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ČESKÁ TELEVIZNÍ 
PREMIÉRA

Vítejte u mě
USA, 2014

Režie:   Shira Piven
Hrají:     Kristen Wiig, Linda Cardellini, 

James Marsden

Co se stane, když mladá žena trpící hraniční poruchou 
osobnosti vyhraje v loterii? Hlavní hrdinka kupříkladu 
přestane brát léky a koupí si vlastní televizní pořad. Po 
vzoru nesmrtelné Oprah Winfrey na veřejnosti pere 
špinavé prádlo a sdílí svůj osobitý názor na vše od 
výživy přes vztahy až po kastraci domácích mazlíčků 
a nikdo z toho není nadšený.

ČTVRTEK 2. 11. OD 21:00

komedie/drama

Dvojí hra
USA/Německo, 2009

Režie:    Tony Gilroy
Hrají:     Clive Owen, Julia Roberts, 

Tom Wilkinson

Po náročné kariéře v tajných službách CIA a MI6 se Claire 
(Julia Roberts) a Ray (Clive Owen) vrhli do mnohem 
výdělečnějšího světa průmyslové špionáže. Jejich cílem 
je využít nepřátelství mezi dvěma korporacemi a ukrást 
recept na výrobu produktu, který tomu, kdo ho jako první 
donese na patentový úřad, přinese pohádkové bohatství. 
Každý se proto nechá zaměstnat v jedné z firem a společně 
spřádají plán. Oba mají mazané šéfy, kteří jsou i přes 
bohaté zkušenosti z tajných služeb pro Raya a Claire velmi 
silnými soupeři. Navíc se objevuje ještě jeden nepřítel, se 
kterým nepočítali: Láska.

romantický thriller

NEDĚLE 5. 11. OD 18:55 

Jako ty
USA, 2015

Režie:   Drake Doremus
Hrají:    Nicholas Hoult, Kristen Stewart, 

Guy Pearce

Vítejte v Kolektivu, ve světě budoucnosti, který byl 
zbaven toho největšího nebezpečí - emocí. Nikdo v něm 
nepociťuje chamtivost, agresi, ale ani lásku a touhu. 
Silas (Nicholas Hoult) žije poklidným životem jako 
správný Vyrovnaný, dokud se u něj neobjeví závažné 
onemocnění - syndrom přepnutí. Obyvatelé s touto 
diagnózou totiž začínají cosi cítit... Stejný problém má 
i Nia (Kristen Stewart) a oba dva spolu poprvé v životě 
propadnou lásce a intimitě. Jenže city jsou zakázané 
a jedinou šancí je útěk.

SOBOTA 4. 11. OD 21:00 

romantické sci-fi

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX!
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Krvácející srdce
USA, 2015

Režie:   Diane Bell
Hrají:    Zosia Mamet, Jessica Biel, 

Joe Anderson

Instruktorka jógy May měla dokonalý život, který 
vykolejí až příjezd její biologické sestry Shivy, s níž se 
dlouho neviděla. Mladá, trochu naivní dívka dorazí 
i se svým násilnickým přítelem. May by své nešťastné 
sestře ráda pomohla a čím dál víc se propadá do Shivina 
chaotického světa, což bude mít tragické následky.

drama

Kladivo
USA, 2010

Režie:   Oren Kaplan
Hrají:    Raymond J. Barry, 

Shoshannah Stern, 
Courtney Halverson

Sportovní drama popisuje zápasy a úspěchy, které 
Matta Hamilla potkávají na cestě k vítězství. Vyrůstal 
mezi lidmi, kteří slyší, a tak se později uprostřed 
komunity neslyšících opět cítí jako outsider. Díky 
svému odhodlání používá svou zdánlivou nevýhodu 
jako klad a stává se prvním neslyšícím zápasníkem, 
který vyhraje National Collegiate Championship; 
zároveň začíná být vzorem pro slyšící i neslyšící. 

životopisné drama

STŘEDA 8. 11. OD 21:00 SOBOTA 11. 11. OD 21:00

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX!

Londýnský gangster
USA/Velká Británie, 2010

Režie:   William Monahan
Hrají:      Colin Farrell, Keira Knightley, 

David Thewlis

Cesta od propuštění z výkonu trestu zpět do vězení 
může být velmi krátká. Colin Farrell má však vězení 
dost a k poctivému životu se třeba i prostřílí. Není se 
čemu divit, jeho motivací je uhrančivá Keira Knightley.

ÚTERÝ 7. 11. OD 21:00

thriller
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sledujfilmbox.czVAŠE LISTOPADOVÁ PORCE ZÁBAVY

Barbar

Dánsko/Velká Británie, 2009

Režie:   Nicolas Winding Refn
Hrají:     Mads Mikkelsen, 

Maarten Stevenson, 
Ewan Stewart

V dobách, kdy křesťanská víra téměř nedosahovala 
k hranicím Skandinávie, byl po dlouhých letech žaláře 
osvobozen němý muž, divoký barbar. Neznal svůj 
původ, ani cíl. Říkali mu One-eye. Ocitl se na lodi 
uprostřed neprostupných mlh severního Atlantiku, 
která směřovala na západ, vstříc břehům neprobádané 
Ameriky, snad i bájné Valhally. Po vzoru starých 
pohanských bohů objevuje One-eye svou pravou 
podstatu.

dobrodružné fantasy

Ztracený čas
Německo, 2011 

Režie:    Anna Justice
Hrají:    Alice Dwyer, Dagmar Manzel, 

Mateusz Damięcki

Pozoruhodný milostný příběh se odehrává uprostřed 
hrůz druhé světové války. Neuvěřitelná vášeň živí 
odvahu polského vězně, kterému se podaří zachránit 
židovskou dívku. Přes všechnu nepřízeň osudu 
uprchnou z tábora a přežijí zrádnou cestu za svobodou. 
Avšak v chaosu na konci války jsou násilně odděleni 
a oba jsou přesvědčeni, že ten druhý zemřel. O více než 
třicet let později se šťastně vdaná dvaapadesátiletá 
žena v New Yorku náhodou dozví, že její bývalý polský 
milenec stále žije. A ona ho musí vidět.

romantické drama

SOBOTA 11. 11. OD 22:25 NEDĚLE 12. 11. OD 21:00

Zkáza lodi Laconia
Velká Británie/Německo, 2010
 
Režie:  Uwe Janson
Hrají:    Andrew Buchan, Brian Cox, Ken Duken

Dvoudílné drama inspirované skutečnými událostmi během 
druhé světové války. Spojenecká loď Laconia byla potopena 
německou ponorkou. Dne 12. září 1942 se stala výletní 
loď Laconia, kterou využívala během druhé světové války 
spojenecká armáda, cílem německé ponorky U-156. Pod 
velením Wernera Hartensteina německá posádka vypálila na 
parník několik torpéd a úspěšně ho potopila. Laconia však 
tehdy vezla na palubě mnoho civilistů – ženy, děti, zraněné 
vojáky a italské válečné zajatce. Ti všichni se měli utopit ve 
studeném oceánu, ovšem Hartenstein se tehdy rozhodl, že 
se je se svými muži pokusí zachránit. Toto je pravdivý příběh 
o nečekané statečnosti a silnému projevu lidskosti ve válkou 
zaslepeném světě.

historické drama

PONDĚLÍ 13. 11. OD 21:00

201711 TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX!

https://www.csfd.cz/film/253354-barbar/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/
https://www.csfd.cz/film/314565-ztraceny-cas/prehled/
https://www.csfd.cz/film/301930-zkaza-lodi-laconia/prehled/
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Inspektor Banks
Velká Británie, 2010

Režie:  Craig Pickles a další
Hrají:    Stephen Tompkinson, 

Andrea Lowe, Lorraine Burroughs

Britský detektivní seriál o inspektorovi, který své 
případy bere až příliš osobně. Dravý a tvrdohlavý vrchní 
inspektor Banks odhaluje znepokojující vražedné 
tajemství. Pomáhají mu při tom jeho mladé asistentky, 
detektivky Annie Cabbotová a Helen Mortonová. 
Inspektor Banks, hnaný touhou vyřešit komplikované 
případy, často kvůli přiděleným případům ani nespí 
a do odhalování zločinů vkládá duši i srdce.

PÁTEK 24. 11. OD 21:00

Jekyll a HydeMaratón
Holandsko, 2012

Režie:  Diederick Koopal
Hrají:    Marcel Hensema, Frank Lammers, 

Mimoun Oaïssa

Mladý pomocník v autodílně Youssoef navrhne, aby se všichni 
čtyři muži přihlásili na maratón, a tak našli sponzora. Všichni 
souhlasí, a tak se Youssoef stane jejich koučem. Ze začátku jsou 
tréninky pouhou komedií. Kondice mužů, kteří kouří, pijí, jedí 
sladkosti a většinu dne hrají karty, je doslova příšerná. I přes 
podnětné vedení kouče Youssoefa se zdá, že muži nebudou 
schopni přísný tréninkový program dodržet. První opravdová 
zkouška, běh v Amsterdamu, dopadne katastrofálně. Když 
jim Youssoef promluví do duše, chlapi se nevzdají a běhu se 
začnou věnovat až fanaticky. Ale jak tak trénují na maratón, 
začíná být zřejmé, že v sázce je víc než jen osud autoopravny.

SOBOTA 25. 11. OD 23:25

sportovní komedie

Velká Británie, 2015

Režie:  Colin Teague
Hrají:    Tom Bateman, Donald Sumpter, 

Natalie Gumede

Robert Jekyll, vnuk neblaze proslulého doktora Jekylla, 
se ve třicátých letech minulého století vrátí z Cejlonu 
do Londýna, pryč od adoptivních rodičů. Brzy zjistí, 
proč a proti čemu jej tak chránili…své temné alter ego 
totiž nedokáže ovládat a zmocní se jej temnota. Jekyll 
tak pátrá po historii své rodiny a původu své kletby, 
zatímco bojuje proti stále silnějšímu Hydeovi v sobě. 

NEDĚLE 26. 11. OD 01:20

akční seriálkrimiseriál
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http://www.sledujfilmbox.cz/
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WILD SPIRITS

28. 11. VE 20:30

Wild Spirits vám přináší žhavé novinky z oblasti 
extrémních sportů včetně exkluzivních rozhovorů, 
zavádí vás na jedinečné akce a představuje budoucí 
hvězdy akčních filmů.  Wild Spirits je sportovním 
programem spojujícím v sobě zaměření na mužské 
koníčky a magazínem alternativní kultury v jednom.

Nacistická síť v Mexiku

ČTVRTEK 2. 11. V 19:00

V roce 1985 byly zveřejněny dokumenty 
o činnostech nacistů během druhé světové 
války v Mexiku. Ale jaký mohl být Hitlerův zájem 
o zemi, která je tak daleko od války? Dokument, 
který vypráví o nacistických aktivitách v Mexiku 
během druhé světové války, se pokouší odhalit 
odpověď, která zůstávala dlouho skrytá a byla 
zdrojem legend.

Nadvláda žen

NEDĚLE 5. 11. VE 21:00

Představte si civilizaci, ve které neexistuje 
manželství, kde vládne volná láska, kde muži 
téměř nepracují, nedědí majetek a kde jsou 
ženy hlavou rodiny a hybnou silou ekonomiky! 
Vstupte do světa Ženského království Mosuo 
v Číně a sledujte neobvyklý příběh lásky 
v poslední matriarchální společnosti na světě.

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://fastandfunbox.com/
http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com/


KOK Heroes
NAŽIVO z Vilniusu
- 18. 11. 2017 

W5 Kickboxing
- NAŽIVO z KOŠIC

Turnaj Colosseum
- Vikingové z rumunské 
Bukurešti

Výjimečná zvuková a světelná show, to je galavečer 
kickboxu a MMA, během kterého se představí bojovníci 
z Rumunska i ze zahraničí. V Bukurešti se odehrává 
slavnost bojových sportů, na které se setkají hrdinové 
bojových umění z Rumunska s těmi nejsilnějšími 
soupeři.

Zápasy formátu W5 Professional Kickboxing & Rebuy 
Stars se uskuteční naživo 11. listopadu 2017. V tomto 
roce posune W5 a Rebuy Stars svoji show na novou 
úroveň a přesunou ji na nové místo – do slovenských 
Košic! Jako obvykle v případě turnajů W5 byli pozvaní 
jenom ti nejlepší bojovníci.

King of Kings (KOK), jedna z nejznámějších značek 
v kickboxu, ukazuje v každém svém vydání ty nejlepší 
bojovníky z celého světa v největších světových 
arénách. Série KOK Heroes přináší každému 
bojovníkovi i divákům neuvěřitelné zápasy, silné 
emoce a záplavu adrenalinu. KOK se vrací naživo na 
FightBox HD!

SOBOTA 4. 11. V 18:00 SOBOTA 11. 11. V 19:00 SOBOTA 18. 11. V 19:00

sledujfilmbox.cz
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TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FIGHTBOX HD!

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

