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Ženy milující
Velká Británie, 2011

Režie:   Miranda Bowen
Hrají:     Rory Kinnear, Rachael Stirling, Joseph 

Mawle, Rosamund Pike

Mimořádně zdařilá adaptace knih D. H. Lawrence Ženy 
milující z dílny BBC se zaměřuje na život dvou sester, 
Ursuly a Gudrun Brangwenových, které oddaně a 
vášnivě prožívají lásku v předvečer první světové války. 
V době svého vydání knihy vzbudily kontroverzi díky 
tématům vztahů a sexu.

SOBOTA 2.7. OD 21:00

dramatický mini-seriál

Konec přehlídky
Velká Británie/USA, 2012

Režie:    Susanna White
Hrají:     Benedict Cumberbatch, Rebecca 

Hall, Roger Allam 

Seriál se odehrává během formativního období britské 
historie - od posledních let vlády krále Eduarda do 
konce první světové války. V centru dění je anglický 
aristokrat, jeho krásná manželka a mladá sufražetka - 
milostný trojúhelník, který vytváří příběh lásky a zrady.

dramatický válečný mini-seriál

SOBOTA 8.7. OD 21:00

Na vlámských polích
Belgie, 2013

Režie:   Jan Matthys
Hrají:    Barbara Sarafian, Wim Op-

brouck, Hilde Heijnen

Belgičtí filmaři u příležitosti 100. výročí 1. světové války 
natočili silný příběh vlámské rodiny v době válečného 
běsnění. Na pozadí války si svou cestu životem hledá 
mladá dívka se svými bratry. Na dětství není čas, 
musí rychle dospět a učit se, co je zrada či síla lásky. 
Oceňovaná desetidílná série, která si získá vaše srdce.

PÁTEK 7.7. OD 21:00

válečný seriál

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX!

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

http://www.sledujfilmbox.cz/
https://www.csfd.cz/film/375490-na-vlamskych-polich/prehled/
https://www.csfd.cz/film/295331-zeny-milujici/prehled/
https://www.csfd.cz/film/310938-konec-prehlidky/prehled/


VAŠE LETNÍ PORCE ZÁBAVY sledujfilmbox.cz

20177-8

Stíny nad jezerem
Austrálie/Velká Británie/Nový Zéland/USA, 2013

Režie:   Jane Campion, Garth Davis
Hrají:    Elisabeth Moss, Thomas M. 

Wright, Holly Hunter

V malém novozélandském městě Laketop se mladá 
dívka, Tui Mitchamová, pokusí utopit v jezeře. Po její 
záchraně školní zdravotní sestra zjistí, že je dívka 
těhotná. Ze Sydney přivolají na místní policejní stanici 
inspektorku Robin Griffinovou (Elizabeth Moss), aby 
dívku vyslechla. Před inspektorkou se začne odvíjet 
nervy drásající spletenec příběhů a osudů místních 
obyvatel.

mysteriózní thriller

Power Games: 
The Packer-Murdoch 
Austrálie, 2013

Režie:   Geoff Bennett, David Caesar
Hrají:    Lachy Hulme, Patrick Brammall, Luke 

Ford

Skutečný příběh života milionáře a majitele 
australského Kanálu 9 Kerryho Packera v letech 
1960-75, kdy rodinné klany mediálních magnátů 
Murdochových a Packerových bojovali o ovládnutí 
tisku a televizního průmyslu v Austrálii.

drama

PÁTEK 21.7. OD 21:00 SOBOTA 29.7. OD 21:00

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX!

Franny
USA, 2015

Režie:  Andrew Renzi
Hrají:    Richard Gere, Theo James, Dakota 

Fanning

Hlavní hrdina je zámožný filantrop, kterému se po pěti 
letech “zimního spánku” na analgetikách naskytne 
příležitost jednou provždy překonat bolestivé trauma 
spojené s jeho blízkými přáteli. Pozorný divák si za 
okázalými gesty sympaticky dandyovského bonvivána 
Francise L. Wattse, přezdívaného Franny (Richard 
Gere) nemůže nevšimnout intenzivní samoty, do které 
bohatého muže uvrhl osud. (Oficiální text distributora)

NEDĚLE 9.7. OD 21:00

drama

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA
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Pippi dlouhá punčocha

Švédsko/Západní Německo, 1969

Režie:   Olle Hellbom
Hrají:     Inger Nilsson, Maria Persson, Pär 

Sundberg

Nejznámější zfilmované dobrodružství Pipiloty 
Citrónie Cimprlíny Mucholapky Dlouhé punčochy a 
jejích kamarádů, opičky pana Galana, strakatého koně 
Alfréda, Toma a Anikó. Klasika od Astrid Lindgrenové v 
poutavém zpracování s dětskou hvězdou Inger Nilsson 
v hlavní roli.

dobrodružný, rodinný

Nevlastní bratr
Norsko, 2013 

Režie:    Per-Olav Sørensen
Hrají:    Nicolai Cleve Broch, Frank 

Kjosås, Mariann Hole

Norský seriál o životě rodiny, který se táhne během 
pěti generací v 20. století v Evropě, rozdělené druhou 
světovou válkou. Příběh se točí okolo nevlastních 
bratrů Barnuma a Freda, kteří spolu vyrůstají v Oslu, 
Barnum s otcem a Fred, který po tom svém pátrá...

dramatický seriál

SOBOTA 5.8. OD 10:30 NEDĚLE 6.8. OD 21:00

Zamračené dny
Itálie/Švýcarsko, 2007
 
Režie:   Silvio Soldini
Hrají:      Margherita Buy, Antonio 

Albanese, Giuseppe Battiston

Dobře situovaní italští manželé středního věku nuceně 
čelí nečekané životní krizi. Muže vyhodí z firmy, které 
byl spoluvlastníkem, a on je tak stále více deprimovaný 
z marných pokusů sehnat novou práci. Úlohy živitele 
rodiny se ujme jeho kultivovaná žena, mezi partnery 
se však začnou vyhrocovat konflikty. (Oficiální text 
distributora)

drama

NEDĚLE 6.8. OD 22:30

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX!
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Štvanice
Polsko, 2012

Režie:  Marcin Krzyształowicz
Hrají:    Marcin Dorociński, Maciej Stuhr, Sonia 

Bohosiewicz

Pozdní podzim 1943. Desátník Wydra má v 
partyzánském oddíle mimo jiné roli kata, trestajícího 
kolaboranty ze svého rodného města. Nezaváhá, 
ani když dostane za úkol vyhledat a perzekuovat 
svého přítele z dětství. Po návratu do tábora zjistí, 
že zde během jeho nepřítomnosti došlo k strašnému 
masakru. Děsivý příběh, ve kterém touha po pomstě 
soupeří se zbytky lidskosti a svědomí, je natočený 
podle skutečných událostí.

NEDĚLE 19.8. OD 21:00

Krabat: Čarodějův učeňStejně jako syn
USA, 2006

Režie:  Morgan J. Freeman
Hrají:    Mark Webber, Antonio Ortiz, Rosie 

Perez

Výpravný a poutavý snímek sleduje osudy 20letého 
Daniela Cartera (Mark Webber), drobného zloděje, 
který si odpykává trest - veřejné práce na základní 
škole v Greenwich Village. Zde se spřátelí s osmiletým 
Boonem (skvělý Antonio ‘A.J.’ Ortiz). Když Boonova 
matka onemocní a Boona pošlou do pěstounské 
rodiny, Daniel ho ”unese” a spolu se vydají na cestu, 
na níž se přátelství, odpuštění a dobrodružství vyslovují 
jedním dechem.

SOBOTA 26.8. OD 19:30

rodinné drama

Německo, 2008

Režie:  Marco Kreuzpaintner
Hrají:   David Kross, Daniel Brühl, 
              Robert Stadlober

Vedený vnitřním hlasem, ocitá se 14letý Krabat uprostřed 
zmatku třicetileté války před branou mlýna. Když mu 
zamračený mlynář otevře dveře domu, čeká tam už 
skupina mlčenlivých postav. Mistr uvítá nováčka slovy: “To 
je Krabat. Když absolvuje zkušební lhůtu, stane se jedním 
z vás.” Krabatovi však tato mistrova slova znějí spíše jako 
hrozba. Všední den ve mlýně znamená pro všechny tvrdou 
práci pod dohledem přísného a mlčenlivého Mistra. Pouze 
učeň Tonko je Krabatovi přítelem a ten brzy poznává 
tajemství mlýna: ocitl se ve škole magie, v níž se 12 
tovaryšů učí kouzlit... (oficiální text distributora)

NEDĚLE 27.8. OD 19:30

fantasyhistorický thriller

http://www.sledujfilmbox.cz/
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HIP SHOWNEW YORK WRESTLING 
CONNECTION

ARMAGEDDON

Armageddon Fighting Championship je kanadský 
turnaj ve smíšených bojových uměních, který se koná 
v Edmontonu, hlavním městě kanadské provincie 
Alberta. Od vzniku v roce 2009 prošel mnohými 
změnami, nyní bere svět doslova útokem.

NWYC je přední wrestlingová federace ve státě New 
York. Mnozí z jejích členů, jako například Zack Ryder, 
Curt Hawkins a Trent Barreta, se staly superstars ve 
světě profesionálního wrestlingu. Tato akcí nabitá 
show se zaměřuje na to, co fanoušci wrestlingu chtějí 
nejvíce - zápasení!

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.

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 21:00 KAŽDÉ ÚTERÝ OD 23:00 KAŽDOU SOBOTU OD 21:00

20177-8

sledujfilmbox.cz
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PONDĚLÍ 28.8. OD 21:00

Crusty Demons

SOBOTA 29.7. OD 21:00

Crusty Demons je skupina neohrožených freestylových 
motokrosových jezdců z USA, Austrálie, Nového 
Zélandu a Evropy. Dosud o nich bylo natočených 
více než 20 dokumentárních filmů a na kontě mají 11 
světových rekordů a vlastní videohru. Zjistěte, jak se 
jim podařilo jezdit po sopkách a památkách. Poznejte 
příběhy za kaskadérskými kousky, chyby, kterým se 
sotva vyhnuli, a nakonec i několik pobytů za mřížemi.

horor

Upír Nosferatu
Německo, 1922

Režie:  Friedrich Wilhelm Murnau
Hrají:    Max Schreck, Gustav von Wangen-

heim, Greta Schröder

Mladého zaměstnance realitní kanceláře Hutter pošlou 
do karpatských hor ke hraběti Orlok, aby s ním uzavřel 
smlouvu o koupi nemovitosti. Po strastiplné cestě ho 
hrabě přivítá na svém hradě. S příchodem první noci 
však Hutter zjišťuje krutou pravdu - hrabě Orlok je totiž 
upír. Režisérovi Murnauovi se nepodařilo získat práva na 
zfilmování románu Brama Stokera Dracula a tak pozměnil 
jména osob a dějiště příběhu zasadil do fiktivního 
městečka Wismar. Scény z Orlokova hradu se natáčely na 
slovenském Oravském zámku. (Oficiální text distributora)

dokumentární film

Sirotci z Tibetu

STŘEDA 5.7. OD 17:00

Skupiny tibetských dětí každý rok tajně prchají 
ze své vlasti přes Himaláje, aby se dostaly do 
škol v Indii, které založila exilová vláda. Vydáni 
napospas pašerákům, riskují životy ilegálním 
překročením obrovského himalájského pohoří, 
vysoké hradby mezi Tibetem a Indií.

http://www.sledujfilmbox.cz/
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