Programové tipy na December 2021
Jako HBO Tip měsíce Vám doporučím dobrodružné akční fantasy Mortal Kombat (26.12 o 21:10 hod.) Cole Young je
bojovník MMA, který je zvyklý se doslova živit bojem. Neví však nic o dračím tetování, s nímž se narodil, o svém
původu ani o tom, proč císař Vnějšího světa Shang Tsung poslal svého nejlepšího zabijáka, ledového nindžu Sub-Zera,
aby ho zajal. Cole se bojí o svou rodinu, a tak uposlechne radu velitele speciálních jednotek Jaxe a vydá se hledat
Sonju Bladeovou. Pátrání ho zavede do chrámu ochránce Země Lorda Raidena, který poskytuje útočiště všem duším s
dračím znamením. Tam Cole začne trénovat se zkušenými světovými šampiony Liu Kangem, Kung Laem a žoldákem
Kanem, aby se připravil na epický souboj s nepřáteli Vnějšího světa. V sázce je totiž osud celého vesmíru...

Hlavním highlightem prosincových nedělních premiér bude rozhodně snímek Godzilla vs. Kong (5.12. o 21:10 hod.)
Legendy se střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, kde se tito mytičtí protivníci utkají ve velkolepé bitvě a osud světa tak
visí na vlásku. Kong a jeho ochránci podniknou nebezpečnou výpravu, aby našli svůj skutečný domov. Připojí se k nim
a mladá osiřelá dívka Jia, s níž si Kong vytvořil neobyčejně silné pouto. Nečekaně však zkříží cestu rozzuřené Godzille,
která postupně ničí celou planetu. Epický souboj dvou titánů - rozpoutaný neviditelnými silami - je pouze začátkem
tajemství, které leží hluboko v jádru Země.

Od akčňáků si trošku oddechneme druhou prosincovou neděli, kdy jsme si pro vás připravili feel-good movie Jdi za
svým koněm (12.12. o 21:00 hod.) Inspirativní příběh dostihového koně jménem Dream Alliance a jeho majitelky,
velšské maloměstské barmanky a prodavačky Jan Vokes (Toni Collette).

Na třetí neděli v prosinci máme připravený opět akčňák a to Monster Hunter (19.12. o 21:00 hod.) natočený
režisérem prvního Mortal Kombatu, Horizontu události nebo Vetřelce vs. Predátora.

Na Štědrý večer na HBO odvysíláme fantasy komedii Čarodějnice (24.12.), kterou jsem zmínila již v listopadových
tipech. A na Silvestrovské odpoledne máme v plánu úžasný koncert Nicka Cavea Idiot Prayer: Nick Cave solo v
Alexandra Palace (31.12. o 16:00 hod.)

Ze zajímavých seriálových novinek na HBO zmíním anglickou miniserii Čas (od 14.12. každé úterý o 20:00 hod.)
Minisérie zkoumá život v současném britském vězeňském systému z pohledu dvou zcela rozdílných mužů.

Na Cinemaxu se na Štedrý večer můžete těšit na oscarový snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem
(24.12. o 22:35 hod.) Drama z pera držitele Oscara Martina McDonagha (V Bruggách). Mildred Haynes (Frances
McDormand) zavraždili dceru. Vyšetřování se už několik měsíců bezvýsledně vleče, Mildred se tedy rozhodne jednat.
U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie
(Woody Harrelson). Tak začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona…

Abychom tipy ponechali v rozumné délce, vrhneme se ještě na HBO GO, kde eventem tohoto měsíce bude rozhodně
And Just Like That (A jak to bylo dál – nová kapitola Sexu ve městě), premiérový díl odvysíláme 9.12. Věřím, že
detailnější popis tohoto legendárního seriálu není třeba, jeho fanoušci se mají rozhodně na co těšit.

Na Gočku také pokračujeme novou sérií Super Drbny (2.12. každý čtvrtek dvě epizody), kterou premiérujeme
zároveň s USA. K tomuto titulu máme k dispozici také pěkný merch; pokud budete mít zájem o soutěž, dejte nám
vědět. Mezi dárky jsou mimo jiné sklenice na šampaňské, které jistě někdo rád využije na Silvestrovskou noc.

