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2012 Koniec sveta
USA/Juhoafrická republika/Nemecko,  2010 

Réžia:   Mikael Salomon
Hrajú:   Sean Bean, Corey Sevier, Sam Claflin

Vo svete, zničenom apokaypsou, si skupinka preživších 
na čele s Urim založila primitívnu spoločnosť bez 
technológií a snaží sa obnoviť vládu ľudskej rasy 
na Zemi. Civilizáciu však nahradili džungľa, lesy, 
prehistorické močiare a púšte. Navyše musia denne 
bojovať proti tvorom, roznášajúcim tajomnú nákazu, 
ktorá mení ľudí na mutantov. Urobiť z človeka znovu 
pána Zeme nebude jednoduché. 

PONDELOK 1.5. O 21:00

dobrodružné sci-fi

Piliere Zeme
Kanada/Nemecko/Veľká Británia, 2010

Réžia:    Sergio Mimica-Gezzan
Hrajú:    Ian McShane, Matthew Macfadyen,  

Eddie Redmayne 

Dej historického miniseriálu, nakrúteného podľa 
knižného bestselleru Kena Folletta, sa odohráva 
v Anglicku 12. storočia na pozadí vojny, náboženských 
konfliktov a boja o moc, ktorý ničí životy a rozbíja rodiny. 
Budovanie nádhernej katedrály v  Kingsbridge spojí 
osudy staviteľa Toma, šľachtičnej Alieny, sadistického 
lorda Williama, prepošta kláštora v Kingsbridge Philipa, 
sochára Jacka a Ellen, ženy z  lesa... Príbeh je zároveň 
dobovým svedectvom o láske a boji dobra a zla. 

historická dráma

SOBOTA 6.5. O 21:00

Online teror 
Veľká Británia, 2015

Réžia:    Ben Chanan
Hrajú:    Maisie Williams, Ella Purnell,  

Wilson Haagens

Sedemnásťročná Casey sa po nepeknom rozchode 
rozhodne nabúrať sa do twitterového účtu svojho 
ex-priateľa a  pomstiť sa mu. Pomáha jej v  tom nový 
kamarát, počítačový nadšenec Alex, ktorého spoznala 
na sieti. Alex však čoskoro ukáže svoju menej priateľskú 
tvár a Casey musí zabojovať, aby sa očistila z obvinenia 
z  cyber-šikany a  ochránila pred ňou aj svoju rodinu 
a priateľov. 

STREDA 3.5. O 21:00

thriller

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.csfd.cz/film/402975-cyberbully/prehled/
http://www.csfd.cz/film/283174-ztracena-budoucnost/prehled/
http://www.csfd.cz/film/278992-pilire-zeme/prehled/
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Sekretárka
USA, 2002

Réžia:   Steven Shainberg 
Hrajú:   James Spader, Maggie Gyllenhaal,  

Jeremy Davies

Lee, nevyrovnaná mladú žena so sklonmi 
k  sebapoškodzovaniu, sa po návrate z psychiatrickej 
liečebne zamestná u advokáta Edwarda Greya a snaží 
sa zvládnuť množstvo kancelárskych povinností. Po 
prvom výprasku od šéfa za chyby v liste si Lee uvedomí, 
že práca sa jej i šéfovi stáva zdrojom neštandardného 
potešenia. Sadistický Grey ju často trestá za vymyslené 
chyby a Lee šťastne trpí. O mladú ženu však bojuje aj jej 
priateľ Peter. Zvíťazí láska alebo trstenica?

romantická dráma

Sherlock - 1. séria
Veľká Británia, 2010

Réžia:    Paul McGuigan, Euros Lyn
Hrajú:    Benedict Cumberbatch,  

Martin Freeman, Una Stubbs

Doktor John Watson a Sherlock Holmes sa v  prvej 
časti seriálu Sherlock po prvý raz stretávajú a ihneď sú 
vtiahnutí do záhadného policajného prípadu. Klasika 
adaptovaná na súčasný Londýn je vďaka premyslenému 
scenáru a brilantným hereckým výkonom skutočnou 
špičkou medzi súčasnými seriálmi. 

mysteriózny krimi-seriál

NEDEĽA 7.5. O 21:00 NEDEĽA 7.5. O 21:00

Oslobodený
Nórsko, 2015

Réžia:  Rune Denstad Langlo
Hrajú:   Nicolai Cleve Broch, Lena Endre,  

Ellen Dorrit Petersen

Nórsky krimi seriál sa odohráva v zastrčenom mestečku 
Lilfjord, kde pred dvadsiatimi rokmi došlo k vražde 
mladej dievčiny. Z jej smrti bol obvinený jej vtedajší 
priateľ Aksel, ktorý si odsedel rok vo väzení, ale 
potom bol zbavený viny a mestečko navždy opustil. Po 
dvadsiatich rokoch Aksela ako úspešného obchodníka 
osud  opäť zavedie do Lilfjordu. Jeho príchod spustí 
sériu nečakaných udalostí, ktoré sa dotknú jeho 
samého, rodiny aj celého mesta.

SOBOTA 6.5. O 21:00

kriminálna dráma

VAŠA MÁJOVÁ PORCIA ZÁBAVY

sledujfilmbox.sk

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

slovenská televízna 
premiéra

http://www.csfd.cz/film/21368-sekretarka/prehled/
http://www.csfd.cz/film/281729-sherlock/417663-serie-1/komentare/
http://www.csfd.cz/film/78210-bez-poskvrny/komentare/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
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To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

Smrteľné lži
USA/Poľsko, 2012

Réžia:   Nicholas Jarecki
Hrajú:    Richard Gere, Susan Sarandon,  

Brit Marling

Robert Miller je úspešný finančný magnát s milujúcou 
manželkou a bystrou dcérou, pripravenou prevziať 
rodinný podnik. Americký sen však dostane trhliny, 
keď sa začnú vynárať Millerove tajomstvá - finančné 
podvody, tajná milenka, pletky so zločinom. Jeden 
chybný krok môže ohroziť všetko, čo celý život 
budoval. Navyše okolo neho začína vetriť neúnavný 
policajný detektív... Podarí sa Millerovi všetko vyriešiť, 
kým bublina praskne? 

psychologický thriller

Čarovné pierko
Japonsko/Francúzsko, 2009 

Réžia:   Rintaró
Hrajú:    Hidejuki Tanaka, Ičiró Nagai,  

Mami Kojama 

Animované dobrodružstvá troch detí, ktoré sa vyberú 
na výpravu do sveta fantázie. Vydajte sa s  nimi za 
hranice všedných dní. Čarovný príbeh, v ktorom sa sny 
stávajú realitou a kde je vlastne možné všetko z dielne 
režiséra filmu Metropolis.

animovaná rozprávka

PIATOK 12.5. O 21:50 NEDEĽA 14.5. O 15:30

Kúzlo mesačného svitu
USA/Veľká Británia, 2014
 
Réžia:   Woody Allen
Hrajú:    Colin Firth, Emma Stone,  

Antonia Clarke

Anglický kúzelník Stanley (Colin Firth) zasvätil svoj 
život odhaľovaniu podvodníkov vo svete mágie. Na 
Francúzskej riviére plánuje odhaliť falošné médium v 
osobe Sphie (Emma Stone), čím viac času s ňou však 
trávi, tým viac prepadá jej čaru... Romantická atmosféra 
20. rokov minulého storočia a francúzskeho “umenia 
žiť” sú podfarbné typickým humorom Woodyho Allena.  

romantická komédia

SOBOTA 20.5. O 19:25

slovenská televízna 
premiéra

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.csfd.cz/film/269755-kouzelne-pirko/prehled/
http://www.csfd.cz/film/300000-smrtelne-lzi/prehled/
http://www.csfd.cz/film/344000-kouzlo-mesicniho-svitu/prehled/
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To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

Darebák
USA/Kanada, 2013

Réžia:   Larysa Kondracki, Mike Barker, 
David Frazee a ďalší

Hrajú:   Cole Hauser, Thandie Newton,  
Joshua Sasse

Tajnú detektívku Grace sužuje možnosť, že svojím 
konaním prispela k  záhadnej smrti svojho syna. 
Pri hľadaní pravdy sa sama vydáva do boja proti 
najvplyvnejšej a  najnebezpečnejšej zločineckej rodine 
v meste. Život Grace komplikuje aj zakázaný vzťah so 
šéfom podsvetia Jimmym. Ak chce prežiť a  odhaliť 
pravdu, musí Jimmymu pomôcť odhaliť zradcu medzi 
jeho vernými.

SOBOTA 20.5. O 21:00

Zoznam smrtiKOŽA, V KTOREJ ŽIJEM 
Španielsko, 2011

Réžia:  Pedro Almodóvar
Hrajú:   Antonio Banderas, Elena Anaya,  

Marisa Paredes 

Nadaný plastický chirurg sa nedokáže vyrovnať 
so smrťou milovanej manželky. Vytvorí syntetickú 
pokožku, ktorá by mala odolať akémukoľvek 
poškodeniu a jeho „pokusným králikom“ sa stáva 
tajomná žena, ktorá je kľúčom k odhaleniu posadnutosti 
vedca na hranici medzi rozumom a šialenstvom. 
Moderný „frankensteinovský“ thriller z dielne majstra 
Almodóvara vás nenechá vydýchnuť.

SOBOTA 27.5. O 22:30

Psychologický thriller

USA, 1989

Réžia:  William Lustig
Hrajú:   Jan-Michael Vincent, Leo Rossi,  

Lance Henriksen

Zločinecký boss Vincent Luca sa má pred 
súdom zodpovedať zo svojich činov, ale vďaka 
skorumpovanému policajtovi sa mu podarí odstrániť 
všetkých svedkov okrem jedného. Nájomný vrah totiž 
zablúdil do nesprávneho domu. Keď sa Mark Collins 
vráti domov, nájde v kuchyni svoju tehotnú manželku 
v bezvedomí, v obývačke zavraždeného priateľa  a jeho 
syna ktosi uniesol. A tak musí vziať spravodlivosť do 
vlastných rúk.  

NEDEĽA 28.5. O 21:00

akčný thrillerakčný krimi-seriál

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.csfd.cz/film/340779-darebak/prehled/
http://www.csfd.cz/film/6235-seznam-smrti/prehled/
http://www.csfd.cz/film/282333-kuze-kterou-nosim/prehled/
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Mix Fight Gala 21  
naživo z nemeckého 
Stuttgartu

ArmageddonFIGHTING ROOKIES

Fighting Rookies je súťaž pre všetkých nádejných 
kickboxerov, ktorí sa chcú šplhať po rebríku slávy. Borci 
v  turnaji získavajú cenné skúsenosti a bojujú o šancu 
stať sa profíkmi. Každý bojovník zo seba vydáva ten 
najlepší výkon, pretože keď uspeje, je o krôčik bližšie 
k nesmrteľnosti! 

Armageddon Fighting Championship je kanadský 
turnaj v zmiešaných bojových umeniach, ktorý sa koná 
v Edmontone, hlavnom meste kanadskej provincie 
Alberta.  Od vzniku v roku 2009 prešiel mnohými 
zmenami a teraz berie svet doslova útokom.

Bez ohľadu na to, ktorej disciplíne dávate prednosť, 
Mix Fight Gala má niečo pre vás. Ako neoddeliteľná 
súčasť nemeckej scény bojových umení prináša MFG už 
deväť rokov prvotriednu zábavu a turnaje na svetovej 
úrovni do vypredaných arén. Mix Fight Gala vám 
prináša to najlepšie zo všetkých bojových disciplín: 
kickboxu, MMA, thajského boxu či boxu.   

KAŽDÝ ŠTVRTOK O 21:00 KAŽDÝ UTOROK O 21:00 SOBOTA 6.5. O 21:00

VAŠA MÁJOVÁ PORCIA ZÁBAVY

fightbox.com 

To NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FIGHTBOX HD!

http://www.fightbox.com/cs
http://www.fightbox.com/cs
http://www.fightbox.com/cs
http://www.fightbox.com/
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To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

SHIFTING GEARS 

PONDELOK 24.5. O 19:30

LUXURY LIFE

STREDA 10.5. O 20:00

TARA OCEANS - 
Kráľovstvo planktónu

SOBOTA 20.5. O 19:00

prírodovedný, dokumentárny

Francúzsko, 2011

Tara sa vydala hľadať miesto veľkého výskytu planktónu. 
Nájsť ho je naozaj náročné a väčšinou je potrebných 
niekoľko pokusov, kým sonda naznačí prítomnosť 
neuveriteľného množstva živých organizmov. Čoskoro však 
nasleduje nový objav: na niektorých miestach je vo vodách 
oceánu nedostatok kyslíka, akoby boli zbavené života. 
Hlbokomorský prieskum ukázal, že v oceánoch žijú miliardy 
baktérií a kolonizujú práve zóny, chudobné na kyslík. Tieto 
baktérie sú prapôvodom oceánskej alchýmie, dali vzniknúť 
kyslíku a planéte Zem, ako ju poznáme.

V tejto časti okrem iného uvidíte:
PORSCHE BOXSTER
- Porsche oslavuje svetovú premiéru modelu Boxster 
Spyder.
DIABLOSKÁ SKRATKA
- V brazílskom Rio de Janeiro sa nachádza jedna z najväčších 
ikon na svete. Svetoznáma socha Krista Spasiteľa sa vypína 
na vrchu Corcovado (čo po portugalsky znamená Hrbáč).
MODERNÝ UMELEC HE SEN
- jeho diela sú vystavované po celom svete, od New Yorku 
a Milána po kórejský Pusan.
VIRTUÁLNE LAMBORGHINI
– Chýba vám nápad na darček? Skúste svojmu najbližšiemu 
darovať virtuálne Lamborghini!
DISNEY ŠANGHAJ
– Navštívime do najnovší tematický park Disney, tentoraz 
v čínskom Šanghaji.

Shifting Gears prináša z pretekárskych dráh na ulice 
predmestí najhorúcejšie novinky z oblasti špičkového 
výskumu, vývoja a dizajnu vozidiel. Pozrieme sa 
pod kapotu niekoľkých z najmodernejších strojov 
na planéte - navštívime medzinárodné autosalóny; 
odhalíme pokroky v technológiách vyvíjaných v 
laboratóriu aj na pretekárskej dráhe. Preskúmame 
novinky v oblasti hľadania alternatívnych palív, zvýšenia 
bezpečnosti, satelitnej navigácie, automobilovej 
zábavy a multimediálneho pripojenia a upriamime 
pozornosť na koncepcie a trendy budúcnosti. Vieme o 
všetkom, od luxusných vysnívaných áut a fantastických 
prototypov až po stabilné opory celosvetového trhu, 
máme prístup k popredným svetovým pretekárskym 
tímom a výrobcom automobilov. Užite si jazdu, 
budúcnosť prichádza! 

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

