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SHERLOCK - série 2
Velká Británie, 2012  

Režie:  Paul McGuigan, Toby Haynes
Hrají:    Benedict Cumberbatch,  

Martin Freeman, Una Stubbs

Sherlock Holmes podle klasiky Arthura Conana Doylea 
zasazený do prostředí Londýna 21. století. Druhá série 
populárního britského seriálu od BBC vám přináší 
epizody Skandál v Belgravii, Psisko baskervillské  
a Reichenbašský pád. Pokud jste seriál neviděli, tak se 
můžete těšit na výborné herce a skvělý scénář mixující 
suchý britský humor s napětím z řešení předkládaných 
záhad.

KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 19:30

Kultovní seriál

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

UZAVŘENÝ KRUH
Velká Británie / USA, 2013, 96 min 

Režie:  John Crowley
Hrají:   Rebecca Hall, Eric Bana, Ciarán Hinds, 

Jim Broadbent

V londýnské tržnici vybuchne dodávka a rázem je 
na světě jeden z nejsledovanějších případů britské 
historie. Pachatel je dopaden a schyluje se k soudnímu 
přelíčení. Proti sobě stojí dva výjimeční právníci, bývalí 
milenci. Případ se zamotává a vše nasvědčuje tomu, 
že je do něj zapojená tajná britská policie. Najednou 
už není v sázce jen kariéra obou právníků. Tady půjde  
i o jejich životy.

Krimi

PÁTEK 10.2.
OD 21:00

MUŽ S ŠEDIVÝMI VLASY
USA, 2007, 98 min 

Režie:  Scott L. Flynn
Hrají:   Patrick Bauchau, Jack Conley,  

Jillian Armenante

Nechvalně proslulý sériový vrah Albert Fish je hlavní 
postavou snímku, který předkládá věrný obraz New 
Yorku 20. let minulého století. Fish živí své zvrácené 
choutky životy mladých lidí. Jeho zatím poslední 
obětí se stává 12letá Grace Budd. Zajímavostí je, že 
Albert Fish, přezdívaný The Gray Man, byl částečnou 
předlohou pro film Mlčení jehňátek a jeho hlavního 
„hrdinu“ Hannibala Lectera.

ČTVRTEK 9.2.
OD 21:00

Thriller

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/256596-sedovlasy-pan/prehled/
http://www.csfd.cz/film/281729-sherlock/prehled/
http://www.csfd.cz/film/318511-uzavreny-kruh/prehled/
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POSLEDNÍ DNY NA MARSU 
Velká Británie / Irsko, 2013, 98 min

Režie: Ruairi Robinson
Hrají:   Liev Schreiber, Olivia Williams,  

Goran Kostic

Poslední dny výzkumného programu na Marsu se 
blíží. Tým je blízko průlomu, podařilo se jim odhalit 
známky života v jednom ze vzorků. Kosmická loď je na 
cestě posádku vyzvednout. Ještě předtím se ale dva 
astronauti vydávají ven. Dojde však k nehodě a jeden 
z členů zahyne. Jeho tělo poté poslouží neznámé 
mikroskopické formě jako hostitelská schránka. 
Kosmonaut znovu obživne a na základně vypukne 
teror.

SOBOTA 11.2.
OD 21:00

Sci-Fi

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

KRÁLOVNA
Velká Británie / Francie / Itálie, 2006, 97 min 

Režie:  Stephen Frears
Hrají:   Helen Mirren, James Cromwell,  

Alex Jennings

Titulní postavou snímku je britská královna Alžběta II. 
(Helen Mirren) a jejím protihráčem je bývalý premiér 
Tony Blair (Michael Sheen). Film se soustředí na popis 
krizové situace, jež nastala po tragické smrti princezny 
Diany 31. srpna 1997. Zatímco dvůr považoval událost 
za ryze soukromou záležitost, neboť rozvedená Diana 
již nebyla členkou královské rodiny, světové veřejné 
mínění požadovalo okázalé truchlení a okázalý pohřeb. 

Životopisné drama

KRÁLOVNA ALŽBĚTA
Velká Británie, 1998, 124 min

Režie: Shekhar Kapur
Hrají:   Cate Blanchett, Geoffrey Rush,  

Joseph Fiennes

Svrchovanost Anglie je pod stálým tlakem okolních 
států a v zemi je třeba obnovit silnou katolickou 
víru. Umírající královna už nemá dost sil a jediným 
potenciálním nástupcem trůnu je její mladá sestra 
Alžběta, zapřisáhlá protestantka. Selhávají i naděje 
na záchranné manželství s některým ze sousedních 
panovníků a osud celé Anglie se ocitá na okraji hluboké 
propasti...

Životopisné drama

PONDĚLÍ 13.2.
OD 21:00 

STŘEDA 15.2.
OD 19:20 

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/318087-posledni-dny-na-marsu/prehled/
http://www.csfd.cz/film/222331-kralovna/prehled/
http://www.csfd.cz/film/12886-kralovna-alzbeta/prehled/
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SMRT ČMUCHALA
USA, 2014, 112 min

Režie: Michael Cuesta
Hrají:   Jeremy Renner, Mary Elizabeth Winstead, 

Rosemarie DeWitt

Gary Webb byl americký novinář, v devadesátých letech 
napsal sérii článků o přímém spojení CIA s pašováním 
kokainu z Nikaraguy do Kalifornie za Reaganovy vlády. 
V článcích naznačil, že o tom všem věděla i vláda. 
Jeho následná smrt je však záhadou. Podle oficiálních 
prohlášení spáchal sebevraždu, i když na jeho hlavě byly 
dvě střelné rány. Příběh na základě skutečné události.

Životopisné krimi

VÍTEJTE U MĚ
USA, 2014, 87 min 

Režie:  Shira Piven
Hrají:     Kristen Wiig, Linda Cardellini,  

James Marsden

Co se stane, když mladá žena trpící hraniční poruchou 
osobnosti vyhraje v loterii? Hlavní postava tohoto 
snímku kupříkladu přestane brát léky a koupí si vlastní 
televizní pořad. Chce si tak splnit svůj celoživotní sen 
stát se novou Oprah. Ke zděšení všech tak na veřejnosti 
pere špinavé prádlo a sdílí svůj osobitý názor na vše od 
výživy přes vztahy až po kastraci domácích mazlíčků.

Komediální drama

SOBOTA 18.2.
OD 21:00

NEDĚLE 19.2.
OD 21:00

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

ČESKÁ TELEVIZNÍ 

PREMIÉRA

MĚSTO ZLOČINU
Hong Kong, 2009, 120 min
 
Režie:  Derek Yee
Hrají:     Jackie Chan, Naoto Takenaka,  

Daniel Wu, Xu Jinglei 

Čínský mechanik, přezdívaný Steelhead (Jackie Chan) 
se ilegálně přistěhuje do Japonska, kde pátrá po své 
přítelkyni Xiu Xiu (Xu Jinglei). Spolu se svým přítelem 
Jie (Daniel Wu) si najdou práci, aby měli nějaké peníze. 
Jakmile Steelhead zjistí, že jeho přítelkyně je provdaná 
za vůdce japonské Yakuzy, rozhodne se, že v Japonsku 
zůstane. Zároveň vezme práci jako Eguciho zabiják. 
Nakonec se zaplete se s Yakuzou tak moc, že už není 
cesty zpět.

Akční

ČTVRTEK 23.2.
OD 21:00 

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/286749-vitejte-u-me/prehled/
http://www.csfd.cz/film/335617-kill-the-messenger/prehled/
http://www.csfd.cz/film/242313-mesto-zlocinu/prehled/
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LÁSKA JAKO BLÁZEN
USA, 2014, 86 min

Režie: Peter Glanz
Hrají:   Jason Bateman, Olivia Wilde,  

Billy Crudup, Tony Roberts

Conrad je dospělé dítě, když mu bylo jedenáct let, rodiče 
se sbalili a odjeli na dvacet let do Paříže. Starosti o Conrada 
nechali na personálu luxusního newyorského hotelu. 
Bezstarostný život se ovšem změní po rozvodu rodičů. 
Hotel musí Conrad opustit, a tak se nastěhuje se do bytu 
svého nejlepšího přítele Dylana (Billy Crudup). Zde potká 
dívku svých snů, Beatrice (Olivia Wilde), která ale už chodí 
s Dylanem. 

PÁTEK 24.2.
OD 19:30

REKONSTRUKCEV NITRU LLEWYNA DAVISE
USA / Velká Británie / Francie, 2013, 105 min

Režie: Ethan Coen, Joel Coen
Hrají:   Oscar Isaac, Carey Mulligan,  

Justin Timberlake

Film popisuje příběh talentovaného mladého 
muzikanta, který se snaží získat si uznání, v době 
obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961. Ačkoliv 
se jeho život zdá být nekonečným řetězem smůly, 
Llewyn se nevzdává a pevně si jde za svým snem. Bez 
peněz a trvalé adresy se protlouká životem a přespává 
u stále se snižujícího počtu kamarádů. Jako šance na 
záchranu se jeví cesta do Chicaga, kam se vydává  
s nadějí na získání nového manažera.

SOBOTA 25.2
OD 21:00

Hudební drama

Dánsko, 2003, 91 min

Režie: Christoffer Boe
Hrají:   Nikolaj Lie Kaas, Maria Bonnevie,  

Krister Henriksson

Celé je to film, celé je to konstrukce, ale přesto to bolí. 
Těmito slovy začíná příběh mladého Alexe, kterému 
zcela změní život náhodné setkání s dívkou Aimee. 
Náhle nic není tak, jako dřív. Přichází domů a stejně 
jako se mění Alexův vnitřní život, proměňuje se i jeho 
vnější svět. Jeho byt zmizel, přátelé ho nepoznávají, 
stává se mužem bez minulosti. Aby získal budoucnost, 
musí všechnu svou víru vložit v lásku.

PONDĚLÍ 27.2
OD 21:00

Originální romantické drama

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

Komedie

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/253340-laska-jako-blazen/prehled/
http://www.csfd.cz/film/134895-rekonstrukce/prehled/
http://www.csfd.cz/film/305234-v-nitru-llewyna-davise/prehled/
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SUPERKOMBAT

Superkombat Fighting Championship se vrací na 
FightBox s mimořádně očekávanou sportovní událostí. 
Jedna z nejvýznamnějších událostí ze světa kickboxu 
vám přináší turnaj Superkombat World Grand Prix. 
Jedinečný výběr nejlepších světových bojovníků 
zaručuje prvotřídní sportovní zážitek!

FIGHTS OF GLORY 
DÁNSKO  

Glory, světová premiová liga v kickboxu, se 16. 
dubna 2016 představila v dánské Kodani s dalším 
hvězdným týmem. O vítězství v turnaji bojovali čtyři z 
nejlepších světových zápasníků těžké váhy. Šampion 
z Welterweight Niek „The Natural” Holzken v hlavním 
zápase obhajoval titul proti Švýcarovi Yoannovi Kongolo.

KAŽDOU STŘEDU
OD 20:00

KAŽDÉ PONDĚLÍ
OD 19:00

KOK HEROES
– ŽIVĚ Z LOTYŠSKÉ RIGY    

KOK 2017, jedna z nejznámějších značek v kickboxu, ve 
svém vydání z Rigy přináší nejlepší bojovníky z Kuby, 
Španělska, Maroka, Polska, Litvy a Moldavska. Série 
KOK Grand Prix Tournament znamená pro každého 
boojovníka i diváka neuvěřitelné zápasy, silné emoce  
a záplavu adrenalinu. Můžete se těšit na kopec akce živě 
z lotyšské Rigy.

SOBOTA 25. 2.
OD 18:00  

fightbox.com 

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!

http://www.fightbox.com
http://fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://fightbox.com/
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DĚJINY A KULTURA
TEQUILY 
Část:  Krajina agáve 

Sledujte seriál o historii výroby tequilly a její úzkém 
propojení s muži a ženami, kteří ji vyrábějí. Vše, co 
jste kdy chtěli vědět o tequille, se dozvíte z tohoto 
dokumentu – od pěstování, přes historii nejznámějších 
značek, až po výrobu a po samotné lidi, kteří se jí věnují. 
Modrozelené plantáže agáve v Mexiku se rozprostírají 
na pláních, strmých kopcích, sopečných horách  
i roklinách a dodávají regionu nezaměnitelný charakter.

ČTVRTEK 16. 2.
OD 19:00 

MISTŘI KITOVÁNÍ 

Kite Masters je zcela nový seriál přinášející horké 
novinky z inspirativního světa kiteboardingu – 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, 
Mistři kitování je ta pravá show pro vás! Kiteboarding 
obsahuje množství různých disciplín – od závodu po 
freestyle - pro víkendové nadšence i profesionální 
jezdce. V show je uvidíte všechny v aktuálním souhrnu 
dění z celého světa.

PÁTEK 10. 2.
OD 19:00 

STOPY VE SNĚHU

SOBOTA 18. 2.
OD 21:00 

Hudební dokument

Rusko, 2014, 63 min.

Režie: Vladimir Kozlov

Dokumentární film Stopy ve sněhu vypráví příběh 
mimořádné punkové scény na ruské Sibiři v 80. letech 
minulého století. První dokument svého druhu z dílny 
režiséra Vladimira Kozlova využívá vzácné původní snímky 
sibiřských punkových legend včetně punkové básnířky 
a písničkářky Janky Ďagilevy a kontroverzního „kmotra“ 
ruského punku Jegora Letova, spolu s rozhovory ze 
současnosti. Navzdory (nebo možná právě díky) relativní 
izolaci se tato scéna rozvíjela a inspirovala své členy  
k vytvoření nejoriginálnějších punkových děl, jaké kdy 
vznikly.

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

