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Trebbia 2012
Slavnostní večer osobností, noblesy 
a dobročinnosti

GALAVEČER V přímém 
přenosu můžete sledo-
vat už 12. ročník předá-
vání Evropských cen 
Trebbia za podporu 
kultury a tvůrčí činnosti 

a předání benefičního šeku (dražba grafiky 
J. Jakubiska, vystavené na severním pólu). 
Ve světové premiéře zazní symfonická přede-
hra Radima Smetany Trebbia 2012 – Legenda 
o řece v podání Severočeské filharmonie.

20.00
ČT2

Suma sumárum
Jak nenaletět, ušetřit a nechat 
peníze vydělávat

MAGAZÍN Kdy si po-
řizovat vlastní bydle-
ní? Jak řešit problém 
s bydlením v důchodu? 
A jak si v těchto situa-
cích pomoci stavebním 

spořením nebo hypotékou? Na tyto a další 
otázky vám pomůže odpovědět dnešní 
magazín. Radou přispěje finanční analytik 
a ochránce spotřebitelů Patrik Nacher a glo-
sou makroekonom  Tomáš Sedláček.

18.55
ČT2

Pojídač hříchů
Mladík musí bojovat o spasení vlast-
ní duše i o záchranu milované ženy

HOROR Po sérii nevy-
světlitelných vražd se 
mladý zběhlý kněz 
ujímá pátrání, jež ho 
přivádí k poznání, že 
je ještě něco horšího 
než zemřít. Po staletí 

existoval v církvi tajemný prastarý Řád, jehož 
klíčovou postavou je nesmrtelný Pojídač hří-
chů, který je však už zlem přesycený...

The Order, USA/SRN, 2003. Hrají: H. Ledger, S. Sossamon, 
B. Fürmann, M. Addy, P. Weller a další. Režie B. Helgeland

23.20
PRIMA FAMILY

Doba temna
Chytrá komedie kafkovského ražení
(Ve francouzském znění s titulky)

KOMEDIE Pětačtyřicetiletý Jean-Marc Le-
blanc žije ve velkém domě s příliš energickou, 
ambiciózní a věčně telefonující manželkou 
a dvěma dcerami, které tráví volný čas po-
slechem hudby ze sluchátek nebo hraním 
počítačových her. Zatímco si sám sebe před-
stavuje jako spisovatele, politika nebo herce, 
pracuje na ministerstvu jako řadový úředník, 
který denně poslouchá srdceryvné příběhy 
lidí, kteří ho žádají o pomoc. Také mu umírá 
matka, a tak vlivem všech těchto stresujících 
faktorů má nepříjemný pocit, že se jeho život 
kamsi nekontrolovatelně řítí...

L’  ge des tén bres, Kanada, 2007. Hrají: M. Labreche, D. Kru-
ger, S. Léonard, C. Néron, M. Grenon a další. Režie D. Arcand

22.40
ČT2

Bod zlomu
O lupičích s maskami exprezidentů, 
opojení svobodou a surfařském prknu

AKČNÍ Začínající federální agent Johnny 
Utah byl přidělen zkušenému Agelu Pappa-
sovi, aby s ním pracoval na případu čtveřice 
bankovních lupičů, kteří v maskách ame-
rických exprezidentů přepadli už sedma-
dvacet bank. Jediná a poněkud chatrná 
stopa přivedla policii do výlučné společnosti 
losangeleských surfařů. A právě mezi ně 
se má Johnny dostat. Svět mořských vln, 
na nichž dokážou zdánlivě „tančit“ jen celí 
muži a ženy, agenta uchvátí – ne však nato-
lik, aby zapomněl na svůj úkol, který se uká-
že být nebezpečnější, než čekal...

Point Break, USA, 1991. Hrají: P. Swayze, K. Reeves, G. Busey, 
L. Petty, J. McGinley, J. LeGros a další. Režie K. Bigelow

22.40
NOVA

Naše děti
Film o jednom neobvyklém 
manželském návratu

KOMEDIE Příběh spi-
sovatelky Ivy Procház-
kové vypráví o rozve-
deném manželském 
páru, jehož „poutem“ 
stále zůstává dospívají-
cí syn. Problémy s ním, 

ale i řada neočekávaných životních paradoxů 
donutí rodiče jednat proti všem zvyklostem 
a překvapit tak nejen své okolí, ale i sebe.

ČR, 2001. Hrají: Z. Adamovská, P. Kříž, V. Škultéty, S. Pogodo-
vá, A. Pyško, Z. Žák, V. Tichánková a další. Režie I. Pokorný

21.55
ČT1

Svěrací kazajka
Dokáže nedobrovolný cestovatel 
v čase zabránit své smrti?

THRILLER Seržant Jack Starks je propuš-
těn z armády po těžkém zranění hlavy, jež 
utrpěl v Iráku v roce 1991. Doma je však 
obviněn z vraždy a jako duševně chorý se 
musí podrobit léčbě v psychiatrickém za-
řízení. Tady se stane objektem drsných ex-
perimentů doktora Beckera, při nichž je ve 
svěrací kazajce zavírán do temného már-
ničního boxu. Muž se však díky tomu ocitá 
v budoucnosti. Setkává se s mladou Jackií, 
kterou si pamatuje jako osmiletou holčič-
ku. I když ví, že nemůže ovlivnit svou smrt, 
pokusí se alespoň změnit Jackiin život...

The Jacket, USA/SRN, 2005. Hrají: A. Brody, K. Knightley, 
K. Kristofferson, K. Lynch, D. Craig a další. Režie J. Maybury

21.55
NOVA CINEMA

Všichni musí zemřít
I tento případ kriminalisté vyřeší, 
i když radost z toho moc nemají

DETEKTIVNÍ Major Bo-
huslav (Jan Kanyza) 
a kapitánka Mazanco-
vá (Vilma Cibulková) 
vyšetřují tři vraždy, jež 
spolu zpočátku zdán-
livě nesouvisejí. Do 

komplikovaného případu je vtažena i dcera 
majora Bohuslava, vozíčkářka Lenka. Co 
spojuje mrtvé a jak spolu  vraždy souvisejí?

ČR, 2005. Hrají: J. Kanyza, V. Cibulková, M. Stropnický, K. Is-
sová, J. Schmitzer, S. Stašová a další. Režie M. Sobota

20.00
ČT1

Vikingové
Antonio Banderas v roli bojovníka, 
který se připojil k Vikingům

DOBRODRUŽNÝ Úspěšný spisovatel Michael 
Crichton, jehož romány filmaři často vy-
hledávají, napsal v roce 1976 knihu Pojídači 
mrtvých, odehrávající se v desátém století 
na území bájných severských Vikingů. Při 
psaní vycházel z mnoha historických prame-
nů a z výpravné anglosaské básně Beowulf. 
Román zaujal i amerického režiséra Johna 
McTiernana, jenž v roce 1999 převzal nároč-
nou realizaci historického snímku o třinácti 
bojovnících, kteří se odhodlají postavit zlu.  
K úspěchu snímku přispělo i obsazení Anto-
nia Banderase do role básníka Ahmeda.

The 13th Warrior, USA, 1999. Hrají: A. Banderas, V. Kulich, 
D. Storhoi a další. Režie J. McTiernan a M. Crichton

21.10
PRIMA FAMILY

Ukradená vzducholoď
Romány Julesa Verna přitahovaly 
filmaře od počátků kinematografie

RODINNÝ Pět kluků se 
sejde na pražské Jubi-
lejní výstavě roku 1891, 
kde uvidí vzducholoď 
podnikatele Findejse, 
který jim kvůli reklamě 
nabídne let zdarma. 

Ale když se hlásí platící zájemci, chce je vy-
hnat. Kluci se nedají ze vzducholodi vypudit 
a najednou se ocitají nad městem...

ČSR, 1966. Hrají: M. Pospíšil, H. Bor, J. Čížek, J. Stráník, J. Ma-
lát, R. Deyl ml., K. Effa, J. Mareš a další. Režie K. Zeman

17.00
ČT1

KOMEDIE Dalibor Vrána (Josef Abrhám) 
má slabost pro krásné ženy. To je pro 
špatně placeného knihkupce náročný 
koníček, zvlášť má-li dotyčný rodinu. 
A pak mu jednoho dne přijde nápad 
snad přímo shůry: ve vinárně si ho host 
splete s vrchním a ochotně mu zaplatí 
svou útratu. To je přece příležitost, 
jak si pomoci k penězům! Dalibor 
vypracuje dokonalou metodu: ni-
kdy nenavštíví totéž místo dvakrát, 
za výdělkem cestuje po celé zemi. 
Skuteční číšníci si samozřejmě jeho 

řádění všimnou, fantom restaurací 
je však nepolapitelný. V Karlových Va-

rech se mu povede husarský kousek, když 
zorganizuje honičku místních číšníků sám 
na sebe. Jenomže tak dlouho se chodí se 
džbánem pro vodu...

ČSR, 1980. Hrají: J. Abrhám, L. Šafránková, Z. Svěrák, D. Bakerová, 
E. Balzerová, D. Patrasová a další. Režie L. Smoljak

20.00

NOVA CINEMA

TOP-TIPFILM

Vrchní, prchni!
O falešném vrchním, záletném knihkupci 
a potížích s houslemi

66 | Týdeník Televize
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