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BOJOVNÍK:
BRAT PROTI BRATOVI
USA, 2011, 141 min 

Réžia: Gavin O’Connor
Hrajú:  Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte, 
Jennifer Morrison

Dvoch bratov, ktorí sa kedysi rozišli v zlom, postaví 
proti sebe v zápasníckom ringu potreba vyhrať 
najvyššiu finančnú odmenu v histórii MMA. Najmladší 
syn alkoholika a niekdajšieho boxera sa vracia domov, 
aby pod vedením otca bojoval v kategórii zmiešaných 
bojových umení o lákavú cenu. V ringu však musí 
poraziť svojho staršieho brata, s ktorým už roky 
neudržiava žiadny vzťah. 

STREDA 13. 7. / 16:50

Športový, dráma

201607 To NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX premium

FORTITUDE
Veľká Británia, 2015, 50 min 

Réžia: Sam Miller, Hettie MacDonald, Nick 
Hurran, Richard Laxton
Hrajú:  Luke Treadaway, Sienna Guillory, 
Jessica Raine

Na okraji Arktídy leží osada Fortitude, jedno z najbezpečnejších 
miest na svete. Neexistuje tu zločin a podľa miestnych zákonov 
tu nikto nesmie ani zomrieť alebo byť pochovaný. Po objavení 
pradávnej mŕtvoly v ľadovci a záhadnej vražde šéfa vedcov, 
ktorí skúmajú  arktickú prírodu, však vyšetrovanie odhaľuje 
komplikované vzťahy v uzavretej komunite a prepojenie na 
vplyvných developerov. Netradičné prostredie a odľahlá 
lokalita sa postarali o mrazivú atmosféru, skrytá hororová 
línia príbehu o gradáciu napätia. Odporúčame v letných 
horúčavách! 

Mysteriózny seriál 

KAŽDÝ PIATOK  / 21:00 

NOTTING HILL
Veľká Británia/USA, 1999, 119 min 

Réžia: Roger Michell
Hrajú:  Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans, 
James Dreyfus, Dylan Moran

Slávna hollywoodska hviezda Anna Scottová, ktorá 
do Anglicka prišla na premiéru svojho nového filmu, 
náhodou zavíta do obchodíku nesmelého Williama. 
Z obojstranného záujmu začne klíčiť vzťah, ktorý 
musí prekonať prekážky odlišných svetov. Kvalitná 
romantika so sympatickou ústrednou dvojicou si získa 
srdcia všetkých divákov.

NEDEĽA 17. 7. / 21:00

Romantická dráma/komédia
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HAVRAN
USA/Maďarsko/Španielsko, 2012, 111 min

Réžia: James McTeigue
Hrajú:  John Cusack, Alice Eve, Luke Evans

Fantastický príbeh o posledných dňoch života Edgara 
Alana Poea, v ktorom autor s pomocou mladého 
detektíva z Baltimoru prenasleduje sériového vraha, 
vraždiaceho rovnakým spôsobom, aký Poe opisuje vo 
svojich poviedkach. 

PIATOK 1. 7. / 22:40

Thriller

201607

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE 
USA/Veľká Británia, 1998, 124 min 

Réžia: John Madden
Hrajú: Geoffrey Rush, Tom Wilkinson, Steven 
O’Donnell
 

Mladý Shakespeare, bez nápadov a bez peňazí, stretne 
ženu svojich snov, ktorá ho inšpiruje k napísaniu jednej 
z jeho najslávnejších hier. Dráma Rómeo a Júlia vznikla 
na základe fiktívneho ľúbostného príbehu anglického 
dramatika a krásavice z vyyššej spoločnosti. Siedmimi 
Oscarmi ocenená romantika. 

SOBOTA 2. 7. / 21:00

Romantická komédia/dráma

NEXT 
USA, 2007, 92 min 

Réžia: Lee Tamahori
Hrajú: Nicolas Cage, Julianne Moore,  
Jessica Biel

Iluzionista Cris Johnson má mučivé tajomstvo: 
dokáže vidieť do budúcnosti. Už má po krk všetkých 
vyšetrení aj záujmu vlády a lekárskych inštitúcií o svoje 
schopnosti, preto sa skrýva pod cudzím menom v Las 
Vegas, prevádza lacné triky a žije z drobných „výhier“  
z hazardu. Keď však skupina teroristov pohrozí, že 
odpáli jadrovú nálož v LA, vládna agentka Callie 
Ferrisová musí použiť všetok svoj dôvtip, aby Crisa našla 
a presvedčila ho, aby jej pomohol zabrániť katastrofe.

Akčný sci-fi thriller

PIATOK  1. 7.  / 17:40

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!
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MIAMI VICE
USA/Nemecko/Paraguaj/Uruguaj, 2006, 134 min 

Réžia: Michael Mann
Hrají:  Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong

Film, nakrútený podľa televízneho akčného filmu z 80. 
rokov, sa zameriava na detektívov z mravnostného 
oddelenia, Crocketta a Tubbsa, ktorých osobné  
a profesijné životy sa začínajú nebezpečne prelínať.

Akčný thriller

201607

APOLLO 13
USA, 1995, 140 min  

Réžia: Ron Howard 
Hrajú:  Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon

Masívne vnútorné poškodenie kozmickej lode Apollo 
13 ohrozuje životy troch astronautov na palube. NASA 
musí vymyslieť stratégiu, ako ju bezpečne dostať 
na Zem. Oscarový príbeh plný napätia, realistické 
zobrazenie atmosféry 60.-tych rokov a dokonalé efekty 
prenesú diváka priamo na palubu kozmickej lode. 

Dobrodružná dráma

NEDEĽA 31. 7. / 21:00 NEDEĽA  24. 7.  / 18:55

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

CANDY
Austrália, 2006, 108 min  

Réžia: Neil Armfield
Hrajú: Heath Ledger, Abbie Cornish,  
Geoffrey Rush

Básnik sa zamiluje do študentky umenia, ktorú priťahuje 
jeho bohémsky spôsob života – a jeho náklonnosť 
k heroínu. Sú rovnako závislí jeden na druhom aj 
na droge a ich vzťah osciluje medzi zabudnutím, 
sebadeštrukciou a zúfalstvom. Môže láska k človeku 
poraziť lásku k heroínu? 

Romantická dráma

PIATOK 22. 7.  / 00:45

http://www.sledujfilmbox.sk/
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DÁMA V ZELENOM
USA, 1945, 67 min 

Réžia: Roy William Neill 
Hrajú:  Basil Rathbone, Nigel Bruce,  
Hillary Brooke

Keď sa v Londýne začnú objavovať zavraždené mladé 
ženy s odrezaným prstom, Scotland Yard povolá na 
pomoc slávneho detektíva Sherlocka Holmesa a jeho 
pomocníka Dr. Watsona. Hoci podľa polície je hlavný 
podozrivý šialenec, Holmes je presvedčený, že vraždy 
sú súčasťou diabolského plánu jeho starého známeho, 
bezcitného profesora Moriartyho. Kriminálna klasika  
s výborným obsadením. 

STREDA 20. 7. / 21:55

201607

(NE)ZADANÍ BEZPEČNÝ PRÍSTAV
USA, 2013, 115 min

Réžia: Lasse Hallström 
Hrajú:  Julianne Hough, Josh Duhamel, 
Cobie Smulders

Mladá žena s tajomnou minulosťou sa usadí  
v Southporte v Severnej Karolíne. Vzťah s príťažlivým 
vdovcom zo susedstva a jeho deťmi ju prinúti čeliť 
svojmu temnému, ťaživému tajomstvu. Rozhodne sa 
pre novú rodinu alebo život na úteku? 

UTOROK 12. 7.  / 19:05

Romantický thriller

USA, 2014, 94 min  

Réžia: Tom Gormican
Hrajú:  Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles 
Teller, Imogen Poots

Trojica priateľov sa ocitne na životnej križovatke, 
na ktorej sme už boli asi všetci: v každom vzťahu raz 
príde moment, keď sa treba rozhodnúť, čo ďalej. 
Dvaja nezadaní kamaráti sľúbia čerstvo rozvedenému 
Mikeymu, že si budú nespútaný život užívať spolu  
s ním. Keď sa však zamilujú, musia vyriešiť otázku: dať 
prednosť sľubu, alebo láske? 

NEDEĽA 31. 7. / 21:00

Romantická komédia
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Kriminálny thriller
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ŠIALENÁ NOC

Armageddon Fighting Championship je kanadská 
prehliadka zmiešaných bojových umení, odohrávajúca 
sa v Edmontone v Alberte. Projekt prešiel od roku 
2009 rôznymi premenami a teraz útočí na televízne 
obrazovky.

SÚBOJE SLÁVY

GLORY World Series je relácia, v ktorej sa zápasníci 
rôznych bojových umení stretnú v jednom turnaji, 
s jediným víťazom na konci. Pozrite si GLORY z Las 
Vegas, kde si do tela dajú Nieky “The Natural” Holzken 
a Raymond Daniels. V Amsterdame budú o svoje 
majstrovské pásy bojovať dvaja holandskí majstri. 
Posledné júnové GLORY prinesie súboje v ťažkej váhe, v 
ktorých sa stretne šampión ťažkej váhy Rico Verhoeven 
s Benjaminom Adegbuyiem.

KAŽDÝ ŠTVRTOK / 18:00   KAŽDÝ ÚTOROK / 21:00 

SUPERKOMBAT – NAŽIVO

Superkombat Fighting Championship, jedna z 
najvýznamnejších udalostí zo sveta kickboxu, bude 
späť 30. júna s nabitým programom a množstvom 
talentovaných zahraničných bojovníkov. Boj bude 
priamo na mieste sledovať takmer 20 000 divákov. 
Turnaj si však budete môcť vychutnať aj z vlastnej 
obývačky, pretože FightBox odvysiela NEW HEROES 
naživo. Tešiť sa môžete na návrat najpopulárnejšieho 
bojovníka Catalina Morosanu či rumunskú legendu 
Ionuta Iftimoaieho, ktorý sa postaví proti šampiónovi 
Jorgemu Lorenovi.

SOBOTA 30. 7. / 20:00

FIGHTBOX HD! 
ŽIVÉ PRENOSY NA

fightbox.com VAŠA JÚLOVÁ PORCIA ZÁBAVY 
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BOAT SHOW

Boat Show je program, venovaný všetkým milovníkom a 
vlastníkom lodí. V Boat Show otestujete vodné plavidlá, 
dozviete sa výsledky pretekov alebo preniknete 
do lodenice, kde budete svedkami každodennej 
údržby aj mimoriadnych udalostí. Tvorcami relácie sú 
profesionáli s 15-ročnými skúsenosťami vo svete lodí. 

PONDELOK 25. 7. / 19:00

HITY BRITSKEJ MÓDYSKÔR NEŽ BUDE NESKORO
- KAMBODŽA

Ďalšia epizóda prírodovedného dokumentu nás 
zavedie na púť po Kambodži a predstaví niektoré 
z najohrozenejších živočíšnych druhov na svete – 
medveďa malajského, ázijského čierneho medveďa 
alebo tigra. Čo tieto zvieratá tlačí na hranicu vyhynutia? 
Na vine je ilegálny obchod so živými medveďmi, 
brutálny lov, ale aj ničenie prirodzeného životného 
prostredia. V dokumente však spoznáte aj organizácie, 
ktoré sa snažia týchto živočíchov chrániť. Kým bude 
príliš neskoro.

PONDELOK 11. 7. / 19:00

V novej vzrušujúcej relácii sledujeme novinky súčasnej 
britskej módy. Londýnsky týždeň módy je kľúčovou 
módnou udalosťou každého roka a aj v 21. storočí 
udáva trendy. Aké  kúsky a štýly predstavia britskí 
návrhári a dizajnéri tentoraz?

NEDEĽA 3. 7. / 17:00
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