(Amy Smart), Eileen (Vinessa Shaw) a Dextera (Guy Torry), po celé desetiletí, které 
začalo vraždou čtyř studentů na Kentské státní univerzitě a skončilo zvolením Ronalda 
Reagana prezidentem a během nějž došlo také mimo jiné k aféře Watergate či nárůstu 
vlivu ženského hnutí. 
Režie: Peter Werner 
Hraji: Brad Rowe, Vinessa Shaw, Amy Smart, Guy Torry, Kathryn Harrold, Leslie Silva 
 
02. února ve 22:10  
Poslední valčík  
(USA, 1978) 
Na Den díkuvzdání v roce 1976 uspořádala skupina The Band ve Winterlandu v San 
Francisku koncert na rozloučenou. Daný snímek není jen strhujícím dokumentem o této 
historické události, ale také komentářem k rockovému světu dané doby protkaným 
rozhovory se členy skupiny. 
Režie: Martin Scorsese 
Hraji: Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson, Richard Manuel, Robbie Robertson 
 
09. února ve 20:00 
Jedenadvacet hodin v Minichově premiere 
(USA, 1976) 
V době olympijských her v Mnichově v roce 1972 vtrhne skupina arabských teroristů do 
pokojů Izraelců, zavraždí dva atlety a unese devět rukojmích. Teroristé požadují mimo 
jiné propuštění 200 Arabů z izraelských vězení, Izrael to ovšem odmítá. 
Režie: William A. Graham 
Hraji: William Holden, Franco Nero, Shirley Knight 
 
09. února ve 21:50  
Dirty Harry  
(USA, 1971) 
Detektiv Harry Callahan má za úkol předat sériovému vrahovi výkupné, avšak předávka 
nedopadne dobře. Život čtrnáctileté dívky je nyní ohrožen, ale Callahan odmítá učinit 
cokoli, co by jej zastavilo při pronásledování zabijáka, a to bez ohledu na zákon. 
Režie: Don Siegel 
Hraji: Clint Eastwood 
 
16. února ve 20:00  
Pat Garrett a Billy The Kid  
(USA, 1973) 
V hlavních rolích příběhu o přátelství a zradě, který se stal jednou z největších legend 
amerického Západu, účinkují Kris Kristofferson, James Coburn a Bob Dylan. 
Režie: Sam Peckinpah 
Hraji: James Coburn, Bob Dylan, Katy Jurado, Kris Kristofferson 
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16. února ve 21:55  
Poslední tango v Paříži  
(F/ I, 1973) 
V tomto dramatu podal fascinují výkon Marlon Brando jako muž, kterého zlomila 
sebevražda manželky a který se snaží utišit svůj žal v náhlém, čistě tělesném vztahu s 
přitažlivou neznámou (Maria Schneider). 
Režie: Bernardo Bertolucci 
Hraji: Marlon Brando, Maria Schneider 
 
23. února ve 20:00  
Detektiv Shaft  
(USA, 1971) 
V akčním snímku ztělesnil Richard Roundtree newyorkského detektiva Johna Shafta, 
klidného, drsného a odvážného muže zákona. Newyorská mafie však chce ovládnout 
harlemský obchod s drogami, a proto unese dceru místního bosse Bumpyho Jonase 
(Moses Gunn). Uprostřed konfliktu mezi znepřátelenými gangy, který může spustit 
rasovou válku, si Jonas najme jediného muže, který má dost odvahy přivést mu dceru 
zpět – Johna Shafta. 
Režie: Gordon Parks 
Hraji: Richard Roundtree, Moses Gunn, Charles Cioffi 
 
23. února ve 21:50  
Osvícení  
(GB/ USA, 1980) 
Ve strhující adaptaci hororového bestselleru Stephena Kinga, kterou režíroval Stanley 
Kubrick, ztvárnili hlavní role oscarový Jack Nicholson a Shelley Duvall. 
Režie: Stanley Kubrick 
Hraji: Jack Nicholson, Shelly Duvall 
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HVĚZDA MGM: Susan Sarandon 

 
 
V únoru je HVĚZDOU MGM Susan Sarandon. Na její herecké výkony se můžete 
těšit každé úterý večer, kdy uvedeme několik jejích snímků, mj. Igby jde ke dnu a 
Bílé období sucha. 
 
Tento nový pořad vysílaný na MGM Channel každé úterý večer je věnován těm 
nejoblíbenějším hercům a herečkám všech dob. V únoru se kamera zaměří na 
americkou herečku Susan Sarandon. 
 
Susan Sarandon se narodila jako Susan Abigail Tomalin a je nejstarší z devíti 
dětí. Po několika nominacích na Oscara® v kategorii nejlepší ženský herecký 
výkon v hlavní roli nakonec toto ocenění získala v roce 1996 za brilantní výkon 
v krimi dramatu Mrtvý muž přichází. Jak přiznává, sošku má vystavenou 
v koupelně. Na střední škole byla Susan roztleskávačka a v roce 2006 patřila 
k osmi ženám, které během zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her 
v Turíně nesly olympijský prapor. 
 
K tomu, aby si nás získala, nás ovšem nepřesvědčily pouze její výše uvedené 
úspěchy. Susan Sarandon si zaslouží být únorovou HVĚZDOU MGM také proto, 
že: 
 

- ve slavném dramatu Thelma a Louise sjela v plné rychlosti z útesu, 
- je aktivní v sociální a politické oblasti, 
- je silná, ale zároveň sexy, 
- si stále uchovala přirozenou krásu – podle všeho nevyužívá plastickou chirurgii, 

na rozdíl od většiny hereček v jejím věku. 
 
A to je jen pár z mnoha důvodů, proč je Susan Sarandon únorovou HVĚZDOU 
MGM! 
 
07. února ve 21:45  
Igby jde ke dnu  
(USA, 2002) 
Igby Slocumb, sedmnáctiletý rebel, který na svět nahlíží přes sarkastické brýle, se 
dostává do souboje s tíživým světem založeným na privilegii „starých peněz“, v němž se 
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narodil. Igby je obklopen schizofrenním otcem, do sebe ponořenou a chladnou matkou a 
agresivním republikánským starším bratrem, což jej nutí přemýšlet o tom, že musí 
existovat i lepší život – vydává se jej tedy najít. 
Režie: Burr Steers 
Hraji: Kieran Culkin, Claire Danes, Jeff Goldblum, Jared Harris, Amanda Peet, Ryan 
Phillipe, Bill Pullman, Susan Saradon 
 
14. února ve 21:40  
Lednový muž  
(USA, 1989) 
Zabijácká komedie, kde je bývalý policajt na stopě sériového vraha i starostovy sexy 
dcery! Kevin Kline stojí v čele hvězdného obsazení, kde najdeme Susan Sarandon, 
Mary Elizabeth Mastrantonio, Harveyho Keitela a Roda Steigera.         
Režie: Norman Jewison 
Hraji: Kevin Kline, Rod Steiger, Elizabeth Mastrontonio 
 
21. února ve 23:10  
Bílé období sucha  
(USA, 1989) 
Ben du Toit (Donald Sutherland) je bělošský učitel, který žije v Jihoafrické republice v 
době apartheidu. Když syna jeho černošského zahradníka na demonstraci brutálně zbije 
policie, začne si Ben uvědomovat, že jeho společnost je založena na nespravedlnosti a 
vykořisťování. 
Režie: Euzhan Palcy 
Hraji: Donald Sutherland, Janet Suzman, Susan Sarandon, Marlon Brando 
 
28. února ve 21:50  
Skoro jako v ráji  
(USA, 1979) 
Romantická komedie, která se točí kolem nestabilního vztahu mladého páru z New 
Yorku. 
Režie: David Helpern Jr. 
Hraji: Susan Sarandon, David Steinberg, Jean-Pierre Aumont, Marilyn Sokol, Joe Grifasi 
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AKCE A KRIMI 

 
 
Každý pátek večer můžete vyřešit několik kriminálních případů, čekají na vás 
například snímky Parker Kane, V žáru noci, Hořká pilulka a Velký obchod. 
 
Páteční večery budou ve znamení krimi. Připravte se proto na záhadné vraždy, 
rodinná tajemství, brutální zločiny a skutky, nad kterými zůstává rozum stát. Vždy 
v pátek večer v pořadu AKCE A KRIMI na MGM Channel. 
 
Krimi drama Parker Kane vypráví o soukromém detektivovi Parkeru Kaneovi (Jeff 
Fahey), který chce vyřešit případ vraždy svého kamaráda (David Caruso). Řetěz 
stop jej nakonec zavede k velkému podvodu s nelegálním skladováním toxického 
odpadu. Ve snímku se objevují oskarová Marisa Tomei, držitelka Grammy® Patti 
LaBelle a populární švédský herec Stellan Skarsgård. 
 
Seznámíte se také se soukromým detektivem Joem Dancerem (Robert Blake), 
který musí v krimi dramatu Hořká pilulka vyřešit tajemný případ pohřešované 
osoby. Během vyšetřování se dostává do pasti a brzy čelí obvinění z vraždy. 
Času není nazbyt a Joe musí najít skutečného vraha, a prokázat tak svou 
nevinu. Stojí před ním ale nejedno nebezpečí a musí také vyřešit jistá rodinná 
tajemství. 
 
V krimi Velký obchod se Joe Dancer opět ocitá v nelehké situaci: v autě totiž 
srazil mladíka a zabil jej. Oběť ovšem v dané chvíli před něčím – nebo někým – 
v hrůze utíkala. Pokuste se spolu s Joem Dancerem případ vyřešit a 
nezapomeňte, že další strhující krimi na vás čeká každý pátek od 20:00 na MGM 
Channel v pořadu AKCE A KRIMI. 
 
03. února ve 20:00  
Parker Kane premiere 
(USA, 1990) 
Parker Kane (Jeff Fahey) je bývalý policajt, z kterého se stal soukromý detektiv. Kane 
byl vždy samorost, ale nikdy mu nechyběla poctivost. Když je však zavražděn jeho 
blízký přítel, jdou pravidla stranou. Stopy nakonec vedou k rozsáhlému podvodu se 
skladováním toxického odpadu. 
Režie: Steve Perry 
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Hraji: Jeff Fahey, Marisa Tomei, Drew Snyder, Richard Zobel, Gail O'Grady, Patti 
LaBelle, David Caruso 
 
10. února ve 20:00  
Hořká pilulka premiere 
(USA, 1981) 
Když se soukromý detektiv Joe Dancer (Robert Blake) stane nevědomky podezřelým z 
vraždy, vydává se na nebezpečnou cestu, při níž zjišťuje, že se mocný politický rodinný 
klan dopouští korupce a dalšího nečestného jednání. 
Režie: Reza Badiyi 
Hraji: Robert Blake 
 
17. února ve 20:00  
Velký obchod premiere 
(USA, 1983) 
Auto soukromého detektiva Joea Dancera srazí a zabije mladíka, který v hrůze před 
něčím – nebo někým – prchal. Sestra mladíka pak Joeovi sdělí, že její bratr byl svědkem 
zinscenované „vraždy“, která měla vystrašit cennou mladou filmovou hvězdu, a tak ji 
přivést k poslušnosti. 
Režie: Reza Badiyi 
Hraji: Robert Blake 
 
24. února ve 20:00  
V žáru noci  
(USA, 1967) 
Ve slavném, čtyřmi Oskary® oceněném snímku vyšetřuje neobvyklou vraždu ještě 
neobvyklejší dvojice detektivů.          
Režie: Norman Jewison 
Hraji: Sidney Poitier, Rod Steiger 
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SPECIÁL: Berlinale 
 

 
 
V neděli, 12. února, na vás čekají držitelé prestižního ocenění z festivalu 
Berlinale Osudový omyl, Vrtěti psem a premiéra Hotel Konečná stanice. 
 
Při příležitosti letošního Berlinale, které se v týdnu od 9. do 17. února koná letos 
již po šedesáté druhé, věnuje MGM Channel celý nedělní večer snímkům, které 
byly na tomto festivalu v minulosti oceněny. 
 
Sledujte výkon Michelle Pfeiffer, která získala Stříbrného medvěda za drama 
Osudový omyl v kategorii nejlepší ženský herecký výkon za ztvárnění dallaské 
kosmetičky a ženy v domácnosti, kterou uchvátí prezident Kennedy a jeho 
manželka. 
Nenechte si také ujít satirické drama Vrtěti psem, jehož režisér Barry Levinson 
obdržel zvláštní cenu poroty. 
Shlédnou dále můžete premiérově uvedený snímek Hotel Konečná stanice, 
dokument o Klausovi Barbiem, jednom z nejznámějších válečných zločinců třetí 
říše. Režisér Marcel Ophüls za snímek obdržel filmovou cenu míru. 
 
Vychutnejte si snímky, které získaly ocenění na prestižním filmovém festivalu 
Berlinale – v neděli, 12. února, pouze na MGM Channel. 
 
12. února ve 20:00  
Osudový omyl  
(USA, 1992) 
Kosmetička a středostavovská manželka z Dallasu je fascinová¬na prezidentem 
Johnem F. Kennedym a jeho ženou. Je proto vzrušená jako malá školačka, když pár v 
listopadu 1963 navštíví její rodné město. Během bouřlivého období po atentátu na JFK 
se spolu s dalšími dvěma lidmi vydává na cestu za poz¬náním sama sebe, kde společně 
zažijí střet předsudků, zkoušku přátelství i probuzení zapomenutých citů. 
Režie: Jonathan Kaplan 
Hraji: Michelle Pfeiffer, Dennis Haysbert, Brian Kerwin 
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12. února ve 22:10  
Vrtěti psem  
(USA, 1997) 
Čtrnáct dní před znovuzvolením je prezident Spojených států (Michael Belson) obviněn 
ze sexuálního styku s mladou dívkou. Než zpráva prosákne do médií, přivolají jeho 
poradci konzultanta pro politické záležitosti (Robert De Niro), který se specializuje na 
záchranu veřejného image. Ten hned ví, co je v dané situaci nutno učinit: najme si 
hollywoodského producenta (Dustin Hoffman), aby mediálně vytvořil válku, a odvedl tak 
pozornost voličů od skandálu a sjednotil Američany ve jménu vlastenectví a podpory 
prezidenta. 
Režie: Barry Levinson 
Hraji: Dustin Hoffman, Robert DeNiro 
 
12. února ve 23:55  
Hotel Konečná stanice premiere 
(GER / F / USA, 1988) 
Klaus Barbie patřil k nejznámějším válečným zločincům třetí říše, kterému se dařilo 
unikat celých čtyřicet let. Oceňovaný dokument Marcela Ophula odhaluje složitou síť 
politických intrik, které jsou stejně neuvěřitelné jako samotné zločiny, jichž se Klaus 
Barbie dopustil. 
Režie: Marcel Ophuls 
Hraji: Klaus Barbie, Claude Lanzmann, Marcel Ophuls 
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WESTERN TIME 

 
 
Pondělní večer je čas na western! Sledujte divoké kovboje, rozzlobené Mexičany 
a zbraně, které nikdy nestihnou vychladnout. Čekají vás Profesionálové, Texican, 
Muž z Kentucky a Poslední Mohykán. 
 
Pořad WESTERN TIME, který MGM Channel uvádí každé pondělí večer, je tím 
skutečným domovem všech drsných a osamělých kovbojů. 
V únoru vás čeká dvojitá dávka hereckého umění Burta Lancastera. Vidět jej 
můžete „v plné kovbojské polní“ ve snímku Profesionálové, v němž se pokouší 
ze zajetí mexických banditů zachránit Claudii Cardinale. V Muži z Kentucky je 
Lancaster lovcem, hraničářem a dobrodruhem, který se v roce 1820 rozhodne 
opustit Kentucky a cestou narazí na dvě ženy. Sledujte Audieho Murphyho jako 
Jesse Carlina, který se vrací z Mexika do Texasu, aby pomstil smrt svého bratra 
ve snímku Texican. A nenechte si ujít ani silný výkon Daniela Day-Lewise v roli 
Poslední Mohykána. 
 
Sledujte každé pondělí večer od 20:00 pořadu WESTERN TIME, pouze na MGM 
Channel! 
 
06. února ve 20:00  
Profesionálové premiere 
(USA, 1966) 
Zámožný muž J. W. Grant (Ralph Bellamy) si najme Henryho Fardana (Lee Marvin), 
Jakea Sharpa (Woody Strode), Hanse Ehrengarda (Robert Ryan) a Billa Dolwortha (Burt 
Lancaster), aby jeli do Mexika a přivezli zpět jeho unesenou ženu. Fardan a Dolworth 
byli kdysi na straně únosce Razy (Jack Palance), když však nakonec najdou unesenou 
paní Grantovou (Claudia Cardinale), čeká je překvapení. 
Režie: Richard Brooks 
Hraji: Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance, Ralph Bellamy, Claudia 
Cardinale 
 
13. února ve 20:00  
Muž z Kentucky  
(USA, 1955) 
Elias „Big Eli“ Wakefield (Burt Lancaster) se rozhodne se svým synem (Donald 
MacDonald) opustit Kentucky 20. let 19. století. Po cestě narazí na dvě ženy, 
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nesvobodnou služebnou Hannah (Dianne Foster), která chce utéct s nimi, a učitelku 
Susie (Diana Lynn), která by chtěla, aby se s ní Big Eli oženil. 
Režie: Burt Lancaster 
Hraji: Burt Lancaster, Diana Lynn, Dianne Foster 
 
20. února ve 20:00  
Poslední Mohykán  
(USA, 1992) 
V koloniální Americe spolu válčí britské a francouzské oddíly a využívají přitom také 
indiánské bojovníky. Když ovšem Mohykán Sokolí oko (Daniel Day-Lewis) zachrání 
dceru britského důstojníka Coru (Madeleine Stowe), jejich rodící se milostný vztah v 
těchto neklidných dobách vše značně zkomplikuje. 
Režie: Michael Mann 
Hraji: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means 
 
27. února ve 20:00  
Texican premiere 
(USA / E, 1966) 
Jess Carlin (Audie Murphy) se vrací z Mexika do Texasu, aby pomstil smrt svého bratra. 
Domnívá se, že jej zavraždil Luke Starr (Broderick Crawford), tedy stejný člověk, který 
na něj kdysi nastražil falešné obvinění a donutil jej odjet z města. Vše se ještě více 
zkomplikuje, když se do Jesse zamiluje žena, s kterou se chce Luke oženit (Diana 
Lorys). 
Režie: Lesley Selander 
Hraji: Audie Murphy, Broderick Crawford 
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TY NEJLEPŠÍ FILMY v únoru 

 
 
05. února ve 20:00  
Rande naslepo  
(USA, 2006) 
Danny (Chris Pine) je inteligentní, pohledný mladý muž, je ovšem slepý. Dobrovolně se 
přihlásí k experimentu, který mu může vrátit zrak. Během testů poznává krásnou 
indickou zdravotní sestru Leezu (Anjali Jay), tu však čeká dohodnutý sňatek. 
Režie: James Keach 
Hraji: Chris Pine, Eddie Kaye Thomas, Anjali Jay, Jane Seymour, Jennifer Alden, Judith 
Benezra 
 
Herec Chris Pine se proslavil rolí mladého Jamese T. Kirka v prequelu ságy Star 
Trek. V roce 2013 bude uveden druhý prequel. 
 
09. února ve 21:50  
Dirty Harry 
(USA, 1971) 
Detektiv Harry Callahan má za úkol předat sériovému vrahovi výkupné, avšak předávka 
nedopadne dobře. Život čtrnáctileté dívky je nyní ohrožen, ale Callahan odmítá učinit 
cokoli, co by jej zastavilo při pronásledování zabijáka, a to bez ohledu na zákon. 
Režie: Don Siegel 
Hraji: Clint Eastwood 
 
Clint Eastwood předváděl sám všechny kaskadérské kousky, které se v jeho 
snímcích vyskytují, a to i scénu, kdy z mostu skáče na střechu uneseného 
školního autobusu. Jeho obličej je během scény jasně vidět. 
 
23. února ve 20:00  
Detektiv Shaft  
(USA, 1971) 
V akčním snímku ztělesnil Richard Roundtree newyorkského detektiva Johna Shafta, 
klidného, drsného a odvážného muže zákona. Newyorská mafie však chce ovládnout 
harlemský obchod s drogami, a proto unese dceru místního bosse Bumpyho Jonase 
(Moses Gunn). Uprostřed konfliktu mezi znepřátelenými gangy, který může spustit 
rasovou válku, si Jonas najme jediného muže, který má dost odvahy přivést mu dceru 
zpět – Johna Shafta. 
Režie: Gordon Parks 
Hraji: Richard Roundtree, Moses Gunn, Charles Cioffi 
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Původního detektiva Shafta ztvárnil Richard Roundtree. Samuel L. Jackson pak 
jeho roli převzal v remaku z roku 2000. Jacksonova postava má být synovec 
původního detektiva ze 70. let. 
 
24. února ve 22:05  
Mafiáni  
(USA, 1990) 
Krimi Mafiáni vychází z bestselleru Mafián: život uprostřed mafie Nicholase Pileggiho. 
Skrze život člena mafie Henryho Hilla (Ray Liotta) v něm oscarový režisér Martin 
Scorsese odhaluje fascinující, tajemný i krutý svět newyorských mafiánských klanů. Pod 
vedením Jimmyho Conwaye (držitel Oscara Robert De Niro) se Henry Hill z 
bezvýznamného zlodějíčka stává gangsterem. 
Režie: Martin Scorsese 
Hraji: Robert DeNiro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino 
 
Když viděla maminka Joea Pesciho jeho film, řekla mu, že se jí líbí, ale že by 
v něm nemusel mluvit tak sprostě. Slovo „fuck“ (kurva) se v něm vyskytlo 
296krát, tzn. v průměru 2,04krát za minutu. Polovina výskytů připadá na Joea 
Pesciho. 
 
29. února ve 20:00  
Návrat Růžového pantera  
(UK, 1975) 
Když je z muzea ukraden slavný diamant Růžový panter, je povolán inspektor Clouseau 
(Peter Sellers), aby jej našel. Hlavním podezřelým je podle všech „fantom“ sir Charles 
Litton (Christopher Plummer), sám se tedy připojuje k vyšetřování, aby dokázal svou 
nevinu. 
Režie: Blake Edwards 
Hraji: Peter Sellers, Christopher Plummer, Catherine Schell, Herbert Lom 
 
Slavného francouzského detektiva Clouseaua ztvárnili mimo jiné také Alan Arkin 
a Steve Martin, ale tím pravým Růžovým panterem bude už navždy jen Peter 
Sellers. 
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Narozeniny týdne  

 
 
V únoru se narodilo mnoho slavných hollywoodských hvězd. Na počest každé 
z nich tak v tomto měsíci uvede MGM Channel jeden film: Clark Gable (1.2.), 
Burt Reynolds (11.2.), Gregory Hines (14.2.), Sidney Poitier (20.2.) a John 
Turturro (28.2.). 
 
Všechno nejlepší, Clarku Gable! 
(*1.2.1901) 
Americký herec Clark Gable se proslavil rolí Rhetta Butlera v romantickém eposu 
Jih proti Severu jako milenec Vivien Leigh. Tento legendární sukničkář byl 
dohromady pětkrát ženatý. Zemřel v 59 letech na infarkt, a nedožil se tak 
bohužel narození svého jediného syna, který se narodil 6 měsíců po jeho smrti. 
„Krále Hollywoodu“ můžete shlédnout v jeho poslední filmové roli ve snímku 
Mustangové po boku Marilyn Monroe. 
 
01. února ve 20:00  
Mustangové  
(USA, 1961) 
Roslyn (Marilyn Monroe) je krásná žena, která se právě rozvedla. V nevadském Renu se 
setkává se dvěma přáteli, Guidem (Eli Wallach) a Gayem (Clark Gable), kteří ji odvezou 
do Guidova venkovského domu, aby si zde odpočinula. Vše je zprvu bez problémů, 
avšak následně se do Roslyn oba muži zamilují. 
Režie: John Huston 
Hraji: Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift 
 
 
Všechno nejlepší, Burte Reynoldsi! 
(*11.2.1936) 
Tento herec s charakteristickým knírem se proslavil především svým častými 
rolemi mazaných hrdinů. Začal v 60. letech v televizních westernech a na 
přelomu 70. a 80. let, kdy pro časopis Cosmopolitan pózoval téměř nahý, se pak 
stal dokonalým sexuálním symbolem. Ve své kariéře doposud účinkoval ve více 
než 160 filmových a televizních produkcích. 11. února oslaví Burt Reynolds 76. 
narozeniny. 
 
11. února ve 20:00  
Formule  
(USA / CAN / AUS, 2000) 
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Mladý, leč talentovaný automobilový závodník Jimmy Bly (Kip Pardue) začíná mít 
problémy a jeho výkonnost jde dolů. Nedokáže totiž odolávat tlaku, který s sebou kariéra 
závodníka nese. Majitel týmu Carl Henry (Burt Reynolds) se proto rozhodne povolat zpět 
bývalého šampióna Joa Tanta (Sylvester Stallone), aby mladíkovi pomohl. 
Režie: Renny Harlin 
Hraji: Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Kip Pardue, Til Schweiger, Gina Gershon, 
Estella Warren, Christian de la Fuente 
 
 
Všechno nejlepší, Gregory Hinesi! 
(*14.2.1946) 
Gregory Oliver Hines byl americký herec, zpěvák, tanečník a choreograf. Byl 
vynikající stepař a v mnoha jeho snímcích se také step objevuje. Jeho 
celovečerním debutem byla v roce 1981 komedie Mela Brookse History of the 
World: Part I, po níž účinkoval ve zhruba 45 snímcích. Kdyby v roce 2003 
nezemřel v 57 letech na rakovinu jater, oslavil by tento měsíc své 66. narozeniny. 
 
14. února ve 23:25  
Poprask v Harlemu  
(GB/ USA, 1991) 
Když dorazí svůdná kráska z Mississippi do Harlemu se jměním ve zlatě, každý ho chce 
kousek získat. Jedinou výjimkou je naivka Jackson. Když ale krásce zkříží cestu, 
dostane se do světa  chamtivosti a poklesků, kde nic není takové, jak se zdá. Natočeno 
podle románu Chestera Himese.       
Režie: Bill Duke 
Hraji: Forest Whitaker, Gregory Hines, Robin Givens, Danny Glover 
 
 
Všechno nejlepší, Sidney Poitiere! 
(*20.2.1927) 
Sir Sidney Poitier se narodil předčasně a hrozila mu brzká smrt, jeho rodiče však 
zůstali tři měsíce v Miami a nakonec se jim jej podařilo udržet při životě. V roce 
1963 se Poitier stal vůbec prvním černochem, který kdy získal Oscara® 
v kategorii nejlepší mužský herecký výkon, a to za roli v dramatu Polní lilie. Od 
prezidenta Baracka Obamy pak v roce 2009 obdržel Prezidentskou medaili 
svobody. Vedle Paula Newmana a Joanne Woodward jej můžete vidět v hudební 
romanci Pařížské blues. 
 
20. února ve  
Pařížské blues  
(USA, 1961) 
Ram Bowen (Paul Newman) a Eddie Cook (Sidney Poitier) jsou dva američtí jazzoví 
hudebníci žijící v Paříži. Když se zamilují do dvou mladých Američanek na dovolené 
(Joanne Woodward a Diahann Carroll), musí se rozhodnout, zda se s nimi odstěhovat 
zpět do USA, nebo zda zůstat v Paříži kvůli svobodě, kterou zde mají. 
Režie: Martin Ritt 
Hraji: Paul Newman, Sidney Poitier, Joanne Woodward 
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Všechno nejlepší, Johne Turturro! 
(*28.2.1957) 
John Michael Turturro je americký herec, scénárista a režisér italského původu, 
který účinkoval ve více než 80 produkcích a který je také známý častou 
spoluprací s bratry Coenovými, Adamem Sandlerem a Spikem Lee. Ve filmu se 
poprvé objevil v roce 1980 jako člen komparsu v kritikou oceňovaném 
sportovním dramatu Martina Scorseseho Zuřící býk. Jeho 55. narozeniny 
oslavíme rodinným dramatem Mac. 
 
28. února ve  
Mac 
(USA, 1993) 
Tento neobvyklý a zároveň místy velmi dojemný snímek se odehrává v roce 1954 v 
Quennsu, kde tři bratři udělají jednu obrovskou, srdcervoucí chybu – začnou společně 
podnikat.          
Režie: John Turturro 
Hraji: John Turturro, Michael Badalucco, Carl Capotorto, Katherine Borowitz, Ellen 
Barkin, John Amos 
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Channel Premieres March 2012 
 
Jiný muž, jiná šance  
(F / USA, 1977) 
Na konci 60. let 19. století se na americkém Západě vydává čerstvý vdovec David 
Williams (James Caan) hledat nový život. Na svých cestách potkává nádhernou Jeanne 
(Genevieve Bujold), francouzskou imigrantku, která do Ameriky přijela se svým 
manželem. 
Režie: Claude Lelouch 
Hraji: James Caan, Genevieve Bujold, Francis Huster 
 
Operace Blue sky  
(USA, 1994) 
Jaderný inženýr (Tommy Lee Jones), tělem i duší voják, musí neustále trpět 
zesměšňování od své atraktivní, zároveň však emocionálně nestálé ženy (Jessica 
Lange). Po přesunu na vojenskou základnu se pak muž zaplétá do tajného testování 
jaderné bomby. 
Režie: Tony Richardson 
Hraji: Jessica Lange, Tommy Lee Jones, Powers Boothe, Carrie Snodgress, Amy 
Locane,Donnell, Chris O 
 
Svědectví krve  
(USA, 1998) 
oté, co se Jackson Kinley (David Strathairn) dozvídá, že jeho kamarád z dětství a 
nynější šerif Ray Tindall záhadně zemřel, vrací se do rodného města a zjišťuje, že Ray 
vyšetřoval 40 let starou vraždu. Dora (Mary McDonnell) dcera muže, který je za vraždu 
odsouzen, ale věří, že její otec je nevinný.. 
Režie: Andrew Mondshein 
Hraji: Mary McDonnell, David Strathaim 
 
Dobrou noc a hodně štěstí  
(USA / F / GB / J, 2005) 
Na počátku 50. let 20. století, kdy hrozba komunismu vyvolávala ve Spojených státech 
skutečnou paranoiu, využíval strachu ve společnosti ve svůj prospěch senátor Joseph 
McCarthy. Reportér CBS Edward R. Murrow (David Strathairn) a jeho producent Fred 
Friendly (George Clooney) ovšem zpochybní McCarthyho taktiku, jak komunismus 
vykořenit ze země. 
Režie: George Clooney 
Hraji: David Strathairn, George Clooney, Robert Downey Jr., Patricia Clarkson, Jeff 
Daniels 
 
Fiktivní zločiny  
(USA, 1994) 
Ray Weiler (Harvey Keitel) se neustále snaží přijít s nápadem, jak vydělat pořádný balík. 
Ví, že když se bude snažit, jednoho dne na něj přijde řada. Co ale neví, je to, že jeho 
vzdušné zámky jej vzdalují od jeho dcer (Fairuza Balk a Kelly Lynch), o které se po smrti 
své ženy stará. 
Režie: Anthony Drazan 
Hraji: Harvey Keitel, Kelly Lynch, Vincent D'Onofrio, Chris Penn 
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Ulice smrti  
(ISR / USA, 1991) 
Při výbuch v Bejrútu údajně zahyne lodní kapitán. Jeho dvojče Chris (Michael Paré) 
ovšem cítí, že je stále naživu. Zjistí, že jeho bratra drží v zajetí protiamerická teroristická 
skupina, pokusí se tedy dostat do jejich tábora a bratra zachránit. 
Režie: Stephen Cornwell 
Hraji: Michael Pare, Lorenzo Lamas 
 
Světla! Akce! Hudba!  
(USA, 2007) 
Někteří z největších světových skladatelů a režisérů hovoří o důležitosti vztahu mezi 
hudbou a obrazem a snaží se vysvětlit, jak vzniká filmová hudba. V dokumentu se mimo 
objeví Francis Ford Coppola, Spike Lee či Terence Blanchard. 
Režie: Dan Liberstein 
Hraji: John Barry, Terence Blanchard, Carter Burwell, Francis Ford Coppola, Ang Lee, 
Spike Lee, Julie Taymor, David Shire, Osvaldo Golijov, Mira Nair 
 
Muž z Laramie  
(USA, 1955) 
Will Lockhart (James Stewart) pátrá po pašerácích zbraní, které viní ze smrti svého 
bratra, a nakonec se ocitá ve městečku Coronado. Zde se dostává do souboje na život a 
na smrt s Davem Waggomanem (Alex Nicol), synem vlivného místního rančera, z něhož 
jej zachrání předák ranče Vic Hansbro (Arthur Kennedy) – Will je tak ovšem vtažen do 
rodinného sporu. 
Režie: Anthony Mann 
Hraji: James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O'Donnell, Alex Nicol, Aline 
MacMahon, Wallace Ford, Jack Elam 
 
Panter  
(UK / USA, 1995) 
Toto politické drama fiktivním způsobem ztvárňuje dějiny radikální Strany černých 
panterů, afroamerické organizace, která v letech 1966–1970 rozdělovala Ameriku. 
Stranu založili Huey Newton (Marcus Chong) a Bobby Seale (Courtney B. Vance) s 
cílem nabídnout černochům ozbrojenou ochranu před rasistickými policisty. 
Režie: Mario Van Peebles 
Hraji: Kadeem Hardison, Bokeem Woodbine, Joe Don Baker, Courtney B. Vance, 
Marcus Chong, Tyrin Turner, James Russo,Nefertiti, M. Emmet Walsh 
 
Papežem proti své vůli  
(UK, 1991) 
Když papež Pius náhle umírá, zorganizuje mafie volbu nového papeže, ale namísto 
jejich komplice, otce Albiniho, je zvolen otec Albinizi (Robbie Coltrane). Nový papež 
ovšem brzy zjistí, že Vatikánu vládne korupce a že strach o život je zde opravdu 
namístě. 
Režie: Peter Richardson 
Hraji: Robbie Coltrane, Beverly D'Angelo, Herbert Lom, Paul Bartel 
 
Souboj o poklad Yankee Zephyru  
(AUS / NZ / USA, 1984) 
Gibbie Gibson (Donald Pleasence) objevil v novozélandských horách vrak letadla z 2. 
světové války. Když se o jeho objevu dozví celé město, začne jemu a jeho dceři (Lesley 
Ann Warren) vyhrožovat banda lovců pokladů, která věří, že se v letadle nachází 50 
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milionů dolarů. Pomoc v boji proti zločincům ovšem přichází od pilota vrtulníku Barneye 
Whitakera (Ken Wahl). 
Režie: David Hemmings 
Hraji: Ken Wahl, Lesley Ann Warren, Donald Pleasence, George Peppard 
 
Návrat do ráje  
(USA, 1953) 
Tulák Morgan (Gary Cooper) přistává na ostrově v jižním Pacifiku. Obyvatelům ostrova 
vládne pastor Corbett (Barry Jones), původně misionář, z něhož se ovšem stal 
náboženský diktátor. Morgan se mu neohroženě postaví a pevný řád, který na ostrově 
dosud panoval, se začne hroutit. 
Režie: Mark Robson 
Hraji: Gary Cooper, Roberta Haynes, Barry Jones 
 
Přišli do Condury  
(USA, 1959) 
Thomas Thorn (Gary Cooper) dostane ponižují úkol dovést na vojenskou základnu pět 
kandidátů na medaili za hrdinství. Thorna při bitvě označili za zbabělce, a teď proto 
doufá, že se od vojáků, které doprovází, něco naučí. Nesnadná cesta ovšem pomůže 
odhalit jejich pravé charaktery. 
Režie: Robert Rossen 
Hraji: Gary Cooper, Rita Hayworth, Van Heflin, Tab Hunter, Richard Conte, Michael 
Callan 
 
Lovci pokladŮ  
(HK, 1981) 
Mistr kung-fu Chi Ta-po (Alexander Fu-Sheng) a bohatý mladík Chau Chu-chi (Chan 
Chang-peng) se rozhodnou vypátrat poklad mrtvého piráta. Jde jim ovšem nejen o 
samotný poklad, ale také o to, dozvědět se, kdo stojí za tajemnou smrtí hledačů, kteří se 
za vidinou zlata vydali před nimi. 
Režie: Liu Chia-yung 
Hraji: Liu Chia-hui, Liu Chia-yung, Chang Chan-peng, Fu Sheng 
 
True Blue  
(USA, 1990) 
Teroristé unesli školní autobus s dětmi velvyslanců OSN a naplnili jej výbušninami. 
Členové elitní policejní jednotky zabývající se mimořádnými případy nyní musejí riskovat 
život, nepodlehnout vydírání teroristů a děti zachránit. 
Režie: William Graham 
Hraji: Timothy Van Patten, Eddie Velez, John Bolger, Dick Latessa 
 
Kdo byla Geli Bendlová?  
(USA, 1994) 
Slavná herečka Geli Bendl (Sydne Rome) se nečekaně objevuje v zapadlém americkém 
městečku. Herečka patří k největším evropským hvězdám, místní tisk proto chce stůj co 
stůj zjistit, proč do města přijela. 
Režie: Larry Hagman 
Hraji: Carroll O'Connor, Howard Rollins 
 
 
 
 



 
 

 29

ZÁKLADNÍ FAKTA O MGM CHANNEL 
Kanál MGM Channel byl spuštěn v říjnu 2006. Vysílá v České republice, 
Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. 
MGM je nejsilnější značkou ve světě filmu a vlastní hollywoodské filmy, které byly 
natočeny v průběhu celých osmdesáti let. Patří k předním světovým 
společnostem, které se zabývají filmovou a televizní zábavou. Filmový archiv 
MGM obsahuje oscarové filmy, legendární snímky světové kinematografie i to 
nejlepší z moderního filmu. MGM Channel je symbolem nepřetržitého vysílání 
skvělých filmů. 
Legendární společnost Metro-Goldwyn-Mayer Studios přináší svou produkcí již 
přes 80 let radost všem milovníkům filmu z celého světa. Mnoho z jejích filmů se 
stalo filmovou klasikou. MGM Channel na tuto tradici navazuje a díky pečlivě 
vybrané kolekci filmů pokrývajících posledních více než 50 let filmové historie ze 
slavného archivu Metro-Goldwyn-Mayer nabízí divákům nezapomenutelné 
filmové zážitky. Hlavní pozornost je zaměřena na nestárnoucí filmové skvosty od 
60. do 90. let. 
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