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Město duchů
USA, 2009  

Režie:   David Koepp
Hrají:     Ricky Gervais, Téa Leoni,  

Greg Kinnear, Kristen Wiig

Mrzutý zubař Bertram Pincus to s lidmi příliš neumí. 
Když však neočekávaně zahyne a několik minut 
poté jakoby zázrakem znovu ožije, zjistí, že získal 
rozčilující schopnost vidět duchy a komunikovat s nimi.  
A tak se nechtěně stává prostředníkem mezi tímto  
a „druhým“světem.

SOBOTA 4.3. O 21:00

romantická komedie
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JCVD
Belgie/Lucembursko/Francie, 2008 

Režie:    Mabrouk El Mechri
Hrají:    Jean-Claude Van Damme,  

Zinedine Soualem, François Damiens

Jean-Claude Van Damme si zahrál sám sebe v příběhu o 
pádu hvězdy, jejíž minulost jí brání v normálním životě. 
Když se unavený hrdina akčních filmů na sklonku 
kariéry vrací do rodné Belgie, nejraději by měl od všech 
klid. Namísto toho se náhodou zaplete do ozbrojené 
loupeže. S pistolí u hlavy se z něj stává obyčejný člověk, 
kterému před očima běží celý jeho život.

krimi komedie/drama

STŘEDA 8.3. O 21:00

Jelena
Rusko, 2011

Režie:    Andrej Zvjagincev
Hrají:     Naděžda Markina, Jelena Ljadova,  

 Alexej Rozin

Náhlá nemoc manžela a jeho neočekávané smíření  
s do té doby “ztracenou” dcerou ohrozí plán poslušné 
manželky Eleny na potenciální dědictví. Musí proto 
vymyslet náhradní plán jak zaopatřit nezodpovědného 
syna a vnoučata. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

ÚTERÝ 7.3. O 22:35

drama
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Naboř a ujeď
USA, 2012

Režie:  David Palmer, Dax Shepard
Hrají:    Dax Shepard, Kristen Bell,  

Michael Rosenbaum

Bývalý gangster Charlie Bronson ohrozí svou novou 
identitu z programu na ochranu svědků, jen aby 
pomohl své přítelkyni dostat se do Los Angeles. 
Policisté i bývalí kámoši z gangu jsou jim na stopě. 
Vtipné road movie s Bradleym Cooperem v hlavní roli.

ČTVRTEK 9.3. O 21:00

akční komedie

Krádež legendy
USA/Velká Británie, 2003 

Režie:   David Caffrey
Hrají:    Johnny Knoxville, Christina Applegate, 

Marley Shelton, Michael Shannon

Film, který začíná smrtí geniálního hudebníka 
Grama Parsonse, je příběhem o přátelství, cti a 
dobrodružství, ve kterém účinkují dva muži, pohřební 
vůz, mrtvá rocková hvězda, pět galonů benzínu a slib. 
Nejneobyčejnější honička všech dob může začít.

komediální drama

Kořeny
USA, 2016

Režie:   Bruce Beresford, Thomas Carter,  
Allen Hughes, Phillip Noyce,  
Mario Van Peebles

Hrají:     Malachi Kirby, Rege-Jean Page,  
 Jonathan Rhys Meyers

Historický seriál, natočený podle slavné knihy Alexe 
Haleyho, na pozadí amerických dějin vypráví příběh 
Afričana jménem Kunta Kinte, který byl odvlečen 
z domova a prodán do otroctví v Americe, i jeho 
potomků. Navzdory všem překážkám mají členové 
černošské rodiny nezlomnou vůli přežít a zachovat 
odkaz předků.

historický seriál

SOBOTA 18.3. O 21:00 NEDĚLE 19.3. O 19:35
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Král ze Soho
Velká Británie/USA, 2013

Režie:  Michael Winterbottom
Hrají:    Steve Coogan, Matt Lucas, Anna Friel

Skutečný příběh podnikatele Paula Raymonda, který 
v Londýně otevřel první striptýzový klub, zbohatl 
z propagace ženské nahoty a na jistý čas se stal 
nejbohatším Britem. Pohádkové bohatství však 
nezaručuje spokojený soukromý život. Jediným čistým 
vztahem v Raymondově životě je láska k dceři, a také 
o tu přijde.

životopisné drama

Goyovy přízraky
USA/Španělsko, 2006 

Režie:   Miloš Forman
Hrají:      Javier Bardem, Natalie Portman,  

Stellan Skarsgård

Malíř Goya (Stellan Skarsgard) se zaplete se španělskou 
inkvizicí, když jeho múzu Ines (Natalie Portman) církev 
obviní z kacířství. Její otec Thomas hledá u Goyi pomoc 
a doufá, že díky kontaktům na faráře Lorenza (Javier 
Bardem), jehož Goya maluje, mohou dosáhnout 
propuštění Ines. Výborně obsazené drama z dílny 
Miloše Formana oplývá napětím i skvělými hereckými 
výkony.

historické drama

NEDĚLE 19.3. O 21:00 NEDĚLE 19.3. O 22:40

Vpich
USA, 2011
 
Režie:   Mark Kassen, Adam Kassen
Hrají:      Chris Evans, Mark Kassen,  

Vinessa Shaw

Mike a Paul jsou idealističtí mladí právníci a partneři 
v úspěšné firmě, Mike je však kromě toho také 
narkomanem. Když se zdravotní sestra Vicky při práci 
nakazí AIDS z kontaminované jehly, ujmou se jejího 
případu. Nemocnici, ovládanou molochem korupce, 
zastupuje vlivný advokát Nathaniel Price. Silný příběh 
ve stylu Davida a Goliáše o zápase proti zdravotnické 
mafii i vlastním démonům.

drama

STŘEDA 22.3. O 21:00
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To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

Díky za ty dary
USA, 2012

Režie:  Stuart Blumberg
Hrají:    Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo,  

Tim Robbins

V romantické komedii od oceněného režiséra Stuarta 
Blumberga se setkají tři různorodí muži, které spojuje 
neobvyklá diagnóza: závislost na sexu. Spolu se učí 
čelit výzvám a zmatkům každodenního života, plavat  
v rozbouřených vodách rodinných a romantických vztahů  
a navazovat obyčejná přátelství.

NEDĚLE 26.3. O 21:00

Někdo jako jáVšemocný
USA, 2011

Režie:  Neil Burger
Hrají:    Bradley Cooper, Robert De Niro,  

Anna Friel

S pomocí záhadné experimentální pilulky, která 
umožňuje uživateli využívat 100 procent své mozkové 
kapacity, se neúspěšný spisovatel (Bradley Cooper) 
stává nejlepší možnou verzí sebe sama a finančním 
géniem. Nový život však kromě výhod přináší  
i nečekané nebezpečí a brutální vedlejší účinky.

ÚTERÝ 28.3. O 21:00

sci-fi thriller

Švýcarsko, 2012

Režie:  Xavier Koller
Hrají:    Hanspeter Müller, Nils Althaus, 

Carla Juri

Mladý, veselý holič Kari a bohatá dědička Annemarie 
se do sebe zamilovali na první pohled. Odlišné 
společenské postavení však klade překážky jejich lásce. 
Annemarie se má vdát za bohatého a perspektivního 
úředníka. Dobová drama ukazujte rozpor mezi pravou 
láskou a tlakem konzervativní společnosti na konci 19. 
století.

ČTVRTEK 30.3. O 19:10

dramakomedie
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KOK HEROES vol. 24
- Z VILNIUSU

SUPERKOMBATHIP SHOW  

Hip Show posouvá bojové sporty na zcela novou 
úroveň. Ve formátu 2 na 2 zápasí dva týmy po dvou 
bojovnících v 3D aréně o rozměrech 12x12 metrů, která 
poskytuje autentičtější zážitek než tradiční plochý ring. 
Pokud je jeden z členů týmu v aréně knokautován, 
souboj pokračuje ve formátu 2 proti 1. V případě, že 
zbývající člen týmu vydrží bojovat 60 sekund, zápas 
končí remízou.

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!

Série KOK spojuje sportovce na světové úrovni  
s oddanými fanoušky bojových sportů v arénách všude 
na světě a nabízí tak kvalitní sportovní zábavu. KOK 
má díky svému charakteru, intenzitě a spontánnosti 
širokou fanouškovskou základnu. Téměř 80 % zápasů 
končí knokautem, co přitahuje fanoušky silných 
sportovních zážitků. Březnový gala turnaj se uskuteční 
v litevském Vilniusu, na domácí půdě KOK. Siemens 
Arénu čeká vzrušující bojový večer!

KAŽDOU NEDĚLI
OD 21:00

KAŽDÉ PONDĚLÍ
OD 19:00

SOBOTA 18. 3.
OD 19:00

fightbox.com 

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!
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Tara Oceans:  
Ztracená aliance
Každý živočišný a rostlinný druh hraje na naší planetě 
svou roli, ale jaká je úloha člověka? Odpověď na tuto 
otázku bude Tara hledat na Maledivách, Mauriciu 
and Mayottských ostrovech. Tařini výzkumníci odhalí 
přítomnost podmořských virů. Indičtí vědci nedávno 
zjistili, že virus cholery má svůj původ v oceánu. Mohou 
podmořské bakterie a viry napadnout člověka?

ČTVRTEK 16.3. O 18:00

Slopestyle TV

Seriál Slopestyle TV o cestování, lyžování  
a snowboardingu v horských destinacích ukazuje 
některé z nejlepších kanadských vysokohorských 
jezdců a středisek. Každá epizoda vás zavede do 
jiné horské destinace, posune hranice ježdění  
a zároveň prozkoumá dějiny regionu, místní kulturu 
a vzrušující noční život. Získejte tipy pro začátečníky  
i experty, lyžaře i snowboardisty, poznejte nádherné 
horské scenérie a zažijte autentické, vysokohorské 
dobrodružství. Tentokrát navštívíme středisko Lake 
Louise.

PÁTEK 10.3. O 18:00

Africká královna

PONDĚLÍ 6.3. O 21:00

romantické vojenské drama

USA/Velká Británie, 1951

Režie:  John Huston
Hrají:    Humphrey Bogart, Katharine Hepburn,  

Robert Morley

Září 1914. Do německé kolonie ve východní Africe dorazila 
zpráva, že Německo je ve válce s Británií, takže reverend 
Samuel Sayer se stal nepřátelským cizincem. Jeho misii vypálili 
a Sayer umírá na horečku. Reverendova vzdělaná, snobská 
sestra Rose se vydá na cestu domů jediným dostupným 
způsobem - na rozpadající se říční parolodi Africká královna s 
nevrlým a věčně opilým kapitánem Charliem Allnutem. Rose 
chce pomstít svého bratra a přesvědčí kapitána, aby zaútočili 
na obrovskou německou válečnou loď Louise. Jeden ze 100 
filmů, které musíte vidět, než zemřete, s brilantním Humprey 
Bogartem a Katherine Hepburn.

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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