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WARRIOR
USA, 2011, 141 min 

Režie: Gavin O’Connor
Hrají:   Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte, 

Jennifer Morrison

Dva bratry, kteří se kdysi rozešli ve zlém, postaví proti 
sobě v zápasnickém ringu potřeba vyhrát nejvyšší 
finanční odměnu v historii MMA. Nejmladší syn 
alkoholika a někdejšího boxera se vrací domů, aby pod 
vedením otce bojoval v kategorii smíšených bojových 
umění o lákavou cenu. V ringu však musí porazit svého 
staršího bratra, se kterým už léta neudržuje žádný 
vztah.

STŘEDA 13. 7. / 16:50

Sportovní drama

201607 To nejlepší Z PROGRAMU FILMBOX premium

MĚSTEČKO FORTITUDE
Velká Británie, 2015, 50 min 

Režie:  Sam Miller, Hettie MacDonald, 
Nick Hurran, Richard Laxton

Hrají:   Luke Treadaway, Sienna Guillory, 
Jessica Raine

Na okraji Arktidy leží osada Fortitude, jedno z nejbezpečnějších 
míst na světě. Neexistuje zde zločin a podle místních zákonů 
zde nikdo nesmí ani zemřít nebo být pohřben. Po objevení 
pradávné mršiny v ledovci a záhadné vraždě šéfa vědců, 
kteří zkoumají arktickou přírodu, však vyšetřování odhaluje 
komplikované vztahy v uzavřené komunitě a propojení  
s vlivnými developery. Netradiční prostředí a odlehlá lokalita 
se starají o mrazivou atmosféru, skrytá hororová linie příběhu 
zase o gradaci napětí. Doporučujeme v letních vedrech!

Mysteriózní seriál 

KAŽDÝ PÁTEK / 21:00 

NOTTING HILL
Velká Británie /USA, 1999, 119 min

Režie: Roger Michell
Hrají:   Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans, 

James Dreyfus, Dylan Moran

Slavná hollywoodská hvězda Anna Scottová, která 
do Anglie přijela na premiéru svého nového filmu, 
náhodou zavítá do obchůdku nesmělého Williama.  
Z oboustranného zájmu začne klíčit vztah, který musí 
překonat překážky odlišných světů. Kvalitní romantika 
se sympatickou ústřední dvojicí si získá srdce všech 
diváků.

NEDĚLE 17. 7. / 21:00

Romantické drama/komedie

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/234462-warrior/prehled/
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sledujfilmbox.czVAŠE ČERVENCOVÁ PORCE ZÁBAVY!

HAVRAN
USA/Maďarsko/Španělsko, 2012, 111 min

Režie: James McTeigue
Hrají:  John Cusack, Alice Eve, Luke Evans

Fantastický příběh o posledních dnech života Edgara 
Alana Poea, ve kterých spisovatel s pomocí mladého 
detektiva z Baltimoru pronásleduje sériového vraha, 
vraždícího stejným způsobem, jaký Poe popisuje 
ve svých povídkách.

PÁTEK 1. 7. / 22:40

Thriller

201607 To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE 
USA/Velká Británie, 1998, 124 min 

Režie: John Madden
Hrají:   Geoffrey Rush, Tom Wilkinson, 

Steven O’Donnell
 
Mladý Shakespeare, bez nápadů a bez peněz, potká 
ženu svých snů, která ho inspiruje k napsání jedné  
z jeho nejslavnějších her. Drama Romeo a Julie vzniklo 
na základě fiktivního milostného příběhu anglického 
dramatika a krasavice z vyšší společnosti. Sedmi Oscary 
oceněná romantika.

SOBOTA 2. 7. / 21:00

Romantická komedie/drama

NEXT 
USA, 2007, 92 min 

Režie: Lee Tamahori
Hrají:   Nicolas Cage, Julianne Moore,  

Jessica Biel

Iluzionista Cris Johnson má mučivé tajemství: dokáže 
vidět do budoucnosti. Už má po krk zájmu vlády  
a lékařských institucí o jeho schopnosti, proto se skrývá 
pod cizím jménem v Las Vegas, provádí levné triky  
a žije z drobných “výher” z hazardu. Když však skupina 
teroristů pohrozí, že odpálí jadernou nálož v LA, vládní 
agentka Callie Ferrisovo musí použít všechen svůj 
důvtip, aby Crise našla a přesvědčila ho, aby jí pomohl 
zabránit katastrofě.

Akční sci-fi thriller

PÁTEK 1. 7.  / 17:40

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/274625-havran/prehled/
http://www.csfd.cz/film/6327-zamilovany-shakespeare/prehled/
http://www.csfd.cz/film/215209-next/prehled/
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MIAMI VICE
USA/Německo/Paraguaj/Uruguaj, 2006, 134 min 

Režie: Michael Mann
Hrají:  Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong

Film, natočený podle televizního akčního seriálu z 80. 
let, se zaměřuje na detektivy z mravnostního oddělení, 
Crocketta a Tubbse, jejichž osobní a profesní životy se 
začínají nebezpečně prolínat.

Akční thriller

201607

APOLLO 13
USA, 1995, 140 min  

Režie: Ron Howard 
Hrají:  Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon

Masivní vnitřní poškození kosmické lodi Apollo 13 
ohrožuje životy tří astronautů na palubě. NASA musí 
vymyslet strategii, jak ji bezpečně dostat na Zemi. 
Oscarový příběh plný napětí, realistické zobrazení 
atmosféry šedesátých let a dokonalé efekty přenesou 
diváka přímo na palubu kosmické lodi.

Dobrodružné drama

NEDĚLE 31. 7. / 21:00 NEDĚLE 24. 7.  / 21:00

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

CANDY
Austrália, 2006, 108 min  

Režie: Neil Armfield
Hrají:   Heath Ledger, Abbie Cornish,  

Geoffrey Rush

Básník se zamiluje do studentky umění, kterou přitahuje 
jeho bohémský způsob života a jeho náklonnost  
k heroinu. Jsou stejně závislí jeden na druhém  
i na droze a jejich vztah osciluje mezi zapomněním, 
sebedestrukci a zoufalstvím. Může láska k člověku 
porazit lásku k heroinu?

Romantické drama

PÁTEK 22. 7.  / 00:45

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/4541-apollo-13/prehled/
http://www.csfd.cz/film/205734-miami-vice/prehled/
http://www.csfd.cz/film/222257-candy/prehled/
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DÁMA V ZELENÉM
USA, 1945, 67 min 

Režie: Roy William Neill 
Hrají:   Basil Rathbone, Nigel Bruce,  

Hillary Brooke

Když se v Londýně začnou objevovat zavražděné mladé 
ženy s odříznutým prstem, Scotland Yard povolá na 
pomoc slavného detektiva Sherlocka Holmese a jeho 
pomocníka Dr. Watsona. Ačkoliv podle policie je hlavní 
podezřelý šílenec, Holmes je přesvědčen, že vraždy 
jsou součástí ďábelského plánu jeho starého známého, 
bezcitného profesora Moriartyho. Kriminální klasika  
s výborným obsazením.

STŘEDA 20. 7. / 21:55

201607

(NE)ZADANÍBEZPEČNÝ PŘÍSTAV
USA, 2013, 115 min

Režie: Lasse Hallström 
Hrají:    Julianne Hough, Josh Duhamel, 

Cobie Smulders

Mladá žena s tajemnou minulostí se usadí v Southportu 
v Severní Karolíně. Vztah s přitažlivým vdovcem ze 
sousedství a jeho dětmi ji přinutí čelit svému temnému, 
tíživému tajemství. Rozhodně se pro novou rodinu 
nebo život na útěku?

ÚTERÝ 12. 7.  / 19:05

Romantický thriller

USA, 2014, 94 min  

Režie: Tom Gormican
Hrají:   Zac Efron, Michael B. Jordan, 

Miles Teller, Imogen Poots

Trojice přátel se ocitne na životní křižovatce, na které 
jsme již byli asi všichni: v každém vztahu jednou přijde 
moment, kdy je třeba rozhodnout, co dál. Dva nezadaní 
kamarádi slíbí čerstvě rozvedenému Mikeymu, že si 
budou nespoutaný život užívat spolu s ním. Když se 
však zamilují, musí vyřešit otázku: dát přednost slibu, 
nebo lásce?

NEDĚLE 31. 7. / 21:00

Romantická komedie

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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ŠÍLENÁ NOC

Armageddon Fighting Championship je kanadská 
přehlídka mixu bojových umění odehrávající se v 
Edmontonu v Albertě. Projekt prošel od roku 2009 
různými proměnami a nyní bere televizní obrazovky 
útokem.

SOUBOJE SLÁVY

GLORY World Series je pořadem, kde se zápasníci 
různých bojových umění setkají v jednom turnaji, který 
přinese jednoho vítěze. Dívejte se na GLORY z Las 
Vegas, kde si dají do těla  Nieky “The Natural” Holzken 
s Raymondem Danielsem. V Amsterodamu se utkají 
dva holandští mistři, aby obhájili své mistrovské pásy. 
Poslední červnové GLORY přinese souboje v těžké 
váze, kde se utká šampión těžké váhy Rico Verhoeven s 
Benjaminem Adegbuyiem.

KAŽDÝ ČTVRTEK / 18:00   KAŽDÉ ÚTERÝ / 21:00 

SUPERKOMBAT – ŽIVĚ

Superkombat Fighting Championship, jedna ze 
stěžejních událostí ze světa kickboxu, bude zpět 30. 
července s nabitým programem a řadou talentovaných 
zahraničních bojovníků. Boj bude sledovat téměř 20 
000 diváků přímo na místě. Turnaj si ovšem budete 
moct vychutnat i ze svého obývacího pokoje, protože 
NEW HEROES budou na FightBoxu vysílaní živě. Těšit 
se můžete na návrat nejpopulárnější bojovníka Catalina 
Morosanu nebo rumunskou legendu Ionuta Iftimoaieho, 
který se postaví proti šampionovi Jorgemu Lorenovi.

SOBOTA 30. 7. / 20:00

FIGHTBOX HD! 
ŽIVÉ PŘENOSY NA

fightbox.com VAŠE ČERVENCOVÁ PORCE ZÁBAVY!

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!201607

http://www.fightbox.com
http://fightbox.com/
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BOAT SHOW

Boat Show je pořad věnovaný všem milovníkům 
a vlastníkům lodí. V Boat Show otestujete vodní 
plavidla, dozvíte se výsledky závodů nebo proniknete 
do loděnice, kde budete svědky každodenní údržby i 
mimořádných událostí. Tvůrci pořadu jsou profíci s 15 
lety zkušeností v lodním světě.

PONDĚLÍ 25. 7. / 19:00

HITY BRITSKÉ MÓDYNEŽ BUDE POZDĚ
- KAMBODŽA

Epizoda přírodovědného dokumentu nás vede na pouť 
po Kambodži a představuje některé z nejohroženějších 
živočišných druhů na světě – medvěda malajského, 
asijského černého medvěda nebo tygra. Co tato zvířata 
tlačí na pokraj vyhynutí? Na vině je ilegální obchod s 
živými medvědy, brutální lov nebo ničení přirozeného 
životního prostředí. V dokumentu ale poznáte i 
organizace, které se snaží tyto živočichy chránit. Než 
bude příliš pozdě.

PONDĚLÍ 11. 7. / 19:00

V novém vzrušujícím pořadu sledujeme novinky 
současné britské módy. Londýnský týden módy je 
klíčovou módní událostí každého roku a stále zůstává 
udavačem trendů 21. století. S jakými kousky a styly 
tentokrát přijdou britští návrháři a designéři?

NEDĚLE 3. 7. / 17:00

VAŠE ČERVENCOVÁ PORCE ZÁBAVY!

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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