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ROZCHOD!
USA, 2006, 102 min 

Režie: Peyton Reed
Hrají:   Jennifer Aniston, Vince Vaughn,  

Jason Bateman, Jon Favreau

Brooke a Gary se do sebe zamilovali, začali spolu randit 
a po nějaké době si pořídili krásný byt. Růžové brýle 
jim ovšem nevydržely dlouho – jedna banální hádka 
následuje druhou a pár se nakonec rozhodne pro 
rozchod. Ani jednomu z nich se však ze společného 
bytu nechce, a tak začíná peprná série naschválů  
a pokusů toho druhého vyštvat.

PONDĚLÍ 1. 8. / 22:30 

Romantická komedie

201608 To nejlepší Z PROGRAMU FILMBOX premium

MY DVA A KŘEN
USA, 2006, 108 min 

Režie:  Anthony Russo, Joe Russo
Hrají:   Owen Wilson, Kate Hudson,  

Matt Dillon, Michael Douglas,  
Seth Rogen

Matt Dillon a Kate Hudson si užívají líbánky, když u dveří 
zazvoní kamarád Dupree (Owen Wilson), který přišel o střechu 
nad hlavou. Novomanželé nemají to srdce kamaráda nechat na 
ulici, a tak ho na přechodnou dobu, než si najde práci a bydlení, 
vezmou k sobě. Ze dnů se ovšem stávají týdny a Dupree se ne 
a ne odstěhovat. 

Romantická komedie

SOBOTA 6. 8. / 19:10 

ZELENÁ MÍLE
USA, 1999, 188 min

Režie: Frank Darabont
Hrají:   Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, 

Michael Clarke Duncan,  
James Cromwell

Na páteční večer pro vás máme připravenou 
opravdovou filmovou lahůdku, natočenou podle 
předlohy Stephena Kinga. Příběh dozorce Paula 
Edgecombea nás zavede do louisianské věznice  
30-tých let. Na svůj trest tu čekají těžcí zločinci, jejichž dny 
na tomto světě jsou již sečteny. Vězňům i dozorcům se 
však dějí prazvláštní věci, které neumí nikdo racionálně 
vysvětlit. A pak je tu ještě tajemná zelená chodba,  
na jejímž konci číhá smrt.

PÁTEK 5. 8. / 21:00

Mysteriózní drama

http://www.sledujfilmbox.cz/
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PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
USA/Velká Británie, 2008, 93 min

Režie: Sam Fell, Robert Stevenhagen
Hrají:   Matthew Broderick, Emma Watson, 

Dustin Hoffman

Myší hrdina Zoufálek je sice malý vzrůstem, ale zato má 
veliké srdce a nevídanou povahu – touží se stát rytířem 
a na rozdíl od svých myších kamarádů nemá strach  
z koček ani lidí. Vizuálně krásná animovaná pohádka jak 
dělaná na nedělní odpoledne.

NEDĚLE 7. 8.  / 12:40

Animované dobrodružství

201608 To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

HANNIBAL – ZROZENÍ 
Velká Británie/Česko/Francie/Itálie, 2007, 116 min 

Režie: Peter Webber
Hrají:   Gaspard Ulliel, Li Gong, Dominic West, 

Marek Vašut
 
Počátky řádění Hannibala Lectera vedou do jeho 
dětství, kdy mu zavraždili celou rodinu, načež se toulal 
sám a následně byl zajat v pracovním táboře bývalého 
SSSR. Představitel mladého Lectera Gaspard Ulliel 
je stejně přesvědčivý jako je dospělá verze, kterou 
ztvárnil Anthony Hopkins např. ve snímku Hannibal, 
který vysíláme 27. 8. od 21:00 na FilmBox Premium HD. 

ČTVRTEK 11. 8. / 02:40 

Thriller

POKÁNÍ 
Velká Británie/Francie, 2007, 123 min 

Režie: Joe Wright
Hrají:   James McAvoy, Keira Knightley,  

Romola Garai, Benedict Cumberbatch

Příliš bujná fantazie dvanáctileté Briony Tallisové 
odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně 
změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série 
nedorozumění nařkne mladého zahradníka Robbieho 
ze zločinu znásilnění, čímž zlomí srdce vlastní 
sestře, která je do Robbieho zamilovaná. Briony své 
prostořekosti lituje, ale kola osudu se už nenávratně 
točí jiným směrem... 

Válečné drama

NEDĚLE 7. 8. / 21:00

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/152201-pribeh-o-zoufalkovi/prehled/
http://www.csfd.cz/film/222344-hannibal-zrozeni/prehled/
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U KONCE SVĚTA
Velká Británie, 2013, 109 min 

Režie: Edgar Wright
Hrají:   Simon Pegg, Nick Frost,  

Martin Freeman, Rosamund Pike, 
Pierce Brosnan

Pětice kamarádů se po letech setkává, aby se znovu 
pokusili o odvážný pivní maratón, který končí v putyce  
U Konce světa. V doposud malebném městečku 
ale něco nebo někdo smrdí. Najednou nebojují jen 
o úspěšné strávení dalšího piva, ale i o vlastní krky. 
Cesta do další hospody se zdá být najednou mnohem 
náročnější, než čekali. Jenže vy byste to vzdali, kdybyste 
si měli splnit sen z mládí? A jen tak mimoděk přitom 
zachránili celé lidstvo před mimozemskou invazí?

Sci-fi komedie

201608

COCO CHANNEL
Itálie/Francie/Velká Británie, 2008, 2x90 min  

Režie: Christian Duguay 
Hrají:   Barbora Bobuľová, Shirley MacLaine, 

Anny Duperey, Malcolm McDowell

Slovenská herečka Barbora Bobuľová si v životopisném 
dvoudílném snímku zahrála mladou Coco Channel, 
rebelku, módní návrhářku a nezávislou ženu, která 
navždy změnila svět módy i svět něžného pohlaví. 
Všichni milovníci a milovnice módy nebo legendárních 
parfémů by si tuto podívanou neměli nechat ujít.

Životopisný

PONDĚLÍ 15. 8. / 19:15 PÁTEK 19. 8.  / 12:15

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

HULK NA NEZNÁMÉ PLANETĚ
USA, 2010, 81 min  

Režie: Sam Liu

Skvěle hodnocený animovaný film, který představuje 
rozdivočelého komiksového hrdinu v novém příběhu. 
Hulk je kvůli své nezvladatelnosti vyhoštěn do vesmíru. 
Jeho loď ovšem ztroskotává na neznámé planetě, kde 
je zajat do otroctví a donucen k zápasení v gladiátorské 
aréně. Bouřlivý hrdina společně s dalšími bojovníky 
nakonec zorganizuje vzpouru proti otrockým pánům  
i proti celému režimu, který na planetě panuje.

Akční animák

ÚTERÝ 23. 8. / 19:40

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/247641-coco-chanel/prehled/
http://www.csfd.cz/film/264077-u-konce-sveta/prehled/
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HANNIBAL
Velká Británie/USA, 2001, 131 min 

Režie: Ridley Scott 
Hrají:   Anthony Hopkins, Julianne Moore, 

Giancarlo Giannini, Gary Oldman

Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) uprchl ze svého 
ostře sledovaného vězení v Memphisu a ve Florencii 
pod maskou kultivovaného znalce italského umění 
mate stopy a s noblesou prožívá své choutky. Někteří 
však na Lectera nezapomněli – jeho přeživší obět 
Mason Verger (Gary Oldman) v zubožném stavu prahne 
po pomstě a zvláštní agentka FBI Clarice Starlingová 
(Julianne Mooreová) stále nemůže v noci spát.

SOBOTA 27. 8. / 21:00 

201608

VÝMĚNALÁSKY ČAS
Velká Británie, 2013, 123 min

Režie: Richard Curtis
Hrají:   Domhnall Gleeson, Rachel McAdamns, 

Bill Nighy, Lydia Wilson 

Nesmělý Brit Tim ve svých jednadvaceti letech zjistí, 
že dokáže cestovat v čase a měnit události, které se 
mu přihodily. Okamžitě se rozhodne tuto schopnost 
využít k tomu nejdůležitějšímu, co mladý muž jeho 
věku potřebuje - najít si dívku. Se svou vysněnou láskou 
Mary si vybuduje dokonalý vztah, protože vždy, když se 
něco pokazí, se Tim vrátí zpět a napraví to. Není to však 
taková idylka, jak by se mohlo zdát. S každým návratem 
přijde o vše, co do té doby prožili.

PONDĚLÍ 29. 8.  / 21:00

Romantická komedie

USA, 2008, 141 min  

Režie: Clint Eastwood
Hrají:   Angelina Jolie, John Malkovich, Colm 

Feore, Devon Gearhart

Christine čelí největší noční můře každého rodiče – její 
devítiletý syn zmizel. Po měsících však přišla skvělá 
novina – malý Walter se našel. Moment štěstí ovšem 
vystřídá hrozné zjištění, že nalezený chlapec není její 
syn. Policie ale nechce přijít o pozitivní publicitu, proto 
trvá na tom, že Waltera skutečně našli. Christine se 
pustí do boje za pravdu a stane se tak nepohodlnou. 
Zatímco ona hledá svého syna, policisté dělají vše 
proto, aby ji umlčeli.

PONDĚLÍ 29. 8.  / 23:00

Mysteriózní drama

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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Kriminální thriller
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FIGHTING ROOKIES

Fighting Rookies je soutěž pro všechny nadějné 
kickboxery, kteří chtějí šplhat po žebříku slávy. Borci 
v turnaji získávají cenné zkušenosti a bojují o šanci 
stát se profíky. Každý bojovník ze sebe vydává ten 
nejlepší výkon, protože když uspěje, je o krůček blíž k 
nesmrtelnosti! 

SUPERKOMBAT
– ŽIVĚ Z RUMUNSKA

Těšte se na finální souboj rumunské legendy! Jeden 
z nejoblíbenějších rumunských bojovníků všech dob, 
Ionut Iftimoaie, v ringu před ukončením své kariéry 
zariskuje všechno a postaví se šampionovi Jorgemu 
Lorenovi ve svém rodném městě Comanesti. Loren je 
mistrem Superkombatu WGP 2014 a zároveň držitelem 
titulu Superkombat Super Cruiserweight. Boj mezi 
nimi se stane klíčovou událostí Superkombatu WGP IV 
2016, která se navíc bude konat v přírodním amfiteátru 
na kopci Galion v Comanesti. Očekává se účast 30 000 
diváků, což by zlomilo rekord účasti na kickboxingové 
události v Evropě.

SOBOTA 6. 8. / 19:00   SOBOTA 6. 8. / 21:00 

NEW EXREME IV

Je to tu – již po čtvrté se v Německu uskuteční nejdrsnější 
a nejdramatičtější zápasnická událost, jejíž sláva sahá 
daleko za hranice země. Těšte se na hvězdy Evropského 
šampionátu ve wrestlingu, jedinečnou atmosféru a noc 
plnou šílenství!

STŘEDA 3. 8.  / 20:00

FIGHTBOX HD! 
ŽIVÉ PŘENOSY NA

fightbox.com VAŠE SRPNOVÁ PORCE ZÁBAVY

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!201608

http://www.fightbox.com
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NEDĚLE 3. 7. / 17:00

NOC S KOČOVNÍKY

Režisérka Marianne Chaud žila po mnoho měsíců mezi 
kočovníky na náhorní plošině v Himalájích a pomocí 
kamery zachycovala jejich životy v detailech gest 
a způsobu mluvy, čímž vytvořila neobyčejně intimní 
portréty. V nadmořské výšce téměř 4500 metrů žijí 
tito kočovníci v jednom z nejvýše položených míst na 
Zemi. V dokumentu se setkáte s bodrým mudrcem 
Tundupem a jeho synem Kenrapem, který navzdory 
otcovým představám touží po lepším životě a plánuje 
své rodiště opustit. Volba je obtížná: kde se bude cítit 
šťastnější?

PONDĚLÍ 15. 8. / 20:00

ROUTE 66
– NAPŘÍC AMERICKÝM
JIHOZÁPADEM

Z Chicaga do Los Angeles vede nejslavnější silnice 
světa. Route 66 byla postavena v roce 1926 a vzápětí 
se jí dostalo přízvisek jako „cesta snů“, „matka všech 
silnic“ nebo „cesta naděje“. Ve třicátých letech se 
totiž stala cestou k přežití statisíců zoufalých farmářů 
putujících ze středozápadu ke Kalifornii – tak Route 66 
zachycuje i román Hrozny hněvu od Johna Steinbecka. 
Dodnes „cesta naděje“ ztělesňuje americký sen.

STŘEDA 3. 8. / 20:00

VAŠE SRPNOVÁ PORCE ZÁBAVY

AUSTRALSKÉ VNITROZEMÍ: 
4x4 EXTREME

Týdenní australský závod 4x4 EXTREME se odehrává 
kolem oblasti Broken Hill v New South Wales 
v Austrálii. Na trati se závodníci musí vyrovnat 
s gigantickými pískovými dunami, bahnitými močály, 
hlubokými říčními koryty a dusivým prachem. Není 
to ale jen o rychlé jízdě. Testovány jsou také vlastnosti 
jako vytrvalost a rozvaha, navigační schopnosti nebo 
schopnost poradit si se závadou vozidla. S každým 
dalším dnem závodu se víc a víc projevují dovednosti 
jednotlivých týmů.

STŘEDA 31. 8. / 23:00

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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