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HIT MĚSÍCE

SOBOTA 21.10. OD 21:00

La La Land

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

https://www.csfd.cz/film/390439-la-la-land/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


Ve filmovém muzikálu La La Land, který byl natočen 

pod režisérskou taktovkou Damiena Chazelleho, září 

charismatické herecké duo v podání Ryana Goslinga 

a Emmy Stone spolu s Johnem Legendem nebo 

J.  K. Simmonsem ve vedlejších rolích. Romantická 

hudební komedie sleduje osudy jazzového 

muzikanta Sebastiana (Gosling) a začínající herečky 

Mii (Stone), jež na sebe mají v rozlehlém Los Angeles 

až podezřelé štěstí a po několika úvodních setkáních 

se do sebe zamilují. Herecké obsazení i zápletka 

naznačují, proč se film stal takovým hitem. To 

ostatně můžete posoudit sami – stačí se 21. října 

dívat na FilmBox Premium HD.

201710

VAŠE ŘÍJNOVÁ PORCE ZÁBAVY
sledujfilmbox.cz

TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU FILMBOX premium HD

HIT MĚSÍCE

SOBOTA 21.10. OD 21:00

La La Land

https://www.csfd.cz/film/390439-la-la-land/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


SERIÁLOVÁ ADAPTACE SLAVNÉ KNIHY KOŘENY 

O DĚJINÁCH ZEMĚ NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ

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.
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Syčák Hesher

Třináctiletý TJ to nemá lehké. Snaží se vyrovnat se smrtí 
své matky, ale nemůže najít klid a mír. Když se zdá, 
že život nemůže být horší, na scéně se zjeví Hesher. 
Anarchista, fanatik a metalista s amatérskymi tetováními 
a zálibou v podpalování si chlapce, který postrádá starší 
vzor, okamžitě podmaní. Hesher začne rodinu vytahovat 
z úzkosti, smutku a deziluze a ukazuje jim, jak si znovu 
užívat život.

DRAMA, KOMEDIE

NEDĚLE 1.10. OD 21:00

USA, 2010

Spencer SusserRežie:
Joseph Gordon-Levitt, Devin Brochu, 
Natalie Portman

UČITELEM Z NOUZE

Keith Michaels (Hugh Grant) je scenárista, který kdysi 
získal Oscara. Dnes je však rozvedený, zlomený a vyhořelý. 
Kvůli výdělku přijímá práci na bezvýznamné vysoké škole 
na východním pobřeží jako učitel psaní scénářů a od 
života už zhola nic neočekává. Ze všeho nejméně právě 
to, se zamiluje do mladé svobodné matky, která je jeho 
“studentkou”.

ROMANTICKÁ KOMEDIE

SOBOTA 7.10. OD 21:00

USA, 2014

Marc LawrenceRežie:
Hrají:Hrají: Hugh Grant, Whit Baldwin, Vanessa Wasche

Jméno růže

Píše se rok 1327. Po sérii záhadných úmrtí v benediktinském 
klášteře jsou mniši přesvědčeni, že se blíží apokalypsa, 
a proto povolají Williama z Baskerville, respektovaného 
františkánského mnicha, aby tato úmrtí objasnil. S postupujícím 
vyšetřováním a blížícím se odhalením tajemství, které chce 
klášter skrývat, stále více lidí umírá a do případu se navíc 
zapojuje i Svatá inkvizice. William a mladý novic musí bojovat s 
časem, aby dokázali nevinnu neoprávněně obviněného a aby 
se vyhnuli hněvu svatého inkvizitora Bernarda Guiho. Drama 
bylo natočeno na motivy legendárního románu Umberta Eca.

HISTORICKÉ DRAMA

NEDĚLE 8.10. OD 21:00

ZÁPADNÍ NĚMECKO/FRANCIE/ITÁLIE, 1986

Jean-Jacques AnnaudRežie:
Hrají: Sean Connery, Christian Slater, 

Helmut Qualtinger

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

https://www.csfd.cz/film/257978-sycak-hesher/prehled/
https://www.csfd.cz/film/166-jmeno-ruze/prehled/
https://www.csfd.cz/film/360887-the-rewrite/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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Stárnoucí gigolo

Když rodinné knihkupectví přestane vynášet, Murray 
Schwartz (Woody Allen) se na svá stará kolena pustí do 
nejstaršího řemesla na světě. Za účelem kompenzace 
finanční ztráty vymyslí nový byznys - jeho přítel květinář 
Fioravante (John Turturro) se stane společníkem 
osamělých nebo poptávajících dam. Murray přitom není 
původním otcem myšlenky, protože na nápad ho přivedla 
jeho dermatoložka (Sharon Stone), která hledala partnera 
do trojky.

KOMEDIE

SOBOTA 14.10. OD 21:00

USA, 2013

John TurturroRežie:
Woody Allen, John Turturro, Sharon Stone, 
Sofía Vergara

Chladnokrevně

Jake Vig (Burns) je mazaný podvodník, jenž se chystá 
na svůj největší zločin, kterým plánuje pomstít vraždu 
svého přítele. Jeho poslední akce však nevyjde a Jake 
je vydaný napospas šéfovi mafie (Hoffmanovi) a jeho 
gorilám. Režisér James Foley natočil kriminální thriller o 
souboji těch největších mistrů podvodů. Rafinovaná hra 
s důvěrou, spolehlivostí a věrností se mění na smrtící boj 
kdo z koho - a za kolik.

KRIMI-THRILLER

NEDĚLE 15.10. OD 21:00

USA/KANADA/NĚMECKO, 2003

James FoleyRežie:
Hrají:Hrají: Edward Burns, Dustin Hoffman, Andy Garcia

POSLEDNÍ KARTA

Adaptace autobiografického románu Martine Monteilové, 
první ženy v čele francouzských policejních sil, která 
se točí okolo snahy polapit jednoho z nejslavnějších 
francouzských zabijáků, nebezpečného sociopatia Guye 
Georgese. Tento úkol přináší značné profesionální a 
osobní vypětí a nadto se šéfka policie musí vypořádat 
s pracovní rivalitou, která ohrožuje vyšetřování, a 
sadistickým chováním svých kolegů, kteří ne vždy oceňují 
její pokusy najít pravdu.

ŽIVOTOPISNÉ DRAMA

STŘEDA 11.10. OD 22:30

FRANCIE, 2015

Yves RénierRežie:
Hrají: Cédric Meusburger, Sylvain Charbonneau, 

Vincent Nemeth

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

https://www.csfd.cz/film/445849-posledni-karta/galerie/?type=1
https://www.csfd.cz/film/313987-fading-gigolo/prehled/
https://www.csfd.cz/film/2827-chladnokrevne/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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La La Land

V klasickém hollywoodském románu v moderním hávu 
se střetnou oblíbení Ryan Gosling a Emma Stone. 
Charismatický jazzový klavírista a temperamentní herečka 
čekají na svých 15 minut slávy a snaží se splnit své touhy 
v kouzelné atmosféře Los Angeles. Můžete si vychutnat 
skvělé písně, originální taneční vystoupení a samozřejmě 
vášnivou lásku. Film získal šest Oscarů, sedm Zlatých 
glóbusů a inspiroval tisíce Američanů, aby se zapsali do 
tanečních kurzů.

MUZIKÁL, ROMANTIKA

SOBOTA 21.10. OD 21:00

USA, 2016

Damien ChazelleRežie:
Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons

Pokoj s vyhlídkou

Střídmý britský film, založený na slavném románu E.M. 
Forstera, dosáhl skvělého úspěchu publika a získal 
mnoho cen. Vydařená podoba světa, jak to mohlo být 
před sto lety, zobrazuje středostavovské anglické turisty 
v Itálii, kde se díky liberálnímu prostředí mohou zbavit 
omezujícího brnění viktoriánských předsudků. Návrat 
domů a do vlastního života je však o to těžší...

ROMANTICKÉ DRAMA

SOBOTA 22.10. OD 21:00

VELKÁ BRITÁNIE, 1985

James IvoryRežie:
Hrají:Hrají: Helena Bonham Carter, Maggie Smith, 

Denholm Elliott

Údolí boje

Mladou Tory Coro najdou mrtvou krátce poté, co se 
stala členkou ilegální bojové skupiny známé jako Fight 
Valley. Když policie není schopna najít žádné stopy, 
do vyšetřování se na vlastní pěst pustí Toryina sestra 
Windsor. Rychle zjišťuje, že Tory bojovala za peníze, a 
pokud chce najít jejího vraha, bude se k němu doslova 
muset probojovat. Musí tak následovat kroky své sestry, 
aby se mohla postavit proti jejímu vrahovi. Tak začíná 
její cesta za pomstou plná krve, potu, slz a nezlomného 
odhodlání.

AKČNÍ DRAMA

NEDĚLE 22.10. OD 22:30

USA, 2016

Rob HawkRežie:
Hrají: Miesha Tate, Holly Holm, Steve Wollett

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA
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Gangy z Birminghamu 

Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders), úspěšná 
gangsterská sága z meziválečné Británie. Rodina 
Shelbyových spravuje slušné portfolio legálních i 
nelegálních podniků, jejich chapadla už sahají daleko za 
hranice Birminghamu až do Londýna. Gangsteři, kteří nosí 
na svých kloboucích žiletky, vám naservírují rvavou, ale 
bezpochyby působivou kapitolu moderních britských dějin.

KRIMI SERIÁL

PÁTEK 27.10. OD 21:00

VELKÁ BRITÁNIE, 2014

Steven KnightRežie:
Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory

Dort

Utrápená, fyzickou bolestí a depresemi soužená Claire se 
snaží vypořádat se svou vlastní tragédií, ale příliš se jí to 
nedaří. Když se Nina, jedna z žen v podpůrné skupině pro 
pacienty s chronickou bolestí, dopustí sebevraždy, začne 
Claire hledat příčiny a pomalu se tak odvrací od vlastního 
utrpení. Skvělá Jennifer Annistonová, jak jste ji ještě 
neviděli!

DRAMA

SOBOTA 28.10. OD 21:00

USA, 2014

Daniel BarnzRežie:
Hrají:Hrají: Jennifer Aniston, Adriana Barraza, 

Sam Worthington, Anna Kendrick

Kšeft

Adaptace románu Petra Lefcourta je důvtipnou satirou 
hollywoodské politiky - ukazuje totiž “Město slávy” jako 
bezcitné místo, plné nezralých producentů, studií bažících 
po penězích a nekalých praktik, kde mohou uspět jen lidé s 
tvrdou náturou. Producent Charlie Burns (William H. Macy) už 
má všeho po krk a rozhodne se po deseti neúspěšných letech 
spáchat sebevraždu. Ironií osudu se mu do rukou dostává 
slibný scénář o bývalém britském premiérovi Disraelim. Charlie 
rychle jedná, získává nového scénárista a superhvězdu (LL 
Cool J), akčního hrdinu do hlavní role. Když ale hlavní hvězdu 
unesou, musí Burns vynaložit všechny síly, ale projekt zachránil.

KOMEDIE

SOBOTA 28.10. OD 22:30

USA, 2008

Steven SchachterRežie:
Hrají: William H. Macy, Meg Ryan,

 Elliott Gould, LL Cool J

http://www.csfd.cz/film/369475-cake/prehled/
https://www.csfd.cz/film/239386-kseft/prehled/
https://www.csfd.cz/film/330877-peaky-blinders-gangy-z-birminghamu/prehled/
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Nesmrtelné stíny

Animace je v současné době jednou z nejpopulárnějších 
forem televizního žánru a významně využívá stále se 
vyvíjející technologie. Její původ se však vrací zpět do 
dlouho zapomenutého tradičního umění, pro nějž chce 
japonský “stínový mistr” získat nové publikum. Jeho úsilí 
ho přivede do vzdálené vesnice hluboko v tropickém 
lese Malajsie, kde hledá mistra, který zná tajemství 
nesmrtelných stínů.

PONDĚLÍ 2.10. OD 19:00

MALAJSIE, 2013

Ťchang Šang Čing, Jošihiko NišiRežie:

Krajina nomádů

Etiopie, označovaná jako “kolébka lidstva”, je obklopena 
legendární aurou. Představuje totiž rodné místo člověka, 
to zde učinil své první kroky k dobytí světa. Christophe 
Cousine cestuje po celé zemi od jihu k severu, protože 
cesta, po které stále proudí život, odhaluje i dnes pravou 
tvář Etiopanů.

PÁTEK 6.10. OD 21:00

FRANCIE, 2011

Christophe CousinRežie:
Hrají: Christophe Cousin

Nové důkazy přinášejí informaci, že za smrtí Pabla 
Escobara stojí spiknutí, na němž se podílely vlády 
Kolumbie a USA a obchodníci s narkotiky, o kterých tvrdili, 
že proti nim bojují.

ÚTERÝ 10.10. OD 21:00

ARGENTINA, 2013

Matías GueilburtRežie:

Kdo zabil Pabla 
Escobara?

DOKUMENTÁRNÍ FILMPŘÍRODOPISNÝ CESTOPISDOKUMENTÁRNÍ FILM

www.docuboxlive.com
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Keltští gladiátoři 
živě z Londýna

Tzv. keltští gladiátoři, nebo-li irská MMA a kickboxingová 
soutěž, se snaží oživit světovou bojovou scénu jedinečnou 
prezentací bojových sportů.

PÁTEK 6.10. OD 19:00

KOK HEROES 28 
ŽIVĚ Z TALLINNU

King of Kings (KOK), jedna z nejznámějších 
kickboxingových soutěží, pokaždé ukazuje ty nejlepší 
bojovníky z celého světa v těch největších světových 
arénách. Turnajová série KOK Grand Prix znamená pro 
každého bojovníka a diváka neuvěřitelnou show, silné 
emoce a příval adrenalinu. Sledujte živě na FightBox HD!

SOBOTA 14.10. OD 19:00 

Superkombat Fighting Championship, jedna 
z  nejdůležitějších akcí ve světě kickboxingu, vám přináší 
jedinečný výběr nejlepších světových bojovníků a zaručuje 
prvotřídní sportovní zážitek! Nenechte si ujít nejlepší 
zápasy živě.

PÁTEK 20.10. OD 19:00

SUPERKOMBAT živě

ŽIVĚŽIVĚŽIVĚ

www.fightbox.com
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