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VČEREJŠÍ DĚTI 
USA, 2000, 89 min  

Režie: Marcus Cole
Hrají:   Jane Alexander, Jane Seymour, 

Clancy Brown

Jenny Cole žije se svým manželem a synem v Americe. 
Čeká své druhé dítě. V noci ji pronásledují mimořádně 
živé sny o malém městečku s velkým kostelem. Spolu s 
matkou přijdou na to, že jde o městečko v Irsku 30. let 
minulého století. Byla Jenny v minulém životě Irkou? 
Odpověď leží za oceánem.

NEDĚLE 2. 10. / 20:30 

Drama

201610 To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

40 LET PANIC 
USA, 2005, 111 min  

Režie:  Judd Apatow
Hrají:   Steve Carell, Catherine Keener, 

Paul Rudd, Seth Rogen, 
Elizabeth Banks

Prodavač elektrotechniky Andy Stitzer je neustálým 
terčem žertíků svých přátel. Je totiž natolik plachý, že 
se mu až do čtyřicítky nepodařilo přijít o panictví. Vše 
změní setkání se sympatickou svobodnou maminkou 
Trish, se kterou se vydá do neprobádaných končin 
sexu. Lechtivá komedie se skvělým Stevem Carellem 
vás zaručeně pobaví.

Romantická komedie

PONDĚLÍ 3. 10.  / 21:00 

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

DON JON
USA, 2013, 90 min 

Režie: Joseph Gordon-Levitt 
Hrají:   Joseph Gordon-Levitt, 

Scarlett Johansson, Julianne Moore

Novodobý Don Juan z New Jersey má v životě několik 
priorit: svou rodinu, přátele, kostel, dívky a sledování 
pornofilmů. Z nich si odnesl nerealistická očekávání 
a lásku považuje za výmysl, dokud díky vztahům 
s dvěma odlišnými ženami nezjistí, že přece jen 
existuje. Sympatický Joseph Gordon-Levitt ve svém 
celovečerním režisérském debutu vtipně otevírá 
problém moderní závislosti.  

NEDĚLE 16. 10. / 21:00

Romantická komedie

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/313846-don-jon/prehled/
http://www.csfd.cz/film/11096-vcerejsi-deti/prehled/
http://www.csfd.cz/film/197217-40-let-panic/prehled/


sledujfilmbox.czVAŠE ŘÍJNOVÁ PORCE ZÁBAVY 

AMERICKÝ GANgSTER 
USA / Velká Británie, 2007, 157 min 

Režie: Ridley Scott
Hrají:   Denzel Washington, Russell Crowe, 

Josh Brolin 

Policejní detektiv se v Americe 70. let snaží zničit 
drogové impérium Franka Lucase, heroinového krále 
Manhattanu, který drogu pašuje do země z Dálného 
východu. Oscaroví Russel Crow a Denzel Washington 
spolu s oceněným režisérem Ridleym Scottem 
vytvořili strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z 
nejmocnějších mužů newyorského podsvětí.

SOBOTA 8. 10. / 21:00

Životopisné kriminální drama

201610 To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

JERICHO
Velkáá Británie, 2016, 1x90 min + 7x60 min

Režie:  Robert McKillop, David Moore, 
Paul Whittington

Hrají:   Hans Matheson, Clarke Peters, 
Jessica Raine

 
Chudá čtvrť Jericho v jorkšírském městě Dales v 70. 
letech 19. století je domovem komunity lidí, kteří žijí 
své těžké, smutné i radostné osudy ve stínu viaduktu, 
který zde pomohli vybudovat. Povedený seriál se 
silnou hlavní hrdinkou, která častěji zachraňuje hrdiny 
než naopak, a bortí tak většinu zavedených klišé pro 
ženské postavy v historických filmech a seriálech.

PRVNÍ ČÁST V SOBOTU 15. 10.
OD 19:55, POTÉ KAŽDOU
SOBOTU OD 20:10  

Dramatický historický seriál

ZABIJ MĚ TŘIKRÁT
USA/Austrálie, 2014, 87 min

Režie: Kriv Stenders
Hrají:   Simon Pegg, Teresa Palmer, 

Alice Braga, Luke Hemsworth

Po nevydařeném splnění zadaného úkolu je nájemný 
vrah Charlie Wolfe najednou zapleten do vraždy, 
vydírání a pomsty. Aby „dostal“ svou plánovanou oběť, 
krásnou surfařku, musí předběhnout další konkurenty, 
kteří jí také jdou po krku. Temný komediální thriller 
se nebere příliš vážně a nabízí kopec mírně politicky 
nekorektní zábavy.

Akční komedie

ČTVRTEK 13. 10. / 21:00

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/224384-americky-gangster/prehled/
http://www.csfd.cz/film/420163-jericho/prehled/
http://www.csfd.cz/film/324908-zabij-me-trikrat/prehled/


sledujfilmbox.czVAŠE ŘÍJNOVÁ PORCE ZÁBAVY 

VČERA V NOCI 
USA/Francie, 2010, 90 min

Režie: Massy Tadjedin
Hrají:   Keira Knightley, Sam Worthington, 

Eva Mendes

Novomanželé Joanna a Michael prožívají večer 
každý s vlastním pokušením. Michael je na služební 
cestě s přitažlivou kolegyní Laurou, Joanna náhodou 
potkává svou bývalou lásku Alexe a vyjde si s ním na 
večeři. Podezřívá Joanna Michaela právem, nebo je to 
právě ona, kdo musí odolávat volání nevěry? V rolích 
konkurujících dam se představí krásky Keira Knightley 
a Eva Mendes.

Romantické drama

201610

SAINT LAURENT 
Francie/Belgie, 2014, 150 min   

Režie: Bertrand Bonello
Hrají:   Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, 

Louis Garrel, Léa Seydoux

Život módního návrháře Yvese Saint Laurenta v období 
let 1967-1976, kdy byl na vrcholu kariéry a slávy. 
Excentrického tvůrce výborně ztvárnil Gaspard Ulliel. 
Kromě barevného, ale často iluzorního světa módy a 
krásy film nabízí i pohled na život pařížské smetánky.

Životopisné drama

STŘEDA 19. 10. / 21:00 NEDĚLE 23. 10. / 21:00 

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

ZROZENÍ LEGENDY 
Čína/Hong Kong/Tchaj-wan, 2010, 116 min
 
Režie: Woo-ping Yuen
Hrají:   Vincent Zhao Wenzhuo, Michelle Yeoh, 

David Carradine

Su Can se vzdává své kariéry proslulého generála, aby 
si mohl splnit svůj sen - otevřít si školu bojových umění 
a věnovat se milované rodině. Jeho klidný život se 
však obrátí vzhůru nohama, když musí o život bojovat 
s nevlastním bratrem. Jeho životním posláním se 
stává zdokonalení bojové techniky, která dá vzniknout 
legendě „Krále žebráků“. Mystika a bojová umění v 
dokonalé souhře.

Akční historické drama

ČTVRTEK 27. 10. / 21:00

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/342519-saint-laurent/prehled/
http://www.csfd.cz/film/250246-last-night/prehled/
http://www.csfd.cz/film/267553-zrozeni-legendy/prehled/
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KRÁLOVSKÁ HRA 
Dánsko, 2004, 120 min

Režie: Nikolaj Arcel
Hrají:   Anders W. Berthelsen, Nicolas Bro, 

Lars Mikkelsen

Tři týdny před parlamentními volbami se lídr jedné 
z největších politických stran dostane do vážné 
automobilové nehody. Mladý ambiciózní novinář, který 
se právě stal dopisovatelem významného deníku, se 
snaží odhalit machinace spojené s volební kampaní. 
Nic není takové, jak se zdá, boj o moc je neúprosný a 
hledání pravdy se stává osobním posláním. Mrazivá 
realita politiky z první ruky.

ČTVRTEK 27. 10. / 21:00 

201610

Rychlý Stripes CAKE
USA, 2014, 98 min

Režie: Daniel Barnz
Hrají:   Jennifer Aniston, Adriana Barraza, 

Sam Worthington, Anna Kendrick 

Utrápená, fyzickou bolestí a depresemi sužovaná 
Claire se snaží vyrovnat s vlastní tragédií, ale nepříliš 
se jí to daří. Když Nina, jedna z žen z podpůrné skupiny 
pro pacienty s chronickou bolestí, spáchá sebevraždu, 
Claire začne pátrat po příčinách a přitom se pomalu 
vynořuje z vlastního utrpení. Skvělá Jennifer Anniston 
tak, jak jste ji ještě neviděli!

PÁTEK 28. 10.  / 21:00 

Drama

Jihoafrická republika/USA, 2005, 94 min 

Režie: Frederik Du Chau
Hrají:   Bruce Greenwood, Hayden Panettiere, 

Wendie Malick 

Proužek, opuštěné mládě zebry, vyrůstá u pana 
Walsche, trenéra koní a majitele malé farmy s 
přesvědčením, že je závodní kůň. S pomocí přátel 
ze stodoly - poníka Tuckera, moudré kozy Franny, 
bláznivého kohouta Reggieho a Channing, dcery pana 
Walsche, usiluje o splnění svého velkého snu - zvítězit v 
nejslavnějších dostizích světa.

SOBOTA 29. 10. / 13:30

Rodinné dobrodružné drama

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

VAŠE ŘÍJNOVÁ PORCE ZÁBAVY 

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

Thriller

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/154175-kralovska-hra/prehled/
http://www.csfd.cz/film/134378-rychly-stripes/prehled/
http://www.csfd.cz/film/369475-cake/prehled/


WCFC 5  
Repríza WCFC5 26. 6. z Dublinu

WCFC přichází do Dublinu s akční nocí nabitou zápasy 
profesionálů i amatérů MMA & K-1. Soupeřit bude několik 
velmi známých světových jmen a množství tvrdých 
místních bojovníků. WCFC 5 se uskuteční v The Wright 
Venue ve Swords a slibuje mimořádnou noc bojových 
umění se zápasy MMA a K-1 v ‘RAGE’ (kombinace ringu a 
klece používána na některých z nejznámějších světových 
bojových akcích). Neskutečná show s profesionální 
produkcí, neuvěřitelnými světelnými efekty, lasery, 
zvukem a obrazem přenášeným na velké obrazovky. 
Nebudou chybět ani nádherné WCFC Ring Girls.  

Superkombat
– Grand Prix  
Repríza Superkombatu ze 6. 
srpna v Rumunsku 
King of Kings, jedna z nejvýraznějších soutěží ve světě 
kickboxu, přináší na největší světové stadiony nejlepší 
bojovníky z celého světa a nejoddanější fanoušky s 
cílem vytvořit úžasné představení. Díky sérii zápasů KOK 
Grand Prix zažije každý bojovník i fanoušek neuvěřitelné 
souboje, silné emoce a záplavu adrenalinu.

NEDĚLE 15. 10. / 19:00   SOBOTA 22. 10. / 19:00

KOK HERO’S SERIES 
ŽIVĚ z moldavského
Kišiněva 

King of Kings, jedna z nejvýraznějších soutěží ve světě 
kickboxu, se 1. října 2016 vrátí do moldavského Kišiněva. 
Ze zápasů KOK vzejde nový šampion v polotěžké váze a 
proběhne zde i velký souboj v těžké váze - tento trhák si 
proto rozhodně nenechte ujít.

SOBOTA 1. 10 / 19:00

FIGHTBOX HD! 
ŽIVÉ PŘENOSY NA

fightbox.com VAŠE ŘÍJNOVÁ PORCE ZÁBAVY 

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!201610

http://www.fightbox.com
http://fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://fightbox.com/
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Nezapomeňte si pas 1
– THAJSKO
Cestovatel dobrodruh Gordon Sivell brázdí severní 
Thajsko podél hranice s Barmou a prozkoumává 
vesnice hluboko v horách, ve kterých žijí dlouhokrké 
ženy. Odtud pokračuje na jih k erotikou proslulému 
městu Pattaya a později se vydává na tropický ostrov 
Ko Lanta do provincie Krabi na sloní treking a lekce 
z thajské kuchyně.

STŘEDA 12. 10. / 18:00

SPORT ADVENTURE

V relaci Sport Adventure poznáte nejdivočejší 
a nejpozoruhodnější světové lokality. Hory, pouště 
a oceány se stávají dějištěm sportů, které se vymkly 
omezením stadionů, a disciplín, ve kterých se ti nejlepší 
rozhodli dotknout vlastních limitů. Uvidíte sporty, 
které vyžadují ten typ výzvy, jaký poskytuje jen příroda. 
Podívejte se, jak odvážlivci soutěží sami se sebou 
a pohybují se na hraně bez ohledu na drsnost 
podmínek.

ČTVRTEK 6. 10. / 23:00

VAŠE ŘÍJNOVÁ PORCE ZÁBAVY 

NEDĚLE 3. 7. / 17:00

CITY CHIC

Kromě historických památek a notoricky známých 
monumentů dělá město pamětihodným jeho jídlo, jeho 
móda či architektura, jeho jedinečná, typicky nákupní 
místa a zejména jeho nejkreativnější obyvatelé. CityChic 
cestuje do více než 30 míst jako Londýn, Paříž, Milán 
či New York na setkání a rozhovory s nejzajímavějšími 
lidmi, kteří se věnují módě, výrobě šperků, designu, 
umění, gastronomii, architektuře a novým médiím. 
Uvidíte například super auta Anthonyho Keatinga 
a šperky od Lea DeVroomena.

ÚTERÝ 11. 10. / 16:00

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.docuboxlive.com/
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fashionboxlive.com/

