
Notting Hill Bez záznamuPátý - 1. díl

VAŠE DUBNOVÁ PORCE ZÁBAVY

sledujfilmbox.cz

WHAT’S

BOX

IN
 T

H
E

czech republic

4 2017

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

http://www.csfd.cz/film/69501-the-five/prehled/
http://www.csfd.cz/film/17806-notting-hill/prehled/
http://www.csfd.cz/film/289501-bez-zaznamu/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


VAŠE DUBNOVÁ PORCE ZÁBAVY PÁTEK 7.4. OD 21:00
Pátý - 1. díl

20174

HIT MĚSÍCE

To nejlepší Z PROGRAMU FILMBOX premium

sledujfilmbox.cz

http://www.csfd.cz/film/69501-the-five/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


NEDĚLE 23.4. OD 21:00
NOTTING HILL

VAŠE DUBNOVÁ PORCE ZÁBAVY

20174

HIT MĚSÍCE

sledujfilmbox.cz

To nejlepší Z PROGRAMU FILMBOX premium

http://www.csfd.cz/film/17806-notting-hill/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


VAŠE DUBNOVÁ PORCE ZÁBAVY ČTVRTEK 27.4. OD 21:00
Bez záznamu

To NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX EXTRA HD20174

HIT MĚSÍCE

sledujfilmbox.cz

http://www.csfd.cz/film/289501-bez-zaznamu/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


VAŠE DUBNOVÁ PORCE ZÁBAVY

20174

sledujfilmbox.cz

Příběh Donalda Trumpa
USA, 2005	 	

Režie:   John David Coles
Hrají:       Louis Ferreira, Saul Rubinek, 

Chris Potter

Neautorizovaný	 životopis	 realitního	 a	 mediálního	 magnáta,	
hvězdy	 reality	 show	 a	 současného	 amerického	 prezidenta	
Donalda	 Trumpa.	 Z	 poměrně	 skromných	 začátků	 se	mu	 díky	
spekulacím	 na	 trhu	 s	 nemovitostmi	 podařilo	 získat	 velké	
bohatství,	o	které	později	přišel	kvůli	krachu	realitního	trhu	a	
dokonce	 zůstal	 zadlužený.	 Podařil	 se	 mu	 opětovný	 vzestup,	
který	 už	 nikdo	 neočekával.	 Kromě	 obchodních	 úspěchů	
do	 sebe	 zahleděného,	 materialistického	 samolibce,	 který	
není	 s	 ničím	 dlouho	 spokojen,	 film	 vykresluje	 Trumpa	 i	 jako	
neúnavného	sukničkáře.

SOBOTA 4.3. OD 21:00

životopisné drama

Muž ve stínu
Francie/Německo/Velká	Británie,	2010

Režie:    Roman Polanski
Hrají:     Ewan McGregor, Pierce Brosnan, 

Tom Wilkinson, Kim Cattrall

Napínavý	 příběh	 spisovatele	 (Ewan	 McGregor),	
jehož	 najmou	 na	 sepsání	 pamětí	 bývalého	 britského	
premiéra.	 Děj	 začíná	 nabírat	 nebezpečné	 obrátky	
krátce	 poté,	 co	 na	 opuštěnou	 zimní	 pláž	 známého	
amerického	 letoviska	 moře	 vyplaví	 mrtvolu	 pisatele,	
který	se	na	pamětech	podílel	před	naším	hrdinou.	Jaké	
tajemství	expremiér	skrývá,	že	kvůli	tomu	umírají	lidé?

mysteriózní thriller

NEDĚLE 9.4. OD 21:00

Pátý - 1. díl
Velká	Británie, 2016

Režie:    Mark Tonderai
Hrají:       Tom Cullen, Hannah Arterton, 

O.T. Fagbenle 

Mysteriózní	seriál	na	motivy	thrilleru	Harlana	Cobena.	
Pětice	dětí	si	jde	hrát	do	lesa,	nejmladšího,	pětiletého	
Jesseho	 však	 pošle	 domů.	 A	 to	 je	 naposledy,	 co	 ho	
někdo	viděl	živého	-	Jessie	zmizel.	Jeho	DNA	se	po	20	
letech	 objeví	 na	místě	 vraždy	 ženy,	 která	mohla,	 ale	
nemusela	být	prostitutkou.	Jesse	tedy	pravděpodobně	
žije.	Je	vrahem?	Klientem	mrtvé	ženy?	Seriálový	thriller	
plný	 kostlivců	 ve	 skříni	 vám	 nedá	 vydechnout	 až	 do	
posledního	dílu.

PÁTEK 7.4. OD 21:00

mysteriózní thriller

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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Don Jon
USA,	2013

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	debutu	vtipně	otevírá	problém	moderní	
závislosti.

romantická komedie

Flinstonovi
USA,	1994

Režie:    Brian Levant
Hrají:      John Goodman, Elizabeth Perkins, 

Rick Moranis, Rosie O’Donnell

Flintstonovi	 a	 Rubbleovi	 jsou	moderní	 rodinou	 doby	
kamenné.	 Fred	 a	 Barney	 jsou	 kolegové	 v	 těžební	
společnosti	 Slate	 and	 Company.	 Fred	 dal	 Barneymu	
nějaké	 peníze,	 aby	 si	 s	 manželkou	 Betty	 mohli	
adoptovat	 dítě.	 Barney	 se	 mu	 odvděčí	 tak,	 že	 mu	
pomůže	 získat	 manažerský	 post	 ve	 firmě.	 Fred	 však	
netuší,	 že	 mu	 šéf	 za	 zády	 spřádá	 podvod,	 za	 který	
bude	nakonec	odpovídat	on	sám	jako	nový	manažer...	
Příběhy	postaviček	na	motivy	kultovního	animovaného	
seriálu	pobaví	celou	rodinu.

rodinná komedie

SOBOTA 15.4. OD 16:00 NEDĚLE 16.4. OD 21:00

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

Poslední nepřítel
- 1. díl
Velká	Británie, 2008

Režie:  Iain B. MacDonald
Hrají:      Benedict Cumberbatch, 

Anamaria Marinca, Max Beesley

Z	Británie	se	stal	stát	ovládaný	tajnými	službami.	Biometrický	
průkaz	je	povinen	a	kdo	ho	nemá,	patří	do	kategorie	“podlidí”.	
Pětidílný	miniseriál	ukazuje	svět,	ve	kterém	se	paranoia	šíří	jako	
smrtelná	 infekce	-	stačí	 jediný	dotek	a	člověk	 je	odsouzen	na	
doživotí	pod	drobnohledem	vlády	 či	 jiných	organizací,	 jejichž	
pohnutky	mohou	být	zpočátku	čestné,	ale	zákonitě	se	zvrhnou	
v	prosazování	osobních	zájmů.	Geniální	matematik	Stephen	se	
vrací	na	pohřeb	svého	bratra.	Při	hledání	pravdy	o	jeho	smrti	se	
zaplete	do	spiknutí	a	nemine	ho	ani	láska.

SOBOTA 1.4. OD 22:00

sci-fi seriál

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/313846-don-jon/prehled/
http://www.csfd.cz/film/14496-flintstoneovi/prehled/
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To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

Vrásky
Španělsko, 2011

Režie:   Ignacio Ferreras
Hrají:     Tacho González, Álvaro Guevara, 

Mabel Rivera

Animovaný	film	pro	dospělé	Vrásky	je	něžným,	smutno-
veselým	příběhem	o	přátelství	Emilia	a	Miguela,	dvou	
postarších	 pánů,	 kteří	 dožívají	 v	 domově	 důchodců.	
Emilio	 s	 počátečním	 stadiem	 Alzheimera	 nechce	
skončit	v	nejvyšším	patře	domova,	známém	jako	patro	
pro	 ztracené	 případy.	 V	 tom	 mu	 pomáhá	 Miguel	 a	
další	 staříci,	pro	které	 je	každý	den	novým	začátkem.	
Film	 vznikl	 na	 základě	 stejnojmenného	 komiksu	 Paca	
ROCUT,	 který	 v	 roce	 2008	 získal	 španělskou	 národní	
cenu	za	nejlepší	komiks.

animované drama

Riddick: Kronika temna
USA,	2004	

Režie:   David Twohy
Hrají:       Vin Diesel, Colm Feore, 

Thandie Newton, Judi Dench 

Riddick	 (Vin	Diesel)	 je	 na	útěku	před	 žoldáky.	 Jedině	
on	 ale	 dokáže	 zastavit	 Necromongerovi	 bojovníky	 a	
zachránit	 lidstvo.	 Bude	 se	mu	 však	 chtít	 zachraňovat	
kromě	 svého	 života	 ještě	něco	 jiného?	Na	 svou	dobu	
neuvěřitelné	speciální	efekty,	akcí	nabitý	děj	a	hvězdě	
obsazení	 vás	 vezme	 na	 parádní	 jízdu	 fantastickým	
světem,	na	kterou	jen	tak	nezapomenete.

thriller

SOBOTA 22.4. OD 21:00 SOBOTA 22.4. OD 16:30

Umění lhát
USA, 2009
	
Režie:   Ricky Gervais, Matthew Robinson
Hrají:       Ricky Gervais, Jennifer Garner, 

Jonah Hill

Scénáristovi	 Marku	 Bellisonovi	 (Ricky	 Gervais)	 hrozí	
výpověď.	 Navíc	 se	 mu	 kvůli	 ne	 zrovna	 výstavnímu	
zevnějšku	nedaří	 získat	 srdce	Anny	 (Jennifer	Garner),	
kterou	už	dlouho	tajně	zbožňuje.	Ve	světě,	kde	každý	
mluví	 pravdu	 a	 vše,	 co	 ho	 napadne,	 Mark	 vysloví	
první,	 náhodnou	 lež	 a	 je	nadšený	 výsledkem.	Brzy	 se	
z	něj	stane	prorok,	pohádkově	zbohatne	díky	prvnímu	
scénáři	 plnému	fikce,	 a	 žije	 si	 život	 dobrého	 člověka.	
Bude	to	však	Anne	stačit?

romantická komedie

NEDĚLE 23.4. OD 19:30

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/134348-riddick-kronika-temna/prehled/
http://www.csfd.cz/film/318113-vrasky/prehled/
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To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

NOTTING HILL
Velká	Británie/USA,	1999

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 23.4. OD 21:00

Bez záznamuMůj nejlepší přítel
Francie, 2006

Režie:  Patrice Leconte
Hrají:   Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet 

Catherine	 odmítá	 uvěřit,	 že	 její	 obchodní	 partner,	
neoblíbený	 starožitník	 François,	 má	 nejlepšího	
přítele,	 proto	 se	 s	 ním	 vsadí,	 že	 je	 seznámí.	 François	
je	 arogantní,	 do	 sebe	 zahleděný	 a	 tvrdý	 muž,	 a	 tak	
není	 divu,	 že	 mu	 hrozí,	 že	 sázku	 prohraje.	 Ve	 snaze	
najít	někoho,	kdo	by	byl	ochoten	vystupovat	jako	jeho	
nejlepší	 přítel,	 si	 François	 najme	 služby	 šarmantního,	
žoviálního	 taxikáře	 Bruna,	 který	 jej	 postupně	 učí	 o	
významu	přátelství.

SOBOTA 23.4. OD 19:30

komedie

Velká	Británie, 2012

Režie:  Hadi Hajaig
Hrají:      Sean Bean, Charlotte Rampling, 

Tuppence Middleton

Ewan	 je	 agentem	britské	 tajné	 služby	 a	 jeho	 úkolem	
je	 ještě	 před	 volbami	 vypátrat	 a	 eliminovat	 Ashe,	
sebevražedného	 bombového	 atentátníka	 asijského	
původu	a	jeho	teroristickou	buňku.	Pro	Ewana	je	tato	
úloha	více	než	pracovní,	jeho	manželka	totiž	zahynula	
při	 teroristickém	 útoku	 v	 jedné	 restauraci.	 Samotný	
Ash	 však	 bojuje	 se	 svým	 svědomím	 a	 přemýšlí	 o	 své	
cestě	k	terorismu.

ČTVRTEK 27.4. OD 21:00

krimi thrillerromantické drama / komedie

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/17806-notting-hill/prehled/
http://www.csfd.cz/film/289501-bez-zaznamu/prehled/
http://www.csfd.cz/film/231049-muj-nejlepsi-pritel/prehled/
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SERIÁLOVÁ OCHUTNÁVKA na KANÁLECH FILMBOX!

Muži z Blekingegade
- 1. díl

Zlatonosná řeka - 1. díl
Irsko, 2015

Režie:  Dathaí Keane
Hrají:     Owen McDonnell, Dara Devaney, 

Seán T. Ó Meallaigh

První	irský	western	vypráví	příběh	bratrů	Connollyových,	
trojici	irských	emigrantů,	kteří	během	Zlaté	horečky	na	
Klondiku	 na	 sklonku	 19.	 století	 cestují	 z	Montany	 do	
Yukonu	v	naději,	že	se	jim	podaří	zbohatnout.	Začnou	
rýžovat	zlato	v	Dominion	Creek	a	zapletou	se	tam	do	
smrtícího	sporu	s	Jacobem	Hopkinsem,	který	má	pod	
palcem	celé	město.	Connollyovi	narazí	na	zlatou	žílu	a	
postupně	si	na	Klondiku	získávají	úctu,	ale	nově	získané	
bohatství	vede	mezi	bratry	k	roztržce.

NEDĚLE 2.4. OD 21:00

akční seriál

Dánsko, 2009

Režie:  Jacob Thuesen
Hrají:      Ulrich Thomsen, Thure Lindhardt, 

Nikolaj Coster-Waldau

Autoři	 skvělé	 dánské	 kriminální	 minisérie	 si	 pod	
drobnohled	vzali	skutečné	události,	které	v	70.	a	80.	letech	
poutaly	 pozornost	 nejen	 na	 severu	 Evropy.	 Působila	 zde	
malá	 skupina	 levicových	 radikálů,	 kteří	 sympatizovali	 s	
palestinským	odbojem.	Loupili	banky	a	unášeli	lidi,	aby	ho	
mohli	financovat.	Podívejte	se	na	příběh	vyprávěný	z	obou	
stran	-	z	pohledu	vyšetřovatele	i	šéfa	gangu.

SOBOTA 29.4. OD 21:00

krimi seriál

Kód 37 - 1. díl
Belgie, 2009

Režie:   Joël Vanhoebrouck, 
Jakob Verbruggen

Hrají:      Veerle Baetens, Michael Pas, 
Marc Lauwrys

V	 hotelovém	 pokoji	 se	 našlo	 bezvládné	 ženské	 tělo.	
Vypadá	 to	 na	 smrt	 při	 nestandardních	 erotických	
praktikách,	 které	 zašly	 příliš	 daleko.	 Případu	 se	 ujme	
Hannah	Maesová,	nová	šéfka	mravnostního	oddělení,	
která	 vypátrá,	 že	 oběť	 vedla	 dvojí	 život.	 Kdo	 byl	 její	
známostí	na	jednu	noc,	která	se	jí	stala	osudnou?	Užijte	
si	napínavý	krimi	seriál	od	Dirka	Impensa,	který	má	na	
kontě	i	nominaci	na	Oscara.

NEDĚLE 9.4. OD 22:00

krimi seriál

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/269873-muzi-z-blekingegade/prehled/
http://www.csfd.cz/film/489576-zlatonosna-reka/galerie/?type=1
http://www.csfd.cz/film/328731-kod-37/prehled/
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Mix Fight Gala v AruběSUPERKOMBATKing Of Kings 25,
série Heroes KIŠINĚV
King	of	Kings,	 jeden	z	nejznámějších	turnajů	ve	světě	
kickboxu,	se	vrací	s	živě	vysílanými	zápasy	na	FightBox	
HD.	Série	KOK	spojuje	 sportovce	na	 světové	úrovni	 s	
oddanými	 fanoušky	bojových	sportů	v	arénách	všude	
na	světě	a	nabízí	tak	kvalitní	sportovní	zábavu.

Superkombat	Fighting	Championship	 se	 vrací	 živě	na	
FightBox	 HD	 v	 sobotu	 12.	 března	 2017	 s	 přehlídkou	
profesionálního	 kickboxu,	 na	 kterou	 se	 diváci	 těší	
celou	sezónu.	Superkombat	opět	přináší	neuvěřitelnou	
noc	 kickboxu	 na	 světové	 úrovni	 s	 účastí	 nejlepších	
bojovníků	 z	 celého	 světa.	 Nenechte	 si	 na	 FightBox	
HD	ujít	 Superkombat,	 považovaný	 na	 celém	 světě	 za	
nejlepší	kickboxovou	show.

Bez	 ohledu	 na	 to,	 které	 disciplíně	 dáváte	 přednost,	
Mix	Fight	Gala	má	něco	pro	vás.	Jako	nedílná	součást	
německé	scény	bojových	umění	přináší	MFG	již	devět	
let	 prvotřídní	 zábavu	 a	 turnaje	 na	 světové	 úrovni	
do	 vyprodaných	 arén.	 Mix	 Fight	 Gala	 vám	 přináší	 to	
nejlepší	 ze	 všech	 bojových	 disciplín:	 kickboxu,	 MMA,	
thajského	boxu	či	boxu.

SOBOTA 1.4. OD 19:00 PÁTEK 7.4. OD 19:00 SOBOTA 8.4. OD 21:05

fightbox.com 

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!

http://www.fightbox.com/cs
http://www.fightbox.com/cs
http://www.fightbox.com/cs
http://fightbox.com/
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Žraloci:
skutečná hrozba

STŘEDA 27.4. O 17:00

Piloti

STŘEDA 12.4. OD 17:00

Aljaška:
Duch divočiny 

STŘEDA 5.4. OD 17:00

cestovatelský, dokumentární dokumentární dokumentární

USA,	1997

Režie:  George Casey

Na	 Zemi	 je	 jen	 málo	 míst,	 na	 kterých	 je	 přežití	 větším	
problémem	a	které	představují	větší	konflikt	mezi	klimatem	
a	 životem,	 jako	 k	 tomu	 dochází	 na	 Aljašce.	 Navzdory	
nepříznivým	 podmínkám	 si	 život	 na	 Aljašce	 vždy	 najde	
způsob,	jak	přetrvat.	Aljaška:	Duch	divočiny	přenáší	diváky	
na	cestu	za	poslední	velkou	hranici,	kde	je	příroda	na	první	
pohled	 okouzlí	 nádhernými	 scenériemi.	 Staňte	 se	 svědky	
ducha	 přírody	 v	 burácejícím	 cvalu	 polárních	 sobů,	 kráse	
ledního	medvěda,	smrtícího	lovu	vlčí	smečky	a	majestátu	a	
houževnatosti	života	samotného	na	divoké	Aljašce.

Kanada,	2015

Režie:  Anthony Nalli

Piloti	 je	 vzrušující	 televizní	 seriál	 v	 rychlém	 tempu	
vytvořený	 piloty	 sami.	 Naši	 odborní	 průvodci	 světem	
letectví	 se	 v	 jedinečném	 seriálu	 věnují	 široké	 škále	
témat	 navržených	 tak,	 aby	 se	 letečtí	 nadšenci	 i	
kolegové	 z	 branže	 pobavili	 a	 něco	 dozvěděli.	 Seriál	
zahrnuje	vše	od	nových	modelů	letadel	přes	nejnovější	
GPS	 technologie,	 nehody	 a	 bezpečnostní	 informace	
až	po	profily	 leteckých	společností	a	výlety	po	celém	
světě.

Francie,	2009

Režie:  Jean Manuel Prudhomme

Jean-Bernard	 Galves	 se	 již	 téměř	 40	 let	 potápí	 se	
žraloky	 u	 ostrovů	 na	 jihozápadě	 Indického	 oceánu.	
Dlouho	 se	 lovem	 žraloků	 živil,	 nyní	 se	 však	 strachuje	
o	 jejich	 budoucnost.	 Populaci	 žraloků	 totiž	 stále	
více	 ohrožuje	 vzkvétající	 obchod	 s	 jejich	 ploutvemi,	
ze	 kterých	 se	 vaří	 žraločí	 polévka	 a	 používají	 se	 jako	
prostředek	tradiční	čínské	medicíny.
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