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PÁTEK 1.9. OD 21:00
Apple Tree Yard

HIT MĚSÍCE
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VAŠE ZÁŘIJOVÁ PORCE ZÁBAVY NEDĚLE 3.9. OD 21:00
Modus

To nejlepší Z PROGRAMU FILMBOX premium HD

HIT MĚSÍCE

sledujfilmbox.cz
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https://www.csfd.cz/film/207217-modus/prehled/
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VAŠE ZÁŘIJOVÁ PORCE ZÁBAVY NEDĚLE 24.9. OD 21:00
Nerve: Hra o život

To nejlepší Z PROGRAMU FILMBOX extra hd

HIT MĚSÍCE

sledujfilmbox.cz
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https://www.csfd.cz/film/405585-nerve-hra-o-zivot/prehled/
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ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

Apple Tree Yard
Velká Británie, 2017

Režie:   Jessica Hobbs
Hrají:     Emily Watson, Ben Chaplin, 

Mark Bonnar, Syreeta Kumar

Impulzivní a divoký milostný románek podle bestselleru 
spisovatelky Louise Doughtyové. 50-letá genetička 
Yvonne (Emily Watson) má úspěšnou kariéru, ale 
zoufale nudné manželství. V čistě fyzickém vztahu 
s neznámým mužem (Ben Chaplin) si kompenzuje 
chybějící vášeň a vzrušení. Aféra však způsobí 
nečekané komplikace nejen v osobním, ale i pracovním 
životě Yvonne. Seriál s příchutí Padesát odstínů šedi 
zobrazuje tabu téma sexuálního násilí.

PÁTEK 1.9. OD 21:00

drama

Wolf Hall
Velká Británie, 2015

Režie:    Peter Kosminsky
Hrají:     Mark Rylance, Damian Lewis, 

Claire Foy

Wolf Hall je šestidílný historický miniseriál, natočený 
pro BBC. Příběh se odehrává v Anglii 16. století, kdy 
Jindřich VIII. kraluje po boku Kateřiny Aragonské. 
Královský pár však ani po dvaceti letech manželství 
nemá mužského dědice. Henrich už dva roky žádá 
papeže o anulování svazku, ale stále bezúspěšně. 
Schyluje se k pohromě.

historický seriál

PÁTEK 1.9. OD 22:00

Vojandy
Velká Británie, 2009

Režie:   Ian Barber, Steve Hughes
Hrají:    Becci Gemmell, Susan Cookson, 
             Mark Benton

Většina hrdinů válečných časů jsou muži. Britští filmaři 
však chtěli ukázat válku i z jiného úhlu a podívali se 
na životy žen a dívek v královské armádě v dobách 2. 
světové války. V úspěšné pětidílné sérii Vojandy můžete 
sledovat životy, lásky, zdary i nezdary spolubojovnic v 
Ženské pozemní armádě. Mnohá ocenění a pozitivní 
kritiky série dokazují, že je se na co těšit.
 

PÁTEK 1.9. OD 21:00

drama
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https://www.csfd.cz/film/401308-wolf-hall/prehled/
https://www.csfd.cz/film/484196-apple-tree-yard/komentare/
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Kořeny
USA, 2016

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

Hrají:    Laurence Fishburne, Matthew Goode, 
Malachi Kirby

Historický seriál, natočený podle slavné knihy Alexa 
Haleyho Kořeny, na pozadí amerických dějin vypráví 
příběh Afričana jménem Kunta Kinte, odvlečeného a 
prodaného do otroctví v Americe, a jeho potomků. 
Navzdory všem překážkám mají členové černošské 
rodiny nezlomnou vůli přežít a zachovat odkaz předků. 
Čtyřdílná minisérie je kromě románové adaptace také 
remakem oceňovaného seriálu z roku 1977.

historický seriál

Teorie chuti
Polsko

Režie:   Maciej Kowalczyk, Teo Vafidis
Hrají:   Teo Vafidis

Seriál Teorie chuti Tea Vafidisa se zaměřuje nejen na 
vaření, ale i na kulturu a zvyky regionu Středozemního 
moře. Prolínají se v něm také témata vaření a 
cestování. Hlavní postavou je Teofilos Vafidis - mistr 
kuchař původem z Řecka a popularizátor řecké kultury. 
Řecko opustil před mnoha lety, ale nezapomněl na 
svou kulturu a kořeny. Jeho kulinářské zkušenosti ho 
udělali jedním z nejznámějších kulinářských autorit v 
Polsku. Dobrou chuť!

kulinářská show

SOBOTA 2.9. OD 20:10 SOBOTA 2.9. OD 23:00

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX!

Tajemství smrti slečny 
Neznámé

Velká Británie / USA, 2016

Režie:  Andre Ovredal
Hrají:    Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia 

Lovibond

Otec a syn, oba koroneři, jsou zatažení do složitého 
tajemství, když se pokoušejí identifikovat tělo mladé 
ženy bez zjevných příčin smrti, objevené ve sklepě 
vyvražděné rodiny. Během pitvy postupně odhalují 
stále bizarnější stopy, které jsou klíčem k temným 
tajemstvím neznámé mrtvé.

PÁTEK 1.9. OD 22:30

horor

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA
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https://www.csfd.cz/film/362045-koreny/prehled/


sledujfilmbox.cz

©
 F

re
em

an
tle

VAŠE ZÁŘIJOVÁ PORCE ZÁBAVY

Einstein Mysteries

Německo, 2015

Režie:   Thomas Jahn
Hrají:    Tom Beck, Annika Ernst, Rolf Kanies

Felix Winterberg je prapravnukem slavného Alberta 
Einsteina a sám je uznávaným geniálním fyzikem. Kvůli 
smrtelnému dědičnému onemocnění však brilantnímu 
výzkumníkovi zbývá jen několik let života. Ty chce 
využít co nejlépe a s pomocí různých nelegálních 
stimulantů co nejvíce pracovat.

krimi-komedie

Modus
Švédsko, 2015 

Režie:    Lisa Siwe, Mani Maserrat, Håkan 
Lindhe

Hrají:    Melinda Kinnaman, Henrik Norlen,  
Marek Oravec

Zasnežené Vánoce ve Stockholmu. Psycholožka Inger Johanne 
Viková že je spolu se svou autistickou dcerou zatažena do 
vyšetřování několika podezřelých úmrtí, díky kterým se setkává 
s Ingvarem Nymanem ze stockholmské policie. Nyman byl 
vyslán do Uppsaly, aby vyšetřil šokující vraždu farářky Elisabeth 
Lindgren přímo během Štědrého večera. Ve Stockholmu se 
mezitím objevují další a další mrtvá těla, ale příčiny smrti se 
liší. Zanedlouho si Nyman všimne jistého vzoru... Napínavý 
příběh se vedle kriminální zápletky zabývá také problematikou 
náboženství, lidských práv a samotné podstaty lásky.

krimi-seriál

NEDĚLE 3.9. OD 21:00 NEDĚLE 3.9. OD 21:00

Mojave
USA, 2015
 
Režie:  William Monahan
Hrají:    Garrett Hedlund, Louise Bourgoin,  

Cletus Young, Oscar Isaac

Umělec (Garrett Hedlund) má všechno - slávu a 
hollywoodský životní styl, ale neví, kým ve skutečnosti 
je a co vůbec chce. Jednoho dne se rozhodne, že opustí 
světský život a půjde hledat odpovědi na své otázky do 
pouště. Osud mu do cesty přivede tuláka (Oscar Isaac), 
který o sobě tvrdí, že je ztělesněním Zla. Dojde mezi 
nimi ke konfliktu, který pokračuje i po návratu umělce 
domů. Umělec musí nebezpečného pronásledovatele 
navždy zastavit. Který z nich je však skutečným 
darebákem?

thriller

NEDĚLE 10.9. OD 21:00
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ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

http://www.imdb.com/title/tt5094068/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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https://www.csfd.cz/film/333730-mojave/prehled/
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ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

Eye-candy
USA, 2015

Režie:  Catherine Hardwicke
Hrají:    Victoria Justice, Casey Deidrick, 
             Harvey Guillen

Lindy Sampson je 21-letá geniální hackerka, kterou 
její spolubydlící přesvědčila, aby vyzkoušela on-line 
seznamku. Lindy však začíná mít podezření, že jeden z 
jejích nápadníků může být vraždící kyber-stalker. Spojí 
se se svými přáteli, skupinou hackerů, aby vyřešila 
vraždy, které spáchal, a zároveň vzala spravedlnost do 
vlastních rukou a v ulicích New Yorku našla svou sestru 
Saru, kterou před třemi lety kdosi unesl.

NEDĚLE 17.9. OD 21:00

Nerve: Hra o životMezi mužem a ženou
USA, 2005

Režie:  Hans Canosa
Hrají:    Aaron Eckhart, Helena Bonham Carter,  

Yury Tsykun

Romantická komedie vypráví podmanivý příběh páru, 
který se náhodně setkává na svatební hostině. Začnou 
spolu flirtovat, mluvit a postupně zjišťovat, že si velmi 
dobře rozumí. Pomalu také přicházejí na to, že se možná 
znali už předtím, když byli mladší. Po svatební hostině 
stráví noc v hotelovém pokoji a povídají si až do rána, o 
zdánlivých maličkostech, které však ukazují rozdíl mezi 
ženským a mužským pohledem na věc. Dva lidé tráví v 
hotelovém pokoji noc, o které ani jeden z nich neví, zda 
má skončit, nebo trvat věčně. (Oficiální text distributora)

SOBOTA 23.9. OD 21:00

romantická komedie

USA, 2016

Režie:  Henry Joost, Ariel Schulman
Hrají:    Emma Roberts, Dave Franco, 

Emily Meade

Středoškolačka Vee zcela propadla online hře vadí-
nevadí, v níž anonymní komunita “pozorovatelů” začíná 
manipulovat s každým jejím tahem. Hráči přijímají výzvy 
od pozorovatelů a dostávají za splněné úkoly finanční 
odměnu. Vee a její nový přítel Ian, další účastník hry, 
se postupně probojují mezi nejlepší hráče, zadané 
úkoly jsou však stále nebezpečnější. Začíná jít o život... 

NEDĚLE 24.9. OD 21:00

mysteriózní techno-thrillerdrama
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https://www.csfd.cz/film/366588-eye-candy/prehled/
https://www.csfd.cz/film/203123-mezi-muzem-a-zenou/prehled/
https://www.csfd.cz/film/405585-nerve-hra-o-zivot/prehled


King Of KingsMakowski Fighting  
Championships

FIGHTING ROOKIES

Fighting Rookies je jedinečná soutěž pro všechny 
nadějné kickboxery, kteří chtějí šplhat po žebříku slávy. 
Borci v turnaji získávají cenné zkušenosti a bojují o 
šanci stát se profíky. Každý bojovník ze sebe vydává ten 
nejlepší výkon, protože když uspěje, je o krůček blíže k 
nesmrtelnosti!

Tomek Makowski není jen skutečnou legendou 
kickboxu a muay thai i držitelem vítězného pásu, ale 
také spoluzakladatelem jedinečné kickboxingové akce: 
Makowskiho bojového turnaje (Makowski Fighting 
Championship). Turnaj se 16. září uskuteční na Zelené 
hoře, kde se špičkoví polští bojovníci a nejslibnější 
světoví talenti utkají ve třech různých disciplínách. 

KOK 2017, jedna z nejznámějších akcí kickboxu, přináší 
v každém svém kole ty nejlepší bojovníky z celého světa 
v největších světových arénách. Série KOK Grand Prix 
Tournament znamená pro každého bojovníka i diváka 
neuvěřitelné zápasy, silné emoce a záplavu adrenalinu. 
KOK se vrací živě na FightBox HD!

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

sledujfilmbox.cz

20179

VAŠE ZÁŘIJOVÁ PORCE ZÁBAVY

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FIGHTBOX HD!

http://fightboxlive.com/
http://fightboxlive.com/
http://fightboxlive.com/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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PONDĚLÍ 28.8. OD 21:00

MOTOR STORIEs

PONDĚLÍ 11.9. OD 20:00

Americké Motor Stories jsou především o rychlosti, 
síle a kráse automobilů. Prohlédněte si zblízka 
dragstery, silné supervýkonné vozy, hot rods a auta 
na zakázku. Seznamte se s jezdci a jejich příběhy, 
poznejte legendární motoristické osobnosti, kurátory 
muzeí i mladé nadšence. Pokud máte rádi americkou 
motoristickou kulturu, tento seriál je pro Vás.

Mariachi

Mariachi vypráví příběh od historie po současnost 
hudebního symbolu Mexika. Antropolog Jesús Jauregui 
se vydal po stopách hudebníků Mariachi, noří se do 
dějin horského regionu Jalisco a shromažďuje svědectví 
moderních i tradičních muzikantů, kteří tlumočí pocity 
svého lidu.

Noc s kočovníky

SOBOTA 9.9. OD 20:00

Režisérka Marianne Chaud žila několik měsíců 
mezi kočovníky na náhorní plošině v Himalájích 
a s pomocí kamery zachycovala jejich životy v 
detailech gest a způsobu řeči, čímž vytvořila 
neobyčejně intimní portréty. V nadmořské výšce 
téměř 4500 metrů žijí tito kočovníci na jednom z 
nejvýše položených míst na Zemi. V dokumentu 
se setkáte s bodrým mudrcem Tundupem a 
jeho synem Kenrapem, který navzdory otcovým 
představám touží po lepším životě a plánuje své 
rodiště opustit. Je to těžká volba: kde se bude 
cítit šťastnější?

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://filmboxarthouse.com/
http://fastandfunbox.com/
https://www.csfd.cz/film/364250-la-nuit-nomade/galerie/?type=1

