Programové tipy na LEDEN 2022
Jako lednový HBO Tip měsíce nasazujeme druhou sérii úspěšného seriálu Euforie II.
(10.1.2022 o 20:00 hod). V městečku East Highland, kde jsou životy všech neúprosně propletené,
musí sedmnáctiletá Rue (Zendaya) najít naději a zároveň čelit tlaku lásky, ztráty a závislosti.

Lednové nedělní premiéry na HBO máme nabité kvalitou. Tu první odvysíláme Tiché místo: Část II
(2.1.2022 o 20:00 hod.) se skvělou Emily Blunt.

Na druhou lednovou máme připravený rodinný celovečerák Tom a Jerry (9.1.2022 o 21:00 hod.).

V neděli 16.1. 2022 o 20:00 hod. se můžete těšit na oscarový snímek Jidáš a černý Mesiáš, který je
jedním z nejlepších snímků loňského roku. Jde o příběh z napjatého sklonku šedesátých let minulého
století, kdy ve Spojených státech vrcholily akce hnutí za občanská práva.

Pro fanoušky G.I. Joe filmů nasazujeme 23.1.2022 o 20:00 hod. snímek Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

Na poslední lednovou neděli se můžete těšit na kriminální thriller Střípky (30.1.2022 o 20:00 hod.) se
skvělou hereckou dvojicí Denzelem Washingtonem a Remi Malekem.

Z lednových seriálů na HBO vám doporučím čtyřdílnou miniserii Zahradníci
(4.1.2022 o 20:00 hod.), která vypráví na základě skutečných událostí podivný příběh zdánlivě
obyčejného manželského páru, který se stane středem zájmu kriminalistů poté, co jsou na zahradě
domu v Nottinghamu nalezena dvě těla.

Lednové čtvrteční večery dedikujeme zajímavým dokumentům z HBO produkce Čtyři hodiny v
kapitolu (6.1.2022 o 21:45 hod.), Uvedení do rock-and-rollové síně slávy (13.1.2022 o 21:35 hod.),
Umlčené svědectví (20.1.2022 o 21:50 hod.) a Věčný vězeň (27.1.2022 o 21:25 hod.).

Na HBO GO nás také čeká několik zajímavých eventů a tím hlavním bude rozhodně Harry Potter,
dvacet let filmové magie: Návrat do Bradavic (1.1.2022) Pokud jste loni uronili slzu při nostalgickém
návratu jednoho z nejpopulárnějších seriálů vůbec ve speciálu Přátelé: Zase spolu, tohle bude něco
pro vás. Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watson se poprvé od posledního filmu čarodějnické
ságy znovu setkávají před kamerami. Oblíbená trojice se vrací do Bradavic u příležitosti dvacátého
výročí premiéry prvního snímku, Harryho Pottera a Kamene mudrců. Speciál nabídne pohled
do zákulisí natáčení, desítky dalších postav z legendární osmidílné série, rozhovory s jednotlivými
herci i jejich společné povídání.

8.1.2022 nasazujeme třetí řadu romantického fantasy dramatu Čas čarodějnic III. (8.1.2022) Seriál
vycházející z úspěšné románové trilogie Deborah Harkness je milostným příběhem z oxfordského
akademického světa, kde hrstka čarodějnic, upírů a démonů ve skrytu žije a pracuje mezi lidmi.

A v lednu se také můžete těšit na druhou řadu seriálu Superman a Lois II. (12.1.2022) Dalších deset
dílů pohodové show, hodnocené jako jeden z nejlepších současných počinů týkajících se hrdinů DC
univerza. Muž z oceli Clark Kent, nejslavnější superhrdina na světě, a Lois Lane, nejznámější
komiksová novinářka, čelí dosud největší výzvě: stresu a problémům pracujících rodičů v dnešní
společnosti.

Za zmínku stojí i nové dobové drama Pozlacený věk (25.1.2022) z produkce HBO, které si rozhodně
oblíbí milovníci Panství Downton; Konec devatenáctého století se v Americe nesl ve znamení velkých
hospodářských změn. Příběh začíná v roce 1882, kdy se osiřelá dcera jižanského generála Marian
Brook přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám Agnes van Rhijn
a Adě Brook. V doprovodu vzdělané Afroameričanky Peggy Scott se nevědomky zaplete
do společenského střetu mezi jednou z tet a nehorázně bohatými sousedy, bezohledným železničním
magnátem Georgem Russellem a jeho ambiciózní manželkou Berthou.

Ráda bych vám připomněli i prosincovou novinku A jak to bylo dál - nová kapitola Sexu ve
městě, který sklízí po prvních několika epizodách veliký ohlas.

