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Lucky Luke
na Divokém západě
Kanada, 2001

Režie:   Olivier Jean Marie
Hrají:     Lambert Wilson, Clovis Cornilac, 

François Morel

Slavný animovaný kovboj Lucky Luke je rychlejší než stín a 
jméno Dalton je synonymem pro krádež. Příběh je o čtyřech 
zlodějích různé výšky, známých jako bratři Daltonové, jejichž 
životní styl jsou zbraně, vykrádání bank, pobyt ve vězení, útěk, 
a to stále dokola, a o neohroženém westernovém hrdinovi, 
bránícího čest a právo. Ve filmovém světě drobných vtipů 
a hlášek pro malé diváky není nic zakázáno, a pokud je vám 
alespoň 7 let, budete nadmíru spokojeni. Dárek ke Dni dětí od 
FilmBox Family.

ČTVRTEK 1.6. OD 18:00

animovaný western

Bůh masakru
Francie/Německo/Polsko/Španělsko,  2011

Režie:    Roman Polanski
Hrají:     Jodie Foster, Kate Winslet, 

Christoph Waltz 

Dvě děti se ošklivě pobily na hřišti. Rodiče “oběti” 
pozvali na návštěvu rodiče “útočníka”, aby vše v klidu 
vyřešili. Přátelské žertíky zprvu vysoce civilizovaných 
lidí se postupně mění v masakr, kterému nikdo z nich 
neunikne. Příběh ukazuje, že pod pozlátkem politické 
korektnosti se ukrývá mnoho krutosti. Konverzační 
drama s prvky černé komedie natočil Roman Polanski, 
v hlavních rolích září Kate Winslet a Jodie Foster.

komediální drama

PÁTEK 2.6. OD 21:45

Tajná pevnost
Francie, 2007

Režie:    Roger Cantin
Hrají:      Xavier Dolan, Isabelle Cyr, Patrick Labbé

Tak jako každé léto děti ze dvou táborů na břehu jezera 
hrají na “válku”. První skupina ovládá umění přepadení, 
zatímco druhá má dobře střežené tajemství: luxusní 
domek na stromě, vysoko nad nepřátelstvím obou 
klanů. Tento rok se však události zvrtnou. Francouzsko-
kanadský dobrodružný film pro malé i velké diváky 
přináší nostalgický odkaz ze země dětství, ale i vážná 
témata války a společenských rozdílů. Nechybí ani první 
láska a mladý Xavier Dolan, který si zahrál jednoho z 
bojovných teenagerů.

ČTVRTEK 1.6. OD 21:00

dobrodružná komedie

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!
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Kurýr - seriál
Kanada/Francie/USA/Německo, 2012

Režie:   Brad Turner, Eric Valette, 
Andy Mikita, Stefan Plesz a ďalší

Hrají:    Chris Vance, François Berléand, 
Delphine Chanéac

Frank Martin (Chris Vance) je bývalý příslušník 
speciálních jednotek, který se živí jako kurýr na temné 
straně zákona. Funguje bez pravidel, ale vždy splní 
své závazky a dodrží smlouvu. Na způsobu nezáleží. 
Akční seriál z pera známého francouzského režiséra 
a scenáristy Luca Bessona navazuje na filmový příběh 
Kurýr.

akční krimi-seriál

Nesnesitelná krutost
USA, 2003

Režie:    Joel Coen, Ethan Coen
Hrají:      George Clooney, Catherine 

Zeta-Jones, Geoffrey Rush

Nesnesitelná krutost je příběh Milese Massayho 
(George Clooney), mimořádně úspěšného 
rozvodového právníka z Los Angeles, a Marylin 
Rexrothové (Catherine Zeta-Jones), která se rozvádí 
se svým nevěrným manželem, Massayho klientem. 
Přestože Massay případ vyhraje, propadne kouzlu paní 
Rexrothové a příběh se začne zamotávat. Režie od 
sourozenců Coenových a přehlídka hollywoodských 
hvězd.

romantická komedie

NEDĚLE 4.6. OD 21:00 NEDĚLE 4.6. OD 22:10

To nejlepší na KANÁLECH FILMBOX!

ORHEIMOVCI
Norsko, 2012

Režie:   Arild Andresen
Hrají:      Vebjørn Enger, Kristoffer Joner, 

Cecilie A. Mosli

Příběh dospívajícího Jarla Orheima v rodině 
despotického a cholerického otce, který se marně 
snaží zvítězit nad svým alkoholismem, je natočen z 
pohledu mladíka, který hledá sám sebe a objevuje 
nová zákoutí života. Stejnojmenný film vznikl podle 
předlohy nejúspěšnějšího románu Tore Renberga. 
Povídání o bolesti a vášni, o osvobození a vykoupení 
chytí za srdce každého diváka.

SOBOTA 3.6. OD 21:00

drama
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Zdrojový kód
USA, 2011

Režie:   Duncan Jones
Hrají:     Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, 

Vera Farmiga, Jeffrey Wright

Zdrojový kód je název pro tajný vládní experiment, 
který umožňuje cestovat zpátky v čase. Kapitán Colter 
Stevens (Jake Gyllenhaal) je svými nadřízenými poslán 
v čase zpět před smrtící výbuch vlaku, aby mu zabránil. 
V minulosti však může strávit jen 8 minut a to je příliš 
krátká doba na to, aby odhalil atentátníka, co má 
výbuch na svědomí... Podaří se mu zachránit alespoň 
nějaké životy?

mysteriózní sci-fi

16 bloků
Německo/USA, 2006 

Režie:    Richard Donner
Hrají:    Bruce Willis, Yasiin Bey, David Morse

Stárnoucí detektiv a beznadějný alkoholik Jack (Bruce 
Willis) má přepravit svědka Eddieho (Mos Def) z 
policejní cely předběžného zadržení do budovy soudu, 
vzdálené pouze 16 bloků. Na první pohled jednoduchý 
úkol se však pořádně zkomplikuje, když se během 
cesty dozví, že Eddie má svědčit proti jeho kolegovi a 
většina newyorských policistů by ho nejraději viděla v 
márnici. Jack si musí vybrat mezi loajalitou ke kolegům 
a ochranou svědka. 16 bloků ještě nikdy nebylo tak 
daleko.

akční thriller

PÁTEK 30.6. OD 19:30 PÁTEK 16.6. OD 21:00

Lovec mozků
Dánsko, 2009
 
Režie:   Rumle Hammerich
Hrají:      Lars Mikkelsen, Charlotte Munck, 

Søren Spanning

Bývalý novinář a úspěšný personalista Martin s 
komplikovaným osobním životem dostane zvláštní 
zakázku. Má najít potenciálního dědice majitele 
největší dánské přepravní společnosti a ropného 
impéria namísto magnátova syna, který měl podle 
plánu společnost převzít. Martin přichází s návrhy 
vhodných kandidátů, ale postupně zjišťuje, že se 
zapletl do složité a nepochopitelné mocenské hry, 
která má rozhodnout o dalším osudu společnosti. Tlak 
na Martinův osobní i pracovní život se stupňuje.

thriller

SOBOTA 17.6. OD 21:00
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Babylon A.D.
USA/Francie/Velká Británie, 2008

Režie:   Mathieu Kassovitz
Hrají:    Vin Diesel, Michelle Yeoh, 

Gérard Depardieu

Veterán Toorop (Vin Diesel) má riskantní úkol - musí 
na příkaz ruské mafie eskortovat nebezpečnou ženu 
Auroru (Mélanie Thierry) z Ruska do New Yorku. Netuší, 
že Aurora je nositelkou geneticky vytvořeného viru, 
který by v budoucnu mohl způsobit vyhynutí lidské 
rasy. Napínavý sci-fi thriller, odehrávající se v nepříliš 
vzdálené budoucnosti, nastiňuje mrazivé možnosti 
zneužití technologií a strachu z neznámého.

PÁTEK 23.6. OD 21:00

KontraktJiná láska
Rumunsko, 2006

Režie:  Tudor Giurgiu
Hrají:    Maria Popistasu, Tudor Chirila, Tora 

Vasilescu

Láska je něco, co se prostě stane, a to bez pravidel. 
Připomíná chorobu, je hluboká a bolí. Všichni si myslí, 
že Alex a Kiki jsou jen dobré přítelkyně, dívky však 
zažívají jiný druh lásky. V očích jejich rodiny jsou Kiki 
a Sandu pouze sestra a bratr, kteří se občas hádají. 
Oni jsou však i milenci. Jiná láska je příběhem o jiných 
zakázaných láskách.

SOBOTA 25.6. OD 21:00

drama

USA, 2006

Režie:  Bruce Beresford
Hrají:     Morgan Freeman, John Cusack, 

Jamie Anderson

Ray Keene (John Cusack) je ovdovělý otec, který se po 
smrti manželky a matky snaží zlepšit vztah s dospívajícím 
synem Chrisem (Jamie Anderson). Pozve ho na túru se 
stanováním, na níž shodou okolností zachrání nájemného 
vraha Franka Cardenase (Morgan Freeman) před smrtí 
utopením. Ray by rád odevzdal Cardenase do rukou 
spravedlnosti, místo toho však spolu s ním uniká před 
FBI i najatými zabijáky. Krimi-thriller je další úspěšnou 
spoluprací režiséra Bruce Beresforda s hercem Morganem 
Freemanem po Řidiči slečny Daisy.

PÁTEK 30.6. OD 21:00

krimi thrillerdobrodružný sci-fi thriller

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA
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RING OF COMBATART OF FIGHTINGKOK Hero’s Series
z kyperského Limasolu

King of Kings, jedna z nejvýraznějších soutěží ve světě 
kickboxu, se vrací na obrazovky živě, tentokrát z 
kyperského města Limasol. 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 a FightBox je vysílacím partnerem této série.

Art of Fighting či Umění boje přináší pravidelné akce 
smíšených bojových umění nejvyšší úrovně z americké 
Floridy. Představí se slibní začínající bojovníci, zkušení 
profesionálové i známé hvězdy MMA. Vynikající 
produkce a vzrušující souboje jsou zárukou té nejlepší 
zábavy v oblasti bojových sportů.

Show Ring of Combat pod vedením legendárního Lou 
Neglie je původním formátem smíšených bojových 
umění (MMA) v New Jersey. Díky zaměření soubojů na 
rozvoj začínajících hvězd boje v kleci vzešlo ze soutěže 
několik budoucích hvězd MMA, které později dosáhly 
velkých úspěchů v turnajích UFC, Strikeforce, Bellatore, 
v Japonsku a na dalších špičkových MMA turnajích.

SOBOTA 24.6. OD 19:00 KAŽDÉ ÚTERÝ OD 22:00 KAŽDÝ PÁTEK OD 23:00

To nejlepší na kanále FIGHTBOX HD!
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Čisté duše
- Fernando Monckeberg

PONDĚLÍ 12.6. OD 20:00

dokumentární

Albert Einstein řekl, že mysl je jako padák: 
funguje pouze tehdy, když ji otevřeme. Čisté 
duše aneb Beautiful Minds je dokumentární 
seriál, který shrnuje pokrok chilské vědy za 
posledních padesát let, vyprávěný z pohledu 
samotných vědců, kteří získali Národní cenu za 
vědu.

TO NEJLEPŠÍ NA TEMATICKÝCH KANÁLECH FILMBOX!

ČTVRTEK 15.6. OD 21:00

LIQUID EDGE

PÁTEK 9.6. OD 17:00

Liquid Edge je seriál zaměřený na akční dobrodružství 
z oblasti vodních sportů z celého světa. Představuje 
vizuálně přitažlivé sporty jako surfování na velkých 
vlnách, kiteboarding, vodní lyžování, windsurfing, 
wakeboarding, či potápění a jízda na kajaku. Formou 
příběhů poznáte profily nejlepších “vodních živlů” 
světa, jejich zážitky a dobrodružství a jejich životní styl 
“na hraně”.

drama

Saimir
Itálie, 2004

Režie:  Francesco Munzi
Hrají:     Xhevdet Ferri, Anna Ferruzzo, Lavinia 

Gulielman

Albánský teenager Saimir zná pouze krutý život plný 
chudoby, strachu a zločinu. Jeho otec vede nebezpečný 
život převaděče nelegálních přistěhovalců, jako jsou oni 
sami, z východní Evropy. Zoufalí muži, ženy a děti přistávají 
na jižním pobřeží Itálie a Saimir musí svému otci pomáhat 
převést je v noci do pochybných úkrytů a do rukou místní 
mafie. Režisér Francesco Munz dostal v roce 2004 za 
snímek zvláštní cenu na filmovém festivalu v Benátkách.
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