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MAX MANUS
Norsko/Dánsko/Německo, 2008, 113 min

Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Hrají:  Aksel Hennie, Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve 
Broch, Ken Duken

Po bojích s komunisty ve Finsku se Max Manus vrací do 
Norska, které je okupováno nacistickým Německem. 
Zapojí se proto do odbojového hnutí a následně je zajat. 
Podaří se mu však uprchnout do Anglie, kde se stane 
zvláštním agentem s pověřením vést různé sabotážní mise 
proti nacistům v Norsku.

STŘEDA 1. 6. / 22:30

Historické životopisné drama

201606 To nejlepší Z PROGRAMU FILMBOX premium

NA ODSTŘEL
USA/Velká Británie/Francie, 2009, 122 min 

Režie: Kevin Macdonald 
Hrají:  Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams

Když je zabita asistentka kongresmana a zároveň dojde 
k dalším dvěma vraždám, začne se případy zabývat 
investigativní novinář z Washingtonu Cal McAffrey (Russell 
Crowe). Kongresman Stephen Collins (Ben Affleck), jehož 
se případ týká, je totiž jeho kamarád ze studií.

Mysteriózní drama

PÁTEK 10. 6. / 21:00 

ZAKÁZANÉ OVOCE
USA, 1998, 118 min

Režie: Steven Soderbergh
Hrají:  George Clooney, Jennifer Lopez, 
Jim Robinson

Profesionální bankovní lupič Jack (George Clooney) 
uprchne z vězení a chystá se na další velkolepou loupež. 
Na útěku se setkává s přitažlivou federální agentkou Karen 
(Jennifer Lopez). I když to mezi nimi jiskří, Jack i Karen 
nakonec jdou každý vlastní cestou. Jenže Karen to k němu 
pořád táhne... 

NEDĚLE 5. 6. / 21:00

Krimi komedie

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/234497-max-manus/prehled/
http://www.csfd.cz/film/235289-na-odstrel/prehled/
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RYCHLE A ZBĚSILE 6
USA, 2013, 130 min

Režie: Justin Lin
Hrají:  Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Vysokooktanová série Rychle a zběsile pokračuje svým 
šestým dílem. Staré partě okolo Doma a Briana se pomalu 
zajídá život na útěku se 100 miliony dolarů. Jejich přítel 
Hobbs mezitím v Londýně marně stíhá mezinárodní gang 
operující v autech a tak se obrací na ně. Jedině Domův 
tým nejlepších řidičů a parťáků je dokáže zastavit. A jejich 
odměna? Očištění a možnost vrátit se domů. Ve hře je ale 
ještě Domova bývalá láska Letty.

STŘEDA 17. 6. / 21:00

Akční thriller

201606 To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

BIG LEBOWSKI
USA/Velká Británie, 1998, 117 min

Režie: Joel Coen, Ethan Coen
Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore
 

„Dude“ Lebowski, který je omylem považován za milionáře 
Lebowského, se snaží získat náhradu za svůj zničený 
koberec. Milionář mu ale místo nového koberce nabídne 
úkol – doručit výkupné za jeho unesenou dceru. Dívejte se 
na kultovní klasiku bratrů Coenových a podlehněte kouzlu 
lenivě flegmatického Duda. 

SOBOTA 25. 6. / 21:00

Krimi komedie

NEVĚDOMÍ
USA, 2013, 124 min

Režie: Joseph Kosinski 
Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko

Jacka baví především hledání artefaktů zanikající lidské 
civilizace. Z každodenní rutiny ho vyvedou dvě události. 
Tou první je nouzové přistání vesmírné lodi, jejíž jediná 
členka posádky tvrdí, že ji s Jackem spojuje společná 
minulost. Následně je Jack zajat ilegální armádou, jejíž 
charismatický vůdce Beech toho o něm ví víc, než on sám. 
Pod vlivem těchto událostí se Jack podívá na svět jinýma 
očima a z toho, co uvidí, mu není dvakrát dobře...

Akční sci-fi

SOBOTA 18. 6. / 21:00

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/297625-rychle-a-zbesile-6/prehled/
http://www.csfd.cz/film/1604-big-lebowski/prehled/
http://www.csfd.cz/film/282846-nevedomi/prehled/
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47 RÓNINŮ
USA, 2013, 118 min

Režie: Carl Rinsch
Hrají:  Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki

Ronin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou 
čest. Tomu odpovídá i jeho postavení ve společenském 
žebříčku středověkého Japonska. Ještě níže jsou lidé 
smíšené rasy a jedním z nich je i Kai, z části Brit a z části 
Japonec. Díky svým mimořádným schopnostem je vzat 
na milost skupinou bývalých samurajů. Roninové chtějí 
porazit zákeřného Lorda Kiru a příchod Kaie jim v tom 
může pomoci.

Dobrodružné fantasy

201606

JEKYLL A HYDE
Velká Británie, 2015, 10x60 min 

Režie: Colin Teague 
Hrají:  Tom Bateman, Donald Sumpter, Natalie 
Gumede

Robert Jekyll, vnuk neblaze proslulého doktora Jekylla, 
se ve třicátých letech minulého století vrátí z Cejlonu do 
Londýna, pryč od adoptivních rodičů. Brzy zjistí, proč 
a proti čemu jej tak chránili... své temné alter ego totiž 
nedokáže ovládat a temnota se jej zmocní. Jekyll tak pátrá 
po historii své rodiny a původu své kletby, zatímco bojuje 
proti stále silnějšímu Hydeovi v sobě. 

KAŽDOU SOBOTU 
OD 21:00

Akční seriál

NEDĚLE 26. 6. / 21:00

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

ZTRACENI V PEKINGU
Čína, 2007, 108 min  

Režie: Yu Li 
Hrají: Elaine Jin, Tony Leung Ka Fai, Fan Bingbing

Příběh opepřený sexuálními hrátkami nabízí pohled na 
současný život v čínském hlavním městě. Sledujeme 
vztahový čtyřúhelník mezi mladou ženou, jejím šéfem, 
jejím manželem a manželkou jejího šéfa.

Drama

NEDĚLE 5. 6. / 21:00

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/91697-jekyll-hyde/prehled/
http://www.csfd.cz/film/287719-47-roninu/prehled/
http://www.csfd.cz/film/236737-ztraceni-v-pekingu/prehled/
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MODLITBY ZA BOBBYHO
USA, 2009, 86 min 

Režie: Russell Mulcahy 
Hrají:  Sigourney Weaver, Henry Czerny, Ryan Kelley, 
Austin Nichols, Carly Schroeder

Příběh Mary Griffith natočený podle skutečné události 
ukazuje silně nábožensky založenou americkou rodinu, 
která žije v dokonalosti do té doby, než se Bobby Griffith 
svěří svému staršímu bratrovi, že je gay. Bobby neunese 
vyloučení z domova a neutichající kritiku ze strany jeho 
matky Mary (Sigourney Weaver), a spáchá sebevraždu. 
Mary se, zatížena pocitem viny, začne více zajímat o téma 
homosexuality a doufá v Boží odpuštění. 

STŘEDA 15. 6. / 19:30

201606

PTÁČEBAADASSSSS!
USA, 2003, 108 min 

Režie: Mario Van Peebles 
Hrají:  Mario Van Peebles, Joy Bryant, Terry Crews

Kritiky oceňovaný příběh se stal milníkem v dějinách 
kinematografie a stál u zrodu nového žánru s názvem 
blackploitation, který dal hlas doposud tiché generaci. 
Film je inspirován motivy ze života a filmové tvorby 
Mlevina Van Peeblese, otce Maria.

NEDĚLE 19. 6. / 21:00

Životopisné drama

Nizozemí, 2012, 78 min  

Režie: Boudewijn Koole 
Hrají:  Rick Lens, Loek Peters, Cahit Olmez

Jojo, desetiletý chlapec plný života, má veliké rodinné 
problémy, chybí mu maminka a otec ho vychovává 
násilnými metodami. Chlapec proto nachází útěchu a 
klid ve zvláštním přátelství s malou kavkou. Díky tomuto 
speciálnímu poutu, které si vytvořil, je schopen zničit zeď, 
která stojí mezi ním a jeho otcem.

NEDĚLE 12. 6. / 19:40

Drama

VAŠE ČERVNOVÁ PORCE ZÁBAVY!
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http://www.sledujfilmbox.cz/
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NIGHT OF INSANITY 

Nová “šílená noc” (Night of Insanity) Evropského šampionátu 
ve wrestlingu ukáže německou profesionální wrestlingovou 
scénu v její nejextrémnější podobě. Každý zápas bude 
výjimečný. V hlavním souboji večera bude nový šampion těžké 
váhy Demolition Davies obhajovat svůj titul proti Adrianu 
Severeovi s použitím stolů, žebříků a židlí (tzv. TLC zápas - 
tables, ladders and chairs)

REALITY CAGE OF COMBAT  

Fanoušci organizují prvotřídní událost z kategorie smíšených 
bojových umění (MMA) opět pro fanoušky. Reality Cage 
Combat představuje bojovou sešlost těch největších 
borců smíšených bojových umění. V Reality Cage of 
Combat očekávejte superhvězdy MMA, nadějné bojovníky  
a zaručenou akci od prvního do posledního zazvonění.

PÁTEK 24. 6. / 21:00   STŘEDA 29. 6. / 20:00 

SUPERKOMBAT – ŽIVĚ

Třetí letošní velká cena SUPERKOMBAT se uskuteční 
v Rumunsku 25. června. V hlavním zápase večera bude svůj titul 
obhajovat Amansio Paraschiv, jehož oficiálním vyzyvatelem je 
Florian Markov z Albánie. Kvůli problémům s vízy však zatím 
není na 100 % jisté, zdali se zápasu zúčastní. Během večera se 
představí i další bojovníci: Dani Traore, Bogdan Nastase, Cristi 
Spetcu, Sebastian Cozmanca, Imanol Rodriguez a Alex Filip. 

NEDĚLE 25. 6. / 
19:00 (SEČ)

FIGHTBOX HD! 
ŽIVÉ PŘENOSY NA

fightbox.com VAŠE ČERVNOVÁ PORCE ZÁBAVY!

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!201606

http://www.fightbox.com
http://fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://fightbox.com/
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MISTŘI KITOVÁNÍ

Kite Masters je zcela nový seriál přinášející horké novinky 
z inspirativního světa kiteboardingu (neboli kitování) - 
akčního sportu, který si získává stále více příznivců. Ať už 
se kiteboardingu věnujete závodně nebo rekreačně, rádi 
se na něj díváte, nebo jste ho vždy chtěli vyzkoušet, Kite 
Masters je ta pravá show pro vás! Kiteboarding obsahuje 
množství různých disciplín - od závodu po freestyle - pro 
víkendové nadšence i profesionální jezdce. V Kite Masters 
je uvidíte všechny v aktuálním souhrnu dění z celého 
světa.

PÁTEK 3. 6. / 20:30

LUXUSNÍ ŽIVOT 9 SVĚTLO Z VÝCHODU 

Abu Ali Ibn Sino, známější pod svým latinským jménem 
Avicenna, byl jedním z největších filozofů, vědců  
a humanistů své doby. Jedinečným způsobem, který 
jako působivý odkaz přesahuje století, přispěl k rozvoji 
medicíny, filozofie, matematiky, astronomie, chemie, 
poezie a hudby. Dokumentární film Světlo z východu se 
soustřeďuje na Avicennův život a jeho dílo.

SOBOTA 18. 6. / 19:00

PORSCHE BOXSTER, VIRTUAL LAMBORGHINI     
      
ĎÁBLOVA ZKRATKA (THE DEVIL’S SHORTCUT) – nejznámější 
památky světa v Rio de Janeiro, Brazílii a Portugalsku

HE SEN CONTEMPORARY ARTIST

HODINKY JAGUAR & BREMONT (JAGUAR & BREMONT WATCHES) – 
oni vyrábějí úžasná auta, my zase vynikající hodinky, říkají designéři 
hodinek značky Bremont o designérech automobilky Jaguar 

ŠAMPIONÁT ŽEN V SKEETINGU - Al Ain, “zahradní město”  
ve Spojených arabských emirátech 

DISNEY V ŠANGHAJI – rychlá exkurze do nejnovějšího zábavního 
parku Disney v čínském Šanghaji

PONDĚLÍ 13. 6. / 18:00

VAŠE ČERVNOVÁ PORCE ZÁBAVY!

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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