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HIT MESIACA

NEDEĽA 16.10. / 21:00 
LÁSKY DON JONA  
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http://www.csfd.cz/film/313846-don-jon/prehled/
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SOBOTA 8.10. / 21:00 
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SPOMIENKY NA MINULÝ ŽIVOT
USA, 2000, 89 min  

Réžia: Marcus Cole
Hrajú:   Jane Alexander, Jane Seymour, 

Clancy Brown

Jenny Cole žije so svojím manželom a synom 
v Amerike. Čaká svoje druhé dieťa. V noci ju 
prenasledujú  mimoriadne živé sny o malom mestečku 
s veľkým kostolom. Spolu s matkou prídu na to, že 
ide o mestečko v Írsku 30. rokov minulého storočia. 
Bola Jenny v minulom živote Írkou? Odpoveď leží za 
oceánom. 

NEDEĽA 16.10. / 20:30 

Dráma 

201610 To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

40 ROKOV PANIC 
USA, 2005, 111 min  

Réžia:  Judd Apatow
Hrajú:   Steve Carell, Catherine Keener, 

Paul Rudd, Seth Rogen, 
Elizabeth Banks

Predavač elektrotechniky Andy Stitzer je neustálym 
terčom žartíkov svojich priateľov. Je totiž taký plachý, 
že až do štyridsiatky sa mu nepodarilo prísť o panictvo. 
Všetko zmení stretnutie so sympatickou slobodnou 
mamičkou Trish, s ktorou sa vydá do neprebádaných 
končín sexu. Šteklivá komédia so skvelým Stevom 
Carellom vás zaručene pobaví. 

Romantická komédia

PONDELOK 3.10.  / 21:00 

SLOVENSKÁ TELEVÍZNA 
PREMIÉRA

LÁSKY DON JONA
USA, 2013, 90 min 

Réžia: Joseph Gordon-Levitt 
Hrajú:   Joseph Gordon-Levitt, 

Scarlett Johansson, Julianne Moore

Novodobý Don Juan z New Jersey má v živote niekoľko 
priorít: svoju rodinu, priateľov, kostol, dievčatá a 
sledovanie pornofilmov. Z nich si odniesol nerealistické 
očakávania a lásku považuje za výmysel, až kým vďaka 
vzťahom s dvoma odlišným ženám nezistí, že predsa 
len existuje. Sympatický Joseph Gordon-Levitt vo 
svojom celovečernom debute vtipne otvára problém 
modernej závislosti. 

NEDEĽA 16.10. / 21:00

Romantická komédia

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.csfd.cz/film/313846-don-jon/prehled/
http://www.csfd.cz/film/11096-vcerejsi-deti/prehled/
http://www.csfd.cz/film/197217-40-let-panic/prehled/
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AMERICKÝ GANSTER 
USA / Veľká Británia, 2007, 157 min 

Réžia: Ridley Scott
Hrajú:   Denzel Washington, Russell Crowe, 

Josh Brolin 

Policajný detektív sa v Amerike 70. rokov snaží zničiť 
drogové impérium Franka Lucasa, heroínového kráľa 
Manhattanu, ktorý drogu pašuje do krajiny z Ďalekého 
východu. Oscaroví Russel Crow a Denzel Washington 
spolu s oceneným režisérom Ridleym Scottom 
vytvorili strhujúci príbeh o vzostupe a páde jedného z 
najmocnejších mužov newyorského podsvetia.  

SOBOTA 8.10. / 21:00

Životopisná krimi-dráma

201610 To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

JERICHO
Veľká Británia, 2016, 1x90 min + 7x60 min

Réžia:  Robert McKillop, David Moore, 
Paul Whittington

Hrajú:   Hans Matheson, Clarke Peters, 
Jessica Raine

 
Chudobná štvrť Jericho v yorkshirskom meste Dales 
v 70. rokoch 19. storočia je domovom komunity ľudí, 
ktorí žijú svoje ťažké, smutné aj radostné osudy v tieni 
viaduktu, ktorý tu pomohli vybudovať. Vydarený seriál 
so silnou hlavnou hrdinkou, ktorá častejšie zachraňuje 
hrdinu, než naopak a rúca tak väčšinu zavedených klišé 
pre ženské postavy v historických filmoch a seriáloch.

PRVÁ ČASŤ V SOBOTU 15.10.
O 19:55, POTOM KAŽDÚ
SOBOTU O 20:10   

Dramatický historický seriál

ZABI MA TRIKRÁT 
USA/Austrália, 2014, 87 min

Réžia: Kriv Stenders
Hrajú:   Simon Pegg, Teresa Palmer, 

Alice Braga, Luke Hemsworth

Po nevydarenom splnení zadanej úlohy je nájomný vrah 
Charlie Wolfe zrazu zapletený do vraždy, vydierania 
a pomsty. Aby „dostal“ svoju plánovanú obeť, krásnu 
surferku, musí predbehnúť ďalších konkurentov, ktorí 
jej tiež idú po krku. Temný komediálny thriller sa 
neberie príliš vážne a ponúka kopec mierne politicky 
nekorektnej zábavy. 

Akčná komédia

ŠTVRTOK 13.10. / 21:00

SLOVENSKÁ TELEVÍZNA 
PREMIÉRA

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.csfd.cz/film/224384-americky-gangster/prehled/
http://www.csfd.cz/film/420163-jericho/prehled/
http://www.csfd.cz/film/324908-zabij-me-trikrat/prehled/
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VČERA V NOCI 
USA/Francúzsko, 2010, 90 min

Réžia:  Massy Tadjedin
Hrajú:   Keira Knightley, Sam Worthington, 

Eva Mendes

Mladomanželia Joanna a Michael prežívajú večer 
každý s vlastným pokušením. Michael je na služobnej 
ceste s príťažlivou kolegyňou Laurou, Joanna náhodou 
stretáva svoju bývalú lásku Alexa a vyberie sa s ním na 
večeru. Podozrievala Joanna Michaela právom, alebo 
je to práve ona, kto musí odolávať volaniu nevery? 
V úlohách konkurentiek sa predstavia krásky Keira 
Knightley a Eva Mendes. 

Romantická dráma

201610

SAINT LAURENT 
Francúzsko/Belgicko, 2014, 150 min   

Réžia:  Bertrand Bonello
Hrajú:   Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, 

Louis Garrel, Léa Seydoux

Život módneho návrhára Yvesa Saint Laurenta v 
období rokov 1967-1976, keď bol na vrchole kariéry 
a slávy.  Excentrického tvorcu výborne stvárnil Gaspar 
Ulliel. Okrem farebného, no často iluzórneho  sveta 
módy a krásy film ponúka aj pohľad na život parížskej 
smotánky. 

Životopisná dráma

STREDA 19.10. / 21:00 NEDEĽA 23.10. / 21:00 

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

ZRODENIE LEGENDY 
Čína / Hong Kong / Tchaj-wan, 2010, 116 min
 
Réžia:  Woo-ping Yuen
Hrajú:   Vincent Zhao Wenzhuo, Michelle 

Yeoh, David Carradine

Su Can sa vzdáva svojej kariéry presláveného generála, 
aby si mohol splniť svoj sen – otvoriť si školu bojových 
umení a venovať sa milovanej rodine. Jeho pokojný 
život sa však obráti hore nohami, keď musí o život 
bojovať s nevlastným bratom. Jeho životným poslaním 
sa stáva zdokonalenie bojovej techniky, ktorá dá 
vzniknúť legende „Kráľa žobrákov“. Mystika a bojové 
umenia v dokonalej súhre. 

Akčná historická dráma

ŠTVRTOK 27.10. / 21:00

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.csfd.cz/film/342519-saint-laurent/prehled/
http://www.csfd.cz/film/250246-last-night/prehled/
http://www.csfd.cz/film/267553-zrozeni-legendy/prehled/
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KRÁĽOVSKÁ HRA 
Dánsko, 2004, 120 min

Réžia:  Nikolaj Arcel
Hrajú:   Anders W. Berthelsen, Nicolas Bro, 

Lars Mikkelsen

Tri týždne pred parlamentnými voľbami sa líder jednej 
z najväčších politických strán dostane do vážnej 
automobilovej nehody. Mladý ambiciózny novinár, 
ktorý sa práve stal dopisovateľom významného 
denníka, sa snaží odhaliť machinácie spojené s 
volebnou kampaňou.  Nič nie je také, ako sa zdá, boj o 
moc je neúprosný a hľadanie pravdy sa stáva osobným 
poslaním. Mrazivá realita politiky z prvej ruky. 

ŠTVRTOK 27.10. / 21:00 

201610

VEĽKÝ SEN MALEJ ZEBRYCAKE
USA, 2014, 98 min

Réžia:  Daniel Barnz
Hrajú:   Jennifer Aniston, Adriana Barraza, 

Sam Worthington, Anna Kendrick 

Utrápená, fyzickou bolesťou a  depresiami sužovaná 
Claire sa snaží vyrovnať s  vlastnou tragédiou, ale 
neveľmi sa jej to darí. Keď Nina, jedna zo žien 
z  podpornej skupiny pre pacientov s  chronickou 
bolesťou, spácha samovraždu, Claire začne pátrať 
po príčinách a  pritom sa pomaly vynára z  vlastného 
utrpenia. Skvelá Jennifer Anniston tak, ako ste ju ešte 
nevideli! 

PIATOK 28.10.  / 21:00 

Dráma

Juhoafrická republika / USA, 2005, 94 min 

Réžia:  Frederik Du Chau
Hrajú:   Bruce Greenwood, Hayden Panet-

tiere, Wendie Malick 

Prúžok, opustené mláďa zebry, vyrastá u pána Walscha, 
trénera koní a majiteľa malej farmy s presvedčením, 
že je závodný kôň. S pomocou priateľov zo stodoly 
- poníka Tuckera, múdrej kozy Franny, bláznivého 
kohúta Reggieho a Channing, dcéry pána Walscha, sa 
usiluje si splniť svoj veľký sen – zvíťaziť v najslávnejších 
dostihoch sveta. 

SOBOTA 29.10. / 13:30

Rodinná, dobrodružná dráma

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

VAŠA OKTÓBROVÁ PORCIA ZÁBAVY

SLOVENSKÁ TELEVÍZNA 
PREMIÉRA

Thriller

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.csfd.cz/film/154175-kralovska-hra/prehled/
http://www.csfd.cz/film/134378-rychly-stripes/prehled/
http://www.csfd.cz/film/369475-cake/prehled/


WCFC 5  
Opakovanie WCFC5 26.6.
z Dublinu

WCFC prichádza do Dublinu s akčnou nocou nabitou 
zápasmi profesionálov aj amatérov  MMA & K-1. 
Súperiť bude niekoľko veľmi známych svetových mien 
a množstvo tvrdých miestnych bojovníkov. WCFC 5 sa 
uskutoční v The Wright Venue vo Swordse a sľubuje 
mimoriadnu noc bojových umení so zápasmi MMA 
a K-1 v ‘RAGE’ (kombinácia ringu a klietky používaná 
na niektorých z najznámejších svetových bojových 
podujatí). Neskutočná show s profesionálnou 
produkciou, neuveriteľnými svetelnými efektmi, lasermi, 
zvukom a obrazom prenášaným na veľké obrazovky. 
Nebudú chýbať nádherné WCFC Ring Girls.    

Superkombat
– Grand Prix  
Opakovanie Superkombatu 
zo 6. augusta v Rumunsku
  
King of Kings, jedna z najvýraznejších súťaží vo svete 
kickboxu, prináša na najväčšie svetové štadióny 
najlepších bojovníkov z celého sveta a najoddanejších 
fanúšikov s cieľom vytvoriť úžasné predstavenie. So 
sériou zápasov KOK Grand Prix dostane každý bojovník 
aj fanúšik neuveriteľné súboje, silné emócie a záplavu 
adrenalínu. 

NEDEĽA 15.10. / 19:00   SOBOTA 22.10. / 19:00

KOK HERO’S SERIES 
NAŽIVO z moldavského 
Kišiňova 

King of Kings, jedna z najvýraznejších súťaží vo svete 
kickboxu, sa 1. októbra 2016 vráti do moldavského 
Kišiňova. Zo zápasov KOK vzíde nový šampión v 
poloťažkej váhe a prebehne tu aj veľký súboj v ťažkej 
váhe, takže tento trhák si rozhodne nenechajte ujsť. 

SOBOTA 1.10 / 19:00

FIGHTBOX HD! 
NAŽIVO

fightbox.com VAŠA OKTÓBROVÁ PORCIA ZÁBAVY

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FIGHTBOX HD!201610

http://www.fightbox.com
http://fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://fightbox.com/
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Nezabudnite si pas 1 
– THAJSKO
Dobrodružný cestovateľ Gordon Sivell brázdi severné 
Thajsko pozdĺž hranice s Mjanmarskom a spoznáva 
dediny Karen hlboko v horách, v ktorých žijú dlhokrké 
ženy. Odtiaľ pokračuje na juh k erotikou preslávenému 
mestu Pattaya a neskôr sa vydá na tropický ostrov 
Ko Lanta v provincii Krabi na sloní treking a lekcie z 
thajskej kuchyne. 

STREDA 12.10. / 18:00

SPORT ADVENTURE

V relácii Sports Adventure spoznáte najdivokejšie 
a najpozoruhodnejšie svetové lokality. Hory, púšte 
a oceány sa stávajú dejiskom športov, ktoré sa vymkli 
obmedzeniam štadiónov, a disciplín, v ktorých sa tí 
najlepší rozhodli dotknúť sa vlastných limitov. Uvidíte 
športy, ktoré vyžadujú typ výzvy, aký poskytuje 
len príroda. Pozrite si, ako odvážni súťažia sami so 
sebou a pohybujú sa na hrane bez ohľadu na drsnosť 
podmienok. 

ŠTVRTOK 6.10. / 23:00

VAŠA OKTÓBROVÁ PORCIA ZÁBAVY

NEDĚLE 3. 7. / 17:00

CITY CHIC

Okrem historických pamiatok a notoricky známych 
monumentov robí mesto pamätihodným jeho jedlo, 
jeho móda či architektúra, jeho jedinečné, typické 
nákupné miesta a najmä jeho najkreatívnejší obyvatelia. 
CityChic cestuje do viac ako 30 miest ako Londýn, 
Paríž, Miláno či New York na stretnutie a rozhovory 
s najzaujímavejšími ľuďmi, ktorí sa venujú móde, výrobe 
šperkov, dizajnu, umeniu, gastronómii, architektúre 
a novým médiám. Uvidíte napríklad superautá 
Anthonyho Keatinga a šperky od Lea DeVroomen. 

UTOROK 11.10. / 16:00

To NAJLEPŠIE na KANÁLOCH FILMBOX!

http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/
http://www.docuboxlive.com/
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fashionboxlive.com/

