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Mimozemská invaze

V hlavní roli “lovce” ve filmu režiséra Mauro Borrelliho 
(Ghostmaker) účinkuje velký Wesley Snipes (samotný Blade!). 
V Recall se objeví i další hvězdy: RJ Mitte (Perníkový táta), 
Jedidiah Goodacre (Následníci), Niko Pepaj (Nešika), Laura 
Maria Bilgeri (Toby Goes to Camp) a Hannah Rose May (Hráči). 
Film vypráví příběh pěti přátel, kteří odpočívají v odlehlém 
domku u jezera a chtějí si to jen užít. Netuší, že Zemi napadla 
mimozemská civilizace a jejím obyvatelům hrozí zotročení...
Režisér Borrelli je bývalým spolupracovníkem režiséra Tima 
Burtona a ilustrátorem takových trháků, jako jsou Piráti 
z Karibiku a Captain America.

SCI-FI THRILLER

PONDĚLÍ 1. 1. OD 22:30

KANADA, 2017

Mauro BorrelliRežie:
RJ Mitte, Wesley Snipes,  
Jedidiah Goodacre

Eye Candy: Nebezpečný 
flirt - 1. díl

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 kyberstalker. 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 někdo unesl.

KRIMISERIÁL

ÚTERÝ 2. 1. OD 21:00

USA, 2015

Catherine HardwickeRežie:
Hrají:

Hrají:

Victoria Justice, Lilan Bowden, Teena Byrd

LADY CHATTERLEY

Kdysi skandální román D. H. Lawrence Milenec lady Chatterleyové 
měl několik literárních verzí. Režisérka si pro svůj film zvolila tu 
druhou, vydanou ve Francii v roce 1927. Na rozdíl od ostatních 
adaptací, které vycházely z nejznámější třetí verze, tato až tak 
neakcentuje sociální, společenské ani vypjaté erotické motivy, ale 
klade důraz na příběh vášně, ze které se zrodí osudová láska dvou 
osamělých lidí. Třiadvacetiletá Constance se provdala za důstojníka 
a majitele dolů Clifforda Chatterleyho. Je rok 1917 a novomanžel 
se vrací z války jako mrzák. Mladý pár se uchýlí na venkovské sídlo 
Wragby, vzdálené od společenského dění. A tam osamělá, nešťastná 
lady potkává hajného Oliviera Parkina a mezi oběma vzplane vášnivý, 
hluboký cit.

ROMANTICKÉ DRAMA

PÁTEK 5. 1. OD 01:00

BELGIE/FRANCIE, 2006

Pascale FerranRežie:
Hrají: Marina Hands, Jean-Louis Coullo’ch, 

Hippolyte Girardot, Bernard Verley

https://www.csfd.cz/film/482763-mimozemska-invaze/prehled/
https://www.csfd.cz/film/233065-lady-chatterley/prehled/
https://www.csfd.cz/film/366588-nebezpecny-flirt/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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Bez poskvrny II 

Norský krimi seriál se odehrává v zastrčeném městečku 
Lilfjord, kde před dvaceti lety došlo k vraždě mladé dívky. 
Z její smrti byl obviněn její tehdejší přítel Aksel, který si 
odseděl rok ve vězení, ale pak byl zbaven viny a městečko 
navždy opustil. Po dvaceti letech Aksela jako úspěšného 
obchodníka osud opět zavede do Lilfjordu. Jeho příchod 
spustí sérii nečekaných událostí, které se dotknou jeho 
samotného, rodiny i celého města. Sledujte druhou sérii 
v premiéře na FilmBox!

KRIMI/DRAMA

SOBOTA 6. 1. OD 22:00

NORSKO, 2016

Geir Henning Hopland, Cecilie A. MosliRežie:
Nicolai Cleve Broch, Lena Endre, Ellen 
Dorrit Petersen

Hrají:

Světlo mezi oceány

Válečný hrdina Tom Sherbourne (Michael Fassbender) po 
běsnění, kterým přešel na západní frontě, touží především po 
místě, kde by opět našel vnitřní klid. Stane se strážcem majáku 
na Janusovém ostrově na západním pobřeží Austrálie, kde 
si najde i milující ženu (Alicia Vikanderová), která je ochotna 
snášet s ním drsné podmínky, které s sebou život na majáku 
přináší. Bohužel po čase zjistí, že není schopna donosit jejich 
dítě, což obrátí jejich svět naruby. Až jednou moře vyplaví na 
břeh člun s mrtvým mužem a miminkem na palubě... Tom je 
nucen volit mezi láskou a povinností a jeho rozhodnutí bude 
mít nedozírné následky nejen pro ně dva.

DRAMA

NEDĚLE 14. 1. OD 21:00

USA/NOVÝ ZÉLAND/VELKÁ BRITÁNIE, 2016

Derek CianfranceRežie:
Hrají: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel 

Weisz

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

ČERVENÁ světla

Dva vyšetřovatelé paranormálních jevů, zkušená doktorka 
Margaret Matheson a její asistent Tom Buckley, zkoumají 
metafyzické fenomény, aby prokázali jejich nepravost. 
Legendární senzibil Silver, který záhadně zmizel před 
30 lety, se najednou objeví a jeho případ se pro vědu 
stane velkým oříškem. Tom jím začíná být posedlý, což 
se prohlubuje každým novým důkazem. Jak se Tom 
přibližuje Silverovi, napětí stoupá a jeho pohled na svět se 
otřásá v základech.

THRILLER/HOROR 

PONDĚLÍ 8. 1. OD 21:00

ŠPANĚLSKO/USA, 2012

Rodrigo CortésRežie:
Hrají: Cillian Murphy, Robert De Niro, Elizabeth 

Olsen, Sigourney Weaver
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https://www.csfd.cz/film/78210-bez-poskvrny/520186-serie-2/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
https://www.csfd.cz/film/375673-svetlo-mezi-oceany/prehled/
https://www.csfd.cz/film/291472-cervena-svetla/prehled/
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Práce na dvojí úvazek

Život úspěšného páru se změní na totální chaos ve chvíli, 
kdy žena zjistí, že je těhotná... Ambiciózní a perfekcionistická 
podnikatelka Angela Marksová pracuje pod vedením 
mimořádně náročné šéfky Mary Radcliffové. Ve chvíli, kdy je 
Angela na vrcholu kariéry, zjistí, že neplánovaně otěhotněla. 
Její vztah s rozvodovým advokátem Curtisem je náhle vzhůru 
nohama. Nejen Angelin život se na příštích devět měsíců od 
základů změní, ale těhotenství ovlivní všechno a všechny v jejím 
okolí. Angela se obává, že ji její nelítostná šéfka Mary vyhodí 
z práce. Proto se rozhodne svůj stav tajit tak dlouho, jak jen to 
bude možné. Podaří se jí to? Jak to celé dopadne?

KOMEDIE

PONDĚLÍ 15. 1. OD 21:00

USA, 2009

Brian HerzlingerRežie:
Lara Flynn Boyle, John Corbett, Katie 
Finneran

Smrtelná ALIANCE

Bývalý příslušník amerického námořnictva Henry se uchýlí 
do lesů na americko-kanadských hranicích, aby se vyrovnal 
se svou minulostí. Ta ho však dožene v podobě Claye, 
který má s Henrym nevyrovnané účty a chce ho zabít. Oba 
muži budou muset čelit i jinému nebezpečí. Lokalitu, ve 
které se nacházejí, totiž plánují využít pašeráci drog v čele 
s Xanderem. Henry a Clay se tak musí rozhodnout, zda 
překonají vzájemný spor a postaví se společně nepříteli, 
nebo se nechají pohltit vlastním konfliktem.

THRILLER

ČTVRTEK 18. 1. OD 21:00

KANADA/USA, 2013

Peter HyamsRežie:
Hrají:Hrají: Jean-Claude Van Damme, Tom Everett 

Scott, Orlando Jones

Zabijáci osamělých 
srdcí

Příběh natočený podle skutečných událostí. Dva 
detektivové z oddělení vražd (John Travolta a James 
Gandolfini) pronásledují Marthu Beckovou (Salma Hayek) 
a Raymonda Fernandeze (Jared Leto), vraždící pár známý 
jako “Zabijáci osamělých srdcí”. Martha a Raymond hledali 
své oběti mezi láskychtivými ženami. Vraždili válečné 
vdovy a osamělé ženy, které odpověděly na jejich inzerát 
v novinách. 

KRIMI/DRAMA/THRILLER

SOBOTA 20. 1. OD 21:00

USA/NĚMECKO, 2006

Todd RobinsonRežie:
Hrají: John Travolta, James Gandolfini, Jared 

Leto, Salma Hayek

https://www.csfd.cz/film/207928-zabijaci-osamelych-srdci/prehled/
https://www.csfd.cz/film/250183-prace-na-dvoji-uvazek/prehled/
https://www.csfd.cz/film/318300-smrtelna-aliance/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


Kouzlo měsíčního svitu

Děj romantické komedie se odehrává v jižní Francii v roce 
1920. Kulisou filmu jsou nádherné vily na Azurovém 
pobřeží, jazzové kluby a módní místa pro bohaté. Stanley 
(Colin Firth) - alias Wei Ling Soo - je britský kouzelník 
a mistr iluzionista, který je povolán do Francie na žádost 
aristokratické rodiny, aby odhalil podvod. Objektem jeho 
zkoumání je Sophie (Emma Stone) jako falešné spirituální 
médium. Je pravděpodobné, že tato tajemná a krásná 
žena využívá přízeň bohaté rodiny. Komplikace nastanou, 
když se náš “detektiv” do ní bezhlavě zamiluje.

ROMANTICKÁ KOMEDIE

SOBOTA 27. 1. OD 19:25

USA/VELKÁ BRITÁNIE, 2014

Woody AllenRežie:
Hrají: Colin Firth, Emma Stone, Antonia Clarke, 

Natasha Andrews

sledujfilmbox.cz
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Paulovi (Steve Coogan) se vůbec nechce jít na večeři se svým 
bratrem, známým politikem Stanem Lohmanem (Richard 
Gere) a jeho manželkou Barbarou (Chloë Sevigny). Ale jeho 
žena Claire (Laura Linney) trvá na tom, aby ji doprovodil. Obě 
manželské dvojice se setkávají v moderní restauraci, ale mezi 
jednotlivými chody luxusní večeře vyplouvá na světlo temné 
rodinné tajemství. Synové obou bratrů jsou zodpovědní za 
hrozný zločin - dosud nevyšetřovaný - a jejich rodiče se musí 
rozhodnout, jak se vypořádat se vzniklou situací. Brzy se všichni 
utvrdí v tom, že zveřejnění by navždy změnilo jejich životy. Mají 
čelit své odpovědnosti, nebo ji odmítnout?

DRAMA/THRILLER

NEDĚLE 28. 1. OD 21:00

USA, 2017

Oren MovermanRežie:
Hrají: Rebecca Hall, Chloë Sevigny, Richard 

Gere

ZTRACENI VE FLORENCII 

Když Eric Lazard (Brett Dalton), bývalý vysokoškolský 
fotbalista se zlomeným srdcem, navštíví v Itálii svou 
sestřenici Annu (Stana Katic), která zde žije a učí cizince 
italsky, netuší, že se zaplete nejen s místní ženou 
Stephanií (Alessandra Mastronardi), ale také do místního 
nebezpečného a rizikového florentského sportu.

DOBRODRUŽNÝ/ROMANTICKÝ

SOBOTA 27. 1. OD 21:00

USA/ITÁLIE, 2017

Evan OppenheimerRežie:
Stana Katic, Brett Dalton, Emily AtackHrají:

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA
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https://www.csfd.cz/film/100000-the-dinner/prehled/
https://www.csfd.cz/film/344000-kouzlo-mesicniho-svitu/prehled/
https://www.csfd.cz/film/389291-lost-in-florence/prehled/


CESTA PO ITÁLII

Alexander (George Sanders) a Katherine (Ingrid Bergman) 
Joyceovi, zámožný anglický pár, zdědí dům v Itálii. Po 
fádním desetiletém manželství, znuděni jeden druhým, 
stojí těsně před rozvodem. Rozhodnou se vybočit ze svých 
obvyklých stereotypů a vypraví se na cestu do Itálie...

PONDĚLÍ 1. 1. OD 21:00

Roberto Roselinii
Ingrid Bergman, George Sanders, Maria 
Mauban

DRAMA/ROMANTICKÝ

Režie:
Hrají:
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Z očí do očí Everestu: 
Smrt na hoře

Německý horolezec Thomas Weber požádal dva mladé 
kameramany, aby natočili film o jeho expedici na Mount 
Everest. Weber chce vylézt na Everest navzdory svému 
zrakovému postižení. Pro kameramany Milana Collina 
a Kevina Augella je to splněný sen. Tuto výzvu přijali 
s nadšením.

NEDĚLE 7. 1. OD 20:00

Květy ANTARKTIDY

Adrenalin u naší posádky stoupá, start se blíží. Před 
odjezdem na 8 týdnů do oblasti nepřátelských moří podél 
Antarktického poloostrova jsme absolvovali předčasný 
vánoční večírek s rodinou. Vítr fouká a moře je drsné, 
ostražitost je nezbytná, posádka se spoléhá na pozorování 
z můstku. A jednoho dne ... vidíme pevninu! Ostrov Pierra 
prvního ... Malá rodina objevuje zachovanou faunu a flóru: 
na Adelina Zemi vládne příroda!

PÁTEK 19. 1. OD 19:00

http://www.filmboxarthouse.com
http://www.filmboxarthouse.com
http://www.filmboxarthouse.com
https://www.csfd.cz/film/7892-cesta-po-italii/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com
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TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU FIGHTBOX!

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.

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 21:00

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!

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 21:00

Hip Show posouvá bojové sporty na zcela novou úroveň. 
Ve formátu 2 na 2 zápasí dva týmy po dvou bojovnících 
ve 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.

KAŽDOU NEDĚLI OD 21:00

HIP SHOW

http://www.filmboxarthouse.com
http://www.filmboxarthouse.com
http://www.filmboxarthouse.com
http://www.sledujfilmbox.cz/
http://fightboxlive.com/
http://fightboxlive.com/
http://fightboxlive.com/

