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VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy

Sestra i matka Na hraně temnoty Akeelah

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX

sledujfilmbox.cz

https://www.csfd.cz/film/221539-akeelah/prehled/
https://www.csfd.cz/film/244957-na-hrane-temnoty/prehled/
https://www.csfd.cz/film/170920-sestra-i-matka/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


2018

STŘEDA 2.5. OD 21:00

Sestra i matka

05

DRAMA

sledujfilmbox.cz

TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU FILMBOX plus

VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy

https://www.csfd.cz/film/170920-sestra-i-matka/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


2018

SOBOTA 5.5. OD 21:00

Na hraně temnoty

05

VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy

DRAMA / KRIMI

sledujfilmbox.cz

TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU FILMBOX

https://www.csfd.cz/film/221539-akeelah/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


2018 TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU FILMBOX extra hd05

VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy
ČTVRTEK 17.5. OD 10:10

Akeelah 
DRAMA

sledujfilmbox.cz

https://www.csfd.cz/film/388641-barva-vitezstvi/prehled/
http://www.sledujfilmbox.cz/


 KRIMI / MYSTERIÓZNÍ / SCI-FI 

Hrají:
Režie: Henry Joost, Ariel Schulman

Emma Roberts, Dave Franco, Marko 
Caka, Doris McCarthy, Kimiko Glenn,

USA 2016

Hra o život

Nerve je nebezpečná hra na způsob vadí – nevadí, ve 
které společenství „pozorovatelů“ manipuluje životy 
jednotlivých hráčů. Studentka Vee hře zcela propadne 
a nechává o každém svém kroku rozhodovat. Postupně 
plní různé úkoly, při kterých se seznámí s dalšími hráči, 
včetně mladíka Iana. Hra začíná nabírat na nebezpečných 
obrátkách.

NEDĚLE 1.4.  
OD 18:45

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX A FILMBOX plus!201805

VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy

SOBOTA 5.5.  
OD 21:00

STŘEDA 2.5.  
OD 21:00

DRAMA DRAMA / KRIMI

Režie:
Hrají:: Hrají::

Režie: Martin Campbell
Mel Gibson, Ray Winstone, Danny 
Huston, Bojana Novakovic, Jay O. 
Sanders

USA, GB 2010

Na hraně temnotySestra i matka
USA 2004

Peter Werner
Kristen Bell, Diane Ladd, Shedrack 
Anderson III, Anne Heche, Roberta 
Maxwell

Sedmnáctiletá Gracie má několik sourozenců, se kterými 
je nechává jejich nezodpovědná matka příliš často na 
pospas osudu. Aby Gracie zabránila odloučení od svých 
bratrů, kteří mají být rozmístěni do různých pěstounských 
rodin, pouští se do boje o to, aby jejich matka byla zbavena 
rodičovských práv. Stane se Gracie ideální adoptivní 
matkou a zachrání svou rodinu před totálním rozpadem?

Policista Thomas Craven je u toho, když jeho dceru u  
vlastního domu zastřelí muž v masce. Mladá jaderná 
inženýrka Emma umírá otci v náručí, který se i přes 
oficiální vyšetřování pouští do pátrání na vlastní pěst. Byla 
střela určena opravdu jeho dceři, nebo měl být obětí on 
sám? Detektiv Craven podniká nebezpečnou cestu stále 
hlouběji do světa zločinů velkých korporací, vládního krytí 
a umlčujících vražd. 

ÚTERÝ 1.5.  
OD 21:00

sledujfilmbox.cz

https://www.csfd.cz/film/244957-na-hrane-temnoty/prehled/
https://www.csfd.cz/film/170920-sestra-i-matka/prehled/
https://www.csfd.cz/film/405585-nerve-hra-o-zivot/prehled/


AKČNÍ / KOMEDIE 

Ronny Yu

Vzorec 51
USA, GB 2001

Režie:
Hrají: Samuel L. Jackson, Robert 

Carlyle, Emily Mortimer, Meat 
Loaf, Barbara Barnes

Americký chemik Elmo McElroy vyvinul novou drogu POS 51, 
která zaručuje „Osobní návštěvu u Boha“. Aby ji mohl začít šířit, 
přilétá do Anglie, kde se chce zorientovat v místním podsvětí. 
Na své cestě se spojuje s nevyzpytatelným parťákem, který 
někdy propadá destrukci a ke všemu nenávidí Američany. Vše 
komplikuje nájemná vražedkyně, skupina extremistů a navíc 
i jeden zkorumpovaný detektiv. Akční komedie se rozjíždí na 
plné obrátky…

AKČNÍ

Režie:
Hrají:

Cesta smrti
USA 2010

Lauro Chartrand
Steven Seagal, Darren 
Shahlavi, Zoltan Butuc, Dan Badarau

Agent Interpolu dostává nový úkol, za kterým musí vyrazit 
se svým týmem do východní Evropy. Sledování obchodu se 
zbraněmi, omamnými látkami a pátrání po informacích o 
balkánských mafiánských organizacích však pro tým skončí 
tragicky – v pouličním boji mezi gangy je zabit jeden z 
vyšetřovatelů. Se ztrátou přítele se agent nehodlá smířit a i 
přes všechna pravidla se vydá na akční cestu za pomstou.

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX A FILMBOX premium HD!

Premiéra Premiéra

2018

VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy

STŘEDA 9.5.  
OD 21:00

DOKUMENTÁRNÍ

Režie:
Hrají:

Kokainoví kovbojové
USA 2006

Billy Corben
Al Sunshine, Bob Palumbo, Jon 
Roberts, Mickey Munday, Sam 
Burstyn

Seznamte se s Miami 70. a 80. let, centrem „kokainových 
kovbojů“, drogových dealerů a pašeráků, kde vládla den co 
den střelba a vraždy.  V dokumentárním snímku promluví 
aktéři tehdejšího divokého dění, policisté, pašeráci i 
nájemný vrah. Dozvíte se, jak fungovalo pašování drog 
z Kolumbie a odhalíte i zákulisí drogových válek, včetně 
nekompromisního řízení obchodu s drogami, za kterým 
stála kmotra Griselda Blanco.

NEDĚLE 6.5  
OD 21:00

05

ČTVRTEK 10.5.  
OD 21:00

sledujfilmbox.cz

https://www.csfd.cz/film/224344-kokainovi-kovbojove/prehled/
https://www.csfd.cz/film/14787-formula-51/prehled/
https://www.csfd.cz/film/268513-cesta-smrti/prehled/


ÚTERÝ 15.5.  
OD 21:00

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX A FILMBOX premium HD!201805

KOMEDIE / DRAMA

Roman Polanski

Bůh masakru
FR, PL, GE 2011

Režie:
Hrají: Jodie Foster, Kate 

Winslet, Christoph Waltz, John C. 
Reilly, Elvis Polanski

Nevinná dětská rvačka přináší postupem času netušené 
následky. Ránu do tváře a vyražené zuby řeší rodiče obou 
malých aktérů společně, vyplňování pojistné události, 
přátelská atmosféra a klid vzdělaných a kultivovaných 
lidí se však změní v masakr. Hořká komedie o sobectví a 
pozlátku, které ukrývá agresi a krutost.

PÁTEK 18.5.  
OD 22:00

sledujfilmbox.czVAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy

KOMEDIE

ÚTERÝ 15.5.  
OD 21:00

Hrají:
Režie: Malcolm Venville

Keanu Reeves, Vera Farmiga,James 
Caan

USA 2010

Příležitost dělá zloděje

Svědek bankovní loupeže Henry je neprávem odsouzen 
na 4 roky do vězení. Křivdu hodlá odčinit tím, že banku 
opravdu zpětně vyloupí. Spolu s přítelem z vězení spustí 
nelehký plán, jak se podzemními tunely dostat přímo k 
sejfu. Aby však mohli k tunelům, musí získat přístup do 
hereckých šaten v divadle, které s bankou sousedí. A tak 
se Henry stane hercem a seznámí se s mladou herečkou. 
Skutečný viník dávné loupeže se o ale plánu dozvídá 
také….

DRAMA

ČTVRTEK 17.5.  
OD 10:10

Hrají:
Režie: Doug Atchison

Keke Palmer, Laurence Fishburne

USA 2006

Akeelah

Malá holčička Akeelah je oproti svým vrstevníkům 
intelektuálně vyspělejší a s přehledem vyhrává školní kolo 
soutěže ve spelování. Tak se dostává do péče bývalého 
učitele, jenž by rád z dívky udělal vítězku celostátní 
soutěže. Mezi oběma vzniká jedinečný vztah plný učení, 
lásky ke slovům a objevování jejich vzniku.

https://www.csfd.cz/film/285320-buh-masakru/prehled/
https://www.csfd.cz/film/265256-prilezitost-dela-zlodeje/prehled/
https://www.csfd.cz/film/221539-akeelah/prehled/


ÚTERÝ 15.5.  
OD 21:00

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH FILMBOX A FILMBOX premium HD!201805

KOMEDIE

John Turturro

Stárnoucí gigolo
USA 2013

Režie:
Hrají: Woody Allen, John Turturro, Sharon 

Stone, Sofía Vergara, Eugenia 
Kuzmina

Fioravante se rozhodne pomoci svému příteli, který je na 
dně a nutně potřebuje peníze. Vybere si nečekanou cestu, 
jak peníze získat – stane se profesionálním gigolem. 
Komplikace přichází, když se do Fioravantova života začne 
příliš plést jeho „manažer“ Murray. Placený Don Juan se 
zmítá mezi mlýnskými kameny. Jak dopadne jeho dilema 
mezi láskou a penězi?

PÁTEK 25.5.  
OD 22:00

sledujfilmbox.czVAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy

AKČNÍ / SCI-FI  

SOBOTA 19.5.  
OD 21:00

Hrají:
Režie: Mark Neveldine, Brian Taylor

Gerard Butler, Amber 
Valletta, Michael C. Hall, Kyra 
Sedgwick

USA 2009

Gamer

V blízké budoucnosti celá planeta propadne novým virtuálním 
on-line hrám. V revoluční hře Společnost hráči manipulují 
pomocí nanobuněčných technologií a čipů v mozku 
skutečnými lidmi, ve hře Vrazi zase lidé ovládají odsouzence 
na smrt. Jedinou cestou, jak uniknout trestu, je vyhrát v 
zápase, ve kterém vše záleží na bohatých hráčích sedících u 
monitorů. Odsouzený vrah John Tillman s přezdívkou Kable je 
nejoblíbenějším hrdinou diváků po celém světě. Podaří se mu 
přežít a vrátit se ke své manželce a dceři? 

THRILLER

Hrají:
Režie: Nathan Morlando

Bill Paxton, Sophie Nelisse, Josh 
Wiggins

CAN 2016

Útěk za snem

Mladá dvojice Casey a Jonas žijí každý u své rozpadlé 
rodiny na americkém venkově. Jejich teenagerská láska 
je pro ně cestou, jak uniknout rodinným problémům, a 
proto se vydávají na útěk. Nic však není tak jednoduché, 
jak si zprvu představovali. Na vlastní kůži pociťují krásu i 
strasti svobodného života i první opravdové lásky.

PONDĚLÍ 21.5.  
OD 00:35

https://www.csfd.cz/film/313987-starnouci-gigolo/prehled/
https://www.csfd.cz/film/234133-gamer/prehled/
https://www.csfd.cz/film/437469-utek-za-snem/prehled/


VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy
spiintl.com/channels/docubox

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH docubox hd!201805

PANCHO VILLA  
HERE AND THERE

EVITACHINA,  
A TIMELESS COUNTRY

Tato série se věnuje těm nejméně známým místům v Číně, 
kde postupně objevuje stopy, které za sebou zanechala 
minulost. Zároveň si všímá i přístupu k budoucnosti. 
Pohled na přítomnost, minulost i budoucnost tohoto 
početného národa v zemi, kde nevládne čas.

Byla považována za nejvlivnější ženu své doby. Spolu s 
Juanem Domingem Peronem vytvořiila legendární pár, 
který byl kombinací pohádky i politického boje. Životní 
dráha postavy, která inspirovala jak bezpodmínečnou 
lásku, tak hořkou nenávist, a i desetiletí po své smrti 
ovlivňuje argentinskou politiku. 

Pro někoho bandita, pro jiného revoluční lídr. Život, 
charakter a boje jednoho z největších symbolů historie 
Mexika, o kterém vypráví Paco Ignacio Taibo II.

ČTVRTEK 10.5.  
OD 20:00

SOBOTA 12.5.  
OD 18:00

ÚTERÝ 1.5.  
OD 20:00 

DOKUMENTÁRNÍDOKUMENTÁRNÍDOKUMENTÁRNÍ

http://spiintl.com/channels/docubox
http://spiintl.com/channels/docubox
http://spiintl.com/channels/docubox
http://spiintl.com/channels/docubox


2018

VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy
spiintl.com/channels/gametoon

TO NEJLEPŠÍ NA KANÁLECH GAMETOOn hd!05

Gametoon SpotlightStream Nation 
- Fortnite

Esports  
- CS:GO

Counter-Strike: Global Offensive je jedním z 
nejuznávanějších e-sportovních titulů na světě. Po svém 
vydání v roce 2012 si hra získala věrné fanoučky a v roce 
2017 byla v top 3 nejoblíbenějších her na Twitch.tv. 
Gametoon předvede výběr zápasů mezi špičkovými týmy, 
jako je Cloud 9, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports neb EnVyUs. 
Nenechte si ujít některé z nejpamátnějších e-sportovních 
bitev těch nejlepších z nejlepších!

Připojte se ke Gametoon na exkluzivní sérii Fortnite - hru 
o přežití, kde 100 hráčů soutěží o to, aby vydrželi jako 
jediní až do konce. Vaším průvodcem bude Dan Gheesling, 
vášnivý hráč a youtuber se silným smyslem pro humor, 
bývalý vítěz amerického seriálu Big Brother. Pokud se 
chcete dozvědět, proč se už 45 milionů lidí rozhodlo hrát 
tuto hru, nebo se jen těšíte na pořádnou zábavu, nalaďte 
se na Stream Nation!

Pokud chcete prozkoumat, co je nového ve světě her, 
nalaďte se na Gametoon Spotlight, kde nabízíme široký 
výběr nejnovějších a nejvíce očekávaných videoher. 
Chcete dobrodružství plné rychlých akcí? Nebo hledáte 
adrenalin při vysoké rychlosti? Máme vše, co potěší i ty 
nejnáročnější hráče. Nenechte si to ujít!

PÁTEK 25.5.  
OD 16:05 

NEDĚLE 20.5.  
OD 18:50

 ČTVRTEK 10.5.  
OD 22:05

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


VAŠE KVĚTNOVÁ PORCE ZÁBAVy
spiintl.com/channels/fightbox

TO NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU fightbox hd!

#1 FIGHT SHOW, 
TONDIRABA ICE HALL, 
TALLINN, ESTONIA

Estonská špičková sportovní federace One Fight Show 
uspořádala osm závodů v kickboxu se soutežícími z celé 
Evropy. Vedle skvělých sportovních soutěží organizátoři 
představili i úžasnou vizuální show. Akce je považována 
za jednu z nejzajímavějších na tomto dynamicky se 
rozvíjejícím trhu.

PÁTEK 18.5.  
OD 19:00

live event live event

201805

COLOSSEUM TOURNAMENT, 
ROMANIA

LNK BOXING NIGHT, VOL.7, 
ARENA RIGA, RIGA, LATVIA

Tato mezinárodní událost profesionálního boxu se 
uskuteční v Rize (Lotyšsko) dne 12. května 2018. V 
průběhu akce se konají zápasy v různých váhových 
kategoriích. Představí se sportovci z Lotyšska, Ruska, 
Běloruska, Srbska a Polska.

Výjimečná show zvuku a světla, kickbox a gala MMA, ve 
kterých uvidíte zápasníky z Rumunska a dalších zemí. 
Výjimečná událost, kde se hvězdy bojových umění z 
Rumunska setkají s těmi nejsilnějšími soupeři.

PÁTEK 25.5.  
OD 19:00

SOBOTA 12.5.  
OD 18:30 

live event

http://spiintl.com/channels/fightbox
http://spiintl.com/channels/fightbox
http://spiintl.com/channels/fightbox
http://spiintl.com/channels/fightbox

