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MAX MANUS
Nórsko/Dánsko/Nemecko, 2008, 113 min

Réžia: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Hrajú: Aksel Hennie, Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve 
Broch, Ken Duken

Po bojoch s komunistami vo Fínsku sa Max Manus vracia 
do Nórska, okupovaného nacistickým Nemeckom. Zapojí 
sa do odbojového hnutia a následne upadne do zajatia. 
Podarí sa mu však utiecť do Anglicka, kde sa stane 
zvláštnym agentom s poverením viesť rôzne sabotážne 
misie proti nacistom v Nórsku.

STREDA 1. 6. / 22:30

Historická životopisná dráma

201606 To najlepšie na FILMBOX premium

NA ODSTREL 
USA/Veľká Británia/Francúzsko, 2009, 122 min 

Réžia: Kevin Macdonald 
Hrajú:  Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams

Keď je zavraždená asistentka kongresmana a zároveň 
dôjde k ďalším dvom vraždám, začne sa prípadmi 
zaoberať investigatívny novinár z Washingtonu Cal 
McAffrey (Russell Crowe). Kongresman Stephen Collins 
(Ben Affleck), ktorého sa prípad týka, je totiž jeho kamarát 
z čias štúdia.

Mysteriózna dráma

PIATOK 10. 6. / 21:00 

ZAKÁZANÉ OVOCIE
USA, 1998, 118 min

Réžia: Steven Soderbergh
Hrajú:  George Clooney, Jennifer Lopez, 
Jim Robinson

Profesionálny bankový zlodej Jack (George Clooney) 
unikne z väzenia a chystá sa na ďalšiu veľkolepú lúpež. 
Na úteku stretáva atraktívnu federálnu agentku Karen 
(Jennifer Lopez). Hoci to medzi nimi iskrí, Jack aj Karen 
sa nakoniec vydajú každý svojou cestou. Lenže Karen to 
k nemu stále ťahá... 

NEDEĽA 5. 6. / 21:00

Krimi komédia

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/234497-max-manus/prehled/
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RÝCHLO A ZBESILO 6
USA, 2013, 130 min

Réžia: Justin Lin
Hrajú:  Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Vysokooktánová séria Rýchlo a zbesilo pokračuje 
šiestym dielom. Starej partii okolo Doma a Briana sa 
pomaly prejedá život na úteku so 100 miliónmi dolárov. 
Ich kamarát Hobbs medzitým v Londýne márne stíha 
medzinárodný gang operujúci v autách, a tak sa obráti na 
nich. Jedine Domov tím najlepších šoférov a parťákov ich 
dokáže zastaviť.  A ich odmena? Očistenie a možnosť vrátiť 
sa domov. V hre je však ešte Domova bývalá láska Letty.

PIATOK  17. 6. / 21:00

Akčný thriller

201606 To najlepšie na kanáloch FILMBOX!

BIG LEBOWSKI
USA/Veľká Británia, 1998, 117 min

Réžia: Joel Coen, Ethan Coen
Hrajú: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore
 

„Dude“ Lebowski, ktorého omylom považujú za milionára 
Lebowského, sa snaží získať náhradu za svoj zničený 
koberec. Milionár mu ale namiesto nového koberca 
ponúkne úlohu – doručiť výkupné za jeho unesenú 
dcéru. Pozrite si kultovú klasiku bratov Coenovcov  
a podľahnite čaru lenivo flegmatického Duda. 

SOBOTA 25. 6. / 21:00

Krimi komédia

NEVEDOMÍ 
USA, 2013, 124 min

Réžia: Joseph Kosinski 
Hrajú: Tom Cruise, Morgan Freeman, 
Olga Kurylenko

Jacka baví predovšetkým hľadanie artefaktov zanikajúcej 
ľudskej civilizácie. Z každodennej rutiny ho vyvedú 
dve udalosti. Prvou je núdzové pristátie vesmírnej lode  
s jedinou členkou posádky, ktorá tvrdí, že ju s Jackom spája 
spoločná minulosť. Potom Jacka zajme ilegálna armáda, 
ktorej charizmatický vodca Beech toho o ňom vie viac, než 
on sám. Pod vplyvom týchto udalostí sa Jack pozrie na svet 
inými očami a z toho, čo uvidí, mu nie je práve najlepšie...

Akčné sci-fi

SOBOTA 18. 6. / 21:00

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/297625-rychle-a-zbesile-6/prehled/
http://www.csfd.cz/film/1604-big-lebowski/prehled/
http://www.csfd.cz/film/282846-nevedomi/prehled/
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47 RONINOV
USA, 2013, 118 min

Réžia: Carl Rinsch
Hrajú:  Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shiba-
saki

Ronin je samuraj, ktorý stratil svojho pána a tým aj svoju 
česť. Tomu zodpovedá aj jeho postavenie v spoločenskom 
rebríčku stredovekého Japonska. Ešte nižšie sú ľudia 
zmiešanej rasy a jedným z nich je i Kai, sčasti Brit a sčasti 
Japonec. Vďaka svojim mimoriadnym schopnostiam ho 
vezme na milosť skupina bývalých samurajov. Roninovia 
chcú poraziť zákerného Lorda Kiru a príchod Kaia im v tom 
môže pomôcť.

Dobrodružné fantasy

201606

JEKYLL A HYDE
Veľká Británia, 2015, 10x60 min 

Réžia: Colin Teague 
Hrajú:  Tom Bateman, Donald Sumpter, Natalie 
Gumede

Robert Jekyll, vnuk neslávne známeho doktora Jekylla, 
sa v tridsiatych rokoch minulého storočia vráti z Cejlónu 
do Londýna, preč od adoptívnych rodičov. Čoskoro zistí, 
prečo a proti čomu ho tak chránili... svoje temné alter ego 
totiž nedokáže ovládať a zmocní sa ho temnota. Jekyll 
tak pátra po histórii svojej rodiny a pôvode svojej kliatby 
a zároveň bojuje proti stále silnejšiemu Hydeovi v sebe.

KAŽDÚ SOBOTU
OD 21:00

Akčný seriál

NEDEĽA 26. 6. / 21:00

To najlepšie na kanáloch FILMBOX!

STRATENÍ V PEKINGU
Čína, 2007, 108 min   

Réžia: Yu Li 
Hrajú: Elaine Jin, Tony Leung Ka Fai, Fan Bingbing

Príbeh okorenený sexuálnymi hrami ponúka pohľad 
na súčasný život v čínskom hlavnom meste. Sledujeme 
vzťahový štvoruholník medzi mladou ženou, jej šéfom, jej 
manželom a manželkou jej šéfa.

Dráma

NEDEĽA 5. 6. / 21:00

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/91697-jekyll-hyde/prehled/
http://www.csfd.cz/film/287719-47-roninu/prehled/
http://www.csfd.cz/film/236737-ztraceni-v-pekingu/prehled/
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MODLITBY ZA BOBBYHO
USA, 2009, 86 min 

Réžia: Russell Mulcahy 
Hrajú:  Sigourney Weaver, Henry Czerny, Ryan 
Kelley, Austin Nichols, Carly Schroeder

Príbeh Mary Griffithovej, nakrútený podľa skutočnej 
udalosti, ukazuje silne nábožensky založenú americkú 
rodinu, ktorá žije idylicky, až kým sa Bobby Griffith 
nezdôverí svojmu staršiemu bratovi, že je gay. Bobby 
neunesie vylúčenie z domova a neutíchajúcu kritiku zo 
strany svojej matky Mary (Sigourney Weaver) a spácha 
samovraždu. Mary, sužovaná pocitom viny, sa začne viac 
zaujímať o tému homosexuality a dúfa, že jej Boh odpustí. 

STREDA 15. 6. / 19:30

201606

VTÁČABAADASSSSS!
USA, 2003, 108 min 

Réžia: Mario Van Peebles 
Hrajú:  Mario Van Peebles, Joy Bryant, Terry Crews

Kritikmi oceňovaný príbeh sa stal míľnikom v dejinách 
kinematografie a stál pri zrode nového žánru s názvom 
blackploitation, ktorý dal hlas dosiaľ tichej generácii. 
Film sa inšpiroval motívmi zo života a filmovej tvorby 
režisérovho otca Melvina Van Peeblesa. 

NEDEĽA 19. 6. / 21:00

Životopisná dráma

Holandsko, 2012, 78 min 

Réžia: Boudewijn Koole 
Hrajú:  Rick Lens, Loek Peters, Cahit Olmez

Jojo, desaťročný chlapec plný života, má veľké rodinné 
problémy, chýba mu matka a otec ho vychováva násilnými 
metódami. Chlapec preto nachádza útechu a pokoj v 
zvláštnom priateľstve s mláďaťom kavky. Vďaka tomuto 
špeciálnemu putu, ktoré si vytvoril, je schopný zbúrať múr, 
ktorý stojí medzi ním a jeho otcom.

NEDEĽA  12. 6. / 19:40

Dráma

To najlepšie na kanáloch FILMBOX!

Dráma

http://www.sledujfilmbox.cz/
http://www.csfd.cz/film/262933-modlitby-za-bobbyho/prehled/
http://www.csfd.cz/film/325842-ptace/prehled/
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NIGHT OF INSANITY 

Nová “šialená noc” (Night of Insanity) Európskeho šampionátu 
vo wrestlingu ukáže nemeckú profesionálnu wrestlingovú 
scénu v jej najextrémnejšej podobe. Každý zápas bude 
výnimočný. V hlavnom súboji večera bude nový šampión 
ťažkej váhy Demolition Davies obhajovať svoj titul proti 
Adrianovi Severeovi s použitím stolov, rebríkov a stoličiek (tzv. 
TLC zápas – tables, ladders and chairs).

REALITY CAGE OF COMBAT  

Prvotriedne podujatie z kategórie zmiešaných bojových 
umení (MMA) organizované fanúšikmi pre fanúšikov. Reality 
Cage Combat predstavuje tých najväčších borcov zmiešaných 
bojových umení. V Reality Cage of Combat očakávajte 
superhviezdy MMA, nádejných bojovníkov a zaručenú  akciu 
od prvého po posledné zazvonenie. 

PIATOK 24. 6. / 21:00   STREDA 29. 6. / 20:00 

SUPERKOMBAT – NAŽIVO

Tretia tohtoročná Svetová veľká cena SUPERKOMBAT sa 
uskutoční v Rumunsku 25. júna a v hlavnom zápase večera 
bude svoj aktuálny titul obhajovať Amansio Paraschiv. Jeho 
oficiálnym vyzývateľom je  Florian Markou z Albánska, kvôli 
problémom s vízami však zatiaľ nie je na 100% isté, či sa 
zápasu zúčastní. Predstavia sa aj ďalší bojovníci: Dani Traore, 
Bogdan Nastase, Cristi Spetcu, Sebastian Cozmanca, Imanol 
Rodriguez a Alex Filip. 

NEDEĽA 25. 6. / 
19:00 (SEČ)

fightbox.com VAŠA JÚNOVÁ PORCIA ZÁBAVY

FIGHTBOX HD! 
ŽIVÉ PRENOSY NA

To najlepšie Na FIGHTBOX HD!201606
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MAJSTRI KITEBOARDOV 

Kite Masters je úplne nový seriál prinášajúci horúce 
novinky z inšpiratívneho sveta kiteboardingu – akčného 
športu, ktorý si získava čoraz viac priaznivcov. Či už sa 
kiteboardingu venujete pretekársky, alebo rekreačne, radi 
sa naň pozeráte, alebo ste ho vždy chceli vyskúšať,  Kite 
Masters je tá pravá show pre vás! Kiteboarding obsahuje 
množstvo rôznych disciplín – od pretekov po freestyle – 
pre víkendových nadšencov aj profesionálnych jazdcov. 
V Kite Masters ich uvidíte všetkých v aktuálnom súhrne 
diania z celého sveta.  

PIATOK 3. 6. / 20:30

LUXUSNÝ ŽIVOT 9 SVETLO Z VÝCHODU 

Abu Ali Ibn Sino, známejší pod svojím latinským menom 
Avicenna, bol jedným z najväčších filozofov, vedcov  
a humanistov svojej doby. Jedinečným spôsobom, ktorý 
ako pôsobivý odkaz presahuje storočia, prispel k rozvoju 
medicíny, filozofie, matematiky, astronómie, chémie, 
poézie a hudby. Dokumentárny film Svetlo z východu sa 
sústreďuje na Avicennov život a jeho dielo. 

SOBOTA 18. 6. / 19:00

PORSCHE BOXSTER, VIRTUAL LAMBORGHINI
           
DIABLOVA SKRATKA (THE DEVIL’S SHORTCUT) – najznámejšie 
pamiatky sveta v Rio de Janeiro, Brazílii a Portugalsku

HE SEN CONTEMPORARY ARTIST

HODINKY JAGUAR & BREMONT (JAGUAR & BREMONT WATCHES) – 
vyrábajú úžasné autá, my zas vynikajúce hodinky, hovoria dizajnéri 
hodiniek značky Bremont o dizajnéroch automobilky Jaguár. 

ŠAMPIONÁT ŽIEN V SKEETINGU - Al Ain, “záhradné mesto”  
v Spojených arabských emirátoch 

DISNEY V ŠANGHAJI – rýchla exkurzia do najnovšieho zábavného 
parku Disney v čínskom Šanghaji

PONDĚLÍ 13. 6. / 18:00

To najlepšie na kanáloch FILMBOX!
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