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HIT MĚSÍCE

NEDĚLE 11.2. OD 21:00

Bratři

https://www.csfd.cz/film/234507-bratri/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU FILMBOX extra HD

STŘEDA 14.2. OD 21:00

La La Land

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


Hlas moře

Příběh natočený podle skutečnosti vypráví o Ramonu 
Sampedrovi, který je 30 let upoután na lůžko kvůli úrazu 
na moři. Nyní je jeho jediným pohledem na svět pouze 
okno v  ložnici a jediným přáním je důstojně ukončit svůj 
život. Vše se změní při příchodu dvou žen. Julie, právničky, 
která mu pomáhá legálně ukončit jeho život. Druhou je 
Rose, žena z vesnice, která se ho snaží přesvědčit, že život 
stojí za to žít až do konce. Ramona čeká velké rozhodnutí.

DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ

SOBOTA 17.2. OD 21:00

FRA, IT, SPA 2004

Alejandro AmenábarRežie:
Hrají: Belen Rueda, Celso Bugallo, Javier 

Bardem, Lola Duenas, Mabel Rivera

sledujfilmbox.cz
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Bratři

Bratři Sam a Tommy žijí dva rozdílné životy. Starší z  bratrů 
Sam má úspěšnou vojenskou kariéru a uspořádaný život se 
ženou Grace a dvěma dcerami. Mladší bratr je pravý opak. Sam 
je vyslán na vojenskou misi do Afghánistánu, kde je po akci 
prohlášen za mrtvého. Grace nachází oporu v Tommym, který 
navzdory své pověsti ukazuje, že je schopný se postarat o sebe 
i bratrovu rodinu. Mezi Grace a Tommym rostou sympatie. Vše 
se zamotá po nečekaném návratu Sama, ze  kterého se stal 
kvůli mučení v zajetí uzavřený a agresivní podivín.

DRAMA / VÁLEČNÝ

NEDĚLE 11.2. OD 21:00

USA 2009

Jim SheridanRežie:
Hrají: Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, 

Tobey Maguire

Jeden den

Příběh začíná seznámením Emmy a Dextera na večírku 
po promoci 15. července 1988. I přes vzájemné sympatie 
zůstávají jen přáteli a vídají se celých dvacet let pouze jeden 
jediný den v roce. Každého patnáctého července si odhalují 
nová tajemství, trápení, úspěchy a prohry. Oba spatřují, jak 
se postupně změnili, a navzájem si svěřují zážitky, problémy 
a nevydařené lásky. Po letech, kdy oba hledali své štěstí a 
porozumění, si začínají uvědomovat, že pravou lásku a 
spokojenost mají celou dobu na dosah ruky.

ROMANTICKÝ 

NEDĚLE 18.2. OD 21:00

USA 2011

Lone ScherfigRežie:
Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia 
Clarkson, Romola Garai 

Hrají:

HIT MĚSÍCE

https://www.csfd.cz/film/234507-bratri/prehled/
https://www.csfd.cz/film/276839-jeden-den/prehled/
https://www.csfd.cz/film/133874-hlas-more/prehled/


Svobodný svět

Třicetiletá Angie pracuje v  britské pracovní agentuře, 
kde se jednoho dne postaví proti mobbingu svého 
nadřízeného a přijde o práci. Nic nenechá náhodě a se svou 
spolubydlící Rosie začne podnikat v  podobném oboru 
přímo z domu. Založí si firmu zprostředkující zaměstnání 
lidem, kteří se vydali na ostrovy za lepším životem.

DRAMA

NEDĚLE 4.2. OD 21:00

GB, IT, DE, SPA 2007

Ken LoachRežie:
Hrají: Juliet Ellis, Kierston Wareing, 

Leslaw Zurek

sledujfilmbox.cz
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Muž na hraně

Bývalý policista Nick je neprávem odsouzen za krádež 
cenného diamantu. S pomocí jeho bratra a jeho snoubenky 
se mu podaří uprchnout a několik dnů nato vyleze na 
římsu hotelu na Manhattanu, kde se ubytoval. Policie se 
ho snaží zachránit, ovšem Nick s nimi nehodlá mluvit a jako 
vyjednavačku žádá policistku Lydii Mercerovou. Čím déle 
se spolu baví, tím Lydii začíná docházet, že Nick má v plánu 
úplně něco jiného než sebevraždu.

KRIMI / AKČNÍ

SOBOTA 24.2. OD 19:15

USA 2012

Asger LethRežie:
Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie 
Bell, Edward Burns

Hrají:

Zdrojový kód

V příměstském vlaku do Chicaga se probouzí kapitán Stevens, 
ale vůbec netuší, kde se tam vzal. Cestou ho doprovází 
Christina Cotler, která ho očividně dobře zná, ale Stevens 
ji vidí poprvé. Při pohledu do zrcadla však zjistí, že má tvář 
někoho jiného. Chvíli nato vlak exploduje a kapitán Stevens 
zjišťuje, že se stal součástí náročné mise, která je založena 
na experimentu umožňujícím krátké cestování do minulosti. 
Jeho úkolem je tak najít a zneškodnit atentátníka, který má 
na svědomí výbuch vlaku.

SCI-FI / THRILLER

STŘEDA 21.2. OD 19:30

USA 2011

Duncan JonesRežie:
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, 
Vera Farmiga

Hrají:

https://www.csfd.cz/film/269231-zdrojovy-kod/prehled/
https://www.csfd.cz/film/284635-muz-na-hrane/prehled/
https://www.csfd.cz/film/236017-svobodny-svet/prehled/
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Vánek osudu

Život pětadvacetileté Sophie je na křižovatce, a i přesto 
se vrací domů, do malého městečka, na které vždy chtěla 
zapomenout. Nic nebývá zapomenuto, a proto se Sophie 
musí postavit čelem k  dřívějším přátelům, milencům, ale 
také vyřešit složitý vztah se svou matkou. 

DRAMA

ÚTERÝ 13.2. OD 21:00

USA 2010

Derek MagyarRežie:
Hrají: Maggie Grace, Cary Elwes, Jonathan 

Tucker, Hal Holbrook

Darebák - Akvárium

Krimi seriál vypráví příběh policistky Grace, která musela 
zaplatit jednu z nejvyšších cen, a to život svého syna, kvůli 
pletkám s nejmocnějším a nejnebezpečnějším klanem ve 
městě. Zpočátku se Grace snaží zůstat na správné straně 
zákona, ovšem po zavraždění jednoho z  jejích kolegů je 
znovu zapletena do lží a zrady.

AKČNÍ / KRIMI

ÚTERÝ 13.2. OD 22:00

CAN, USA 2013

Brian KirkRežie:
Hrají: Cole Hauser, Thandie Newton, Joshua 

Sasse, Kavan Smith

La La Land

Romantické muzikálové komediální drama vypráví příběh 
dvou mladých lidí – muzikanta a začínající herečky, kteří 
se potkají a zamilují se do sebe. Ve filmu se propojuje 
vzájemné vzrušení rozvíjející se lásky se zklamáním 
z  velkých ambicí. Celý příběh je doprovázen skvělými 
písničkami a tanečními čísly.

ROMANTICKÝ / MUZIKÁL

STŘEDA 14.2. OD 21:00

USA 2016

Damien ChazelleRežie:
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, Amiee Conn

https://www.csfd.cz/film/274209-vanek-osudu/prehled/
https://www.csfd.cz/film/340779-darebak/prehled/
https://www.csfd.cz/film/390439-la-la-land/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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Callboys - 1. díl

Sedmidílná černá komedie s dramatickou zápletkou sleduje 
čtyři gigoly, Callboys. Jejich společný podnik ovšem vede ke 
krachu kvůli testosteronem ovládanému managementu a 
malicherným hádkám.

KOMEDIE

NEDĚLE 11.2. OD 21:00

BELGIE 2016

Jan EelenRežie:
Matteo Simoni, Rik Verheye, Stef Aerts

Inspektor Banks II - 1. díl

Banks věří, že našel pachatele. Inspektorka Mortonová 
má ovšem podezření, že její kolega nevidí širší souvislosti. 
Když se proces s ředitelem divadla Owenem Pearcem 
zhroutí, jsou Banks s týmem nuceni se do případu pustit 
znovu s úplně novými důkazy.

KRIMI, DRAMA

SOBOTA 10.2. OD 21:00

VELKÁ BRITÁNIE 2012

Mat KingRežie:
Hrají:Hrají: Stephen Tompkinson, Jack Deam, 

Andrea Lowe

Mozek v plamenech

21letá žurnalistka Susannah pracuje v  redakci New York 
Post a pomalu si dláždí cestu na titulní stránky. Avšak 
její autoimunitní onemocnění, které vyvolalo obrovský 
zápal v jedné části mozku, způsobuje rozpad celého jejího 
dosavadního světa.

BIOGRAFICKÝ

PÁTEK 23.2. OD 21:45

IRSKO, KANADA 2016

Gerard BarrettRežie:
Hrají: Chloe Grace Moretz, Thomas Mann, 

Richard Armitage

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

https://www.csfd.cz/film/404090-brain-on-fire/prehled/
http://www.imdb.com/title/tt4940366/
https://www.csfd.cz/film/304663-inspektor-banks/550581-serie-2/komentare/
http://www.sledujfilmbox.cz/
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TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU FIGHTBOX!

Super kombat

Superkombat Fighting Championship se vrací na 
FightBox jako jedna z velmi očekávaných událostí. Jedna 
z nejlepších kickboxových akcí na světě přináší turnaj 
Superkombat World Grand Prix. Účastnit se mohou pouze 
špičkoví bojovníci z celého světa.

PÁTEK 16.2. OD 19:00

Colosseum tournament

Galavečer, kdy se hrdinové bojových umění z Rumunska 
chtějí setkat s některými z nejsilnějších oponentů.

PÁTEK 23.2. OD 19:00

Král králů, jedna z nejvíce rozpoznatelných značek ve 
světě kickboxingu, se vrací na živou akci na FightBox HD.

SOBOTA 24.2. OD 18:00

King of Kings, Riga

ŽIVĚ ŽIVĚ ŽIVĚ

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/


SOBOTA 17.02 OD 17:00
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Treasures of MexicoJižní Afrika: Velký slib 

Největší historické a architektonické skvosty Mexika v 
dokumentárním pořadu. Dokument popisuje rekonstrukci 
památek, které si budete moci prohlédnout i ve 3D 
modelu. Mexiko má bohatou historii s odkazy dávných 
civilizací. S tím souvisí i závazek ochránit tyto památky i 
pro další pokolení a zachování jedinečného kulturního 
dědictví.

V květnu 1994 se stal Nelson Mandela prvním černým 
prezidentem Jihoafrické republiky. Slíbil nastartovat 
hospodářský rozvoj a obhajoval národní usmíření. Získal 
si tak obdiv a uznání celého demokratického světa. Film 
pojednává o tom, zda se tento jeho slib povedlo splnit 
skrze život Jihoafričanů, kteří se snažili dosáhnout 
ideálu země v míru, i přes minulost a odpor vyvolaný 
apartheidem.

PÁTEK 2.2. OD 21:00

Berlusconi, The file

“Prohnaný lišák a média! Předpoklad první: Naprostý 
nedostatek zábran a ignorace zákona Předpoklad 
druhý: Pasujte se do role otce národa a předstírejte, že 
jste spasitelem běžných občanů a jste pro ně ochotni 
obětovat cokoliv”

ČTVRTEK 8.2. OD 18:00

http://www.filmboxarthouse.com
http://www.filmboxarthouse.com
http://www.filmboxarthouse.com
http://www.docuboxlive.com/
http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com
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 HorrorlandGametoon SpotlightESPORTS - DOTA 2 

Dota 2 je online hra pro více hráčů v bitevním poli, kterou 
měsíčně hraje přes 12 milionů lidí. Hra byla na trh uvedena 
v  roce 2011, kdy vydavatel Valve oznámil každoroční 
turnaj s názvem „The International” a poskytl milionový 
rozpočet pro vítěze. 

Pokud chcete prozkoumat, co je nového ve světě her, 
sledujte pořad Gametoon Spotlight. Nabízíme široký 
výběr nejnovějších a nejvíce očekávaných videoher. Máme 
vše, co potěší i ty nejnáročnější hráče.

Hledáte vzrušení? Hororové filmy nestačí k tomu, abyste 
se v noci  budili strachy? Tak se podívejte na náš seriál 
„Horrorland”, kde upozorňujeme na nejhorší hry všech 
dob. Pokud vás ani to nerozhodí, tak už nic.

ÚTERÝ 27.2. OD 22:50NEDĚLE 11.2. OD 20:50PÁTEK, 2.2. OD 23:20

spiintl.com/channels/gametoon

http:// 
http:// 
http:// 
http://spiintl.com/channels/gametoon
http://spiintl.com/channels/gametoon
http://spiintl.com/channels/gametoon
http://spiintl.com/channels/gametoon

