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SHERLOCK – 2. séria
Veľká Británia, 2012  

Réžia:   Paul McGuigan, Toby Haynes
Hrajú:    Benedict Cumberbatch,  

Martin Freeman, Una Stubbs

Sherlock Holmes podľa klasiky Arthura Conana Doylea, 
zasadený do prostredia Londýna 21. storočia. Druhá 
séria populárneho britského seriálu od BBC vám 
prináša epizódy Škandál v Belgravii, Pes baskervillský 
a Reichenbašský pád. Ak ste seriál nevideli, môžete 
sa tešiť na výborných hercov a skvelý scenár mixujúci 
suchý britský humor s napätím z riešenia predkladaných 
záhad.

KAŽDÝ ŠTVRTOK
O 19:30

Kultový seriál

UZAVRETÝ KRUH
Veľká Británia / USA, 2013, 96 min 

Réžia:   John Crowley
Hrajú:   Rebecca Hall, Eric Bana, Ciarán Hinds, 

Jim Broadbent

Na londýnskej tržnici vybuchne dodávka a jeden  
z najsledovanejších prípadov britské histórie je na 
svete. Páchateľa chytia a schyľuje sa k súdnemu 
procesu. Proti sebe stoja dvaja výnimoční právnici, 
bývalí milenci. Prípad sa zamotáva a všetko nasvedčuje 
tomu, že je doň zapojená britská tajná polícia. Zrazu už 
nie je ohrozená iba kariéra oboch právnikov, ale aj ich 
životy.

Krimi

PIATOK 10.2.
O 21:00

MUŽ SO SIVÝMI VLASMI 
USA, 2007, 98 min

Réžia:   Scott L. Flynn
Hrajú:   Patrick Bauchau, Jack Conley,  

Jillian Armenante

Neslávne známy sériový vrah Albert Fish je hlavnou 
postavou snímky, ktorá predkladá verný obraz New 
Yorku 20. rokov minulého storočia. Fish živí svoje 
zvrátené chúťky životmi mladých ľudí. Jeho zatiaľ 
poslednou obeťou sa stáva 12-ročná Grace Budd. 
Zaujímavé je, že Albert Fish, prezývaný The Gray Man, 
bol čiastočne predlohou filmu Mlčanie jahniat a jeho 
hlavného „hrdinu“ Hannibala Lectera.

ŠTVRTOK 9.2.
O 21:00 

Thriller
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POSLEDNÉ DNI NA MARSE
Veľká Británia/Írsko, 2013, 98 min

Réžia:  Ruairi Robinson
Hrajú:   Liev Schreiber, Olivia Williams,  

Goran Kostic

Blížia sa posledné dni výskumného programu na 
Marse. Tím je blízko prelomu, podarilo sa im odhaliť 
známky života v jednej zo vzoriek. Kozmická loď je 
na ceste vyzdvihnúť posádku. Ešte predtým sa však 
dvaja astronauti vydávajú von. Dôjde k nehode a jeden  
z členov tímu zahynie. Jeho telo potom poslúži 
neznámej mikroskopickej forme ako hostiteľská 
schránka. Kozmonaut znova ožije a na základni 
vypukne teror.

SOBOTA 11.2.
O 21:00

Sci-Fi

KRÁĽOVNÁ
Veľká Británia/Francúzsko/Taliansko, 2006, 97 min 

Réžia:   Stephen Frears
Hrajú:   Helen Mirren, James Cromwell,  

Alex Jennings

Titulnou postavou snímky je britská kráľovná Alžbeta 
II. (Helen Mirren) a jej súperom je bývalý premiér 
Tony Blair (Michael Sheen). Film sa sústreďuje na 
opis krízovej situácie, ktorá nastala po tragickej smrti 
princeznej Diany 31. augusta 1997. Zatiaľ čo dvor 
považoval udalosť za čisto súkromnú záležitosť, keďže 
rozvedená Diana už nebola členkou kráľovskej rodiny, 
svetová verejná mienka požadovala okázalé trúchlenie 
a okázalý pohreb. 

Životopisná dráma

KRÁĽOVNÁ ALŽBETA
Veľká Británia, 1998, 124 min

Réžia:  Shekhar Kapur
Hrajú:   Cate Blanchett, Geoffrey Rush,  

Joseph Fiennes

Zvrchovanosť Anglicka je pod stálym tlakom okolitých 
štátov a v krajine je potrebné obnoviť silnú katolícku 
vieru. Zomierajúca kráľovná už nemá dosť síl a jediným 
potenciálnym nástupcom trónu je jej mladá sestra 
Alžbeta, presvedčená protestantka. Zlyhávajú aj nádeje 
na záchranné manželstvo s niektorým zo susedných 
panovníkov a osud celého Anglicka sa ocitá na okraji 
hlbokej priepasti...

Životopisná dráma

PONDELOK 13.2.
O 21:00

STREDA 15.2.
O 19:20

http://www.sledujfilmbox.sk/
http://www.csfd.cz/film/318087-posledni-dny-na-marsu/prehled/
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SMRŤ ŠPIÓNA
USA, 2014, 112 min

Réžia:  Michael Cuesta
Hrajú:   Jeremy Renner, Mary Elizabeth Win-

stead, Rosemarie DeWitt

Gary Webb bol americký novinár, v deväťdesiatych 
rokoch napísal sériu článkov o priamom prepojení 
CIA s pašovaním kokaínu z Nikaraguy do Kalifornie 
počas Reaganovej vlády. V článkoch naznačil, že  
o tom všetkom vedela aj vláda. Jeho následná smrť 
je však záhadou. Podľa oficiálnych vyhlásení spáchal 
samovraždu, hoci na jeho hlave sa našli dve strelné 
rany. Príbeh na základe skutočnej udalosti.

Životopisné krimi

VITAJTE U MŇA
USA, 2014, 87 min 

Réžia:   Shira Piven
Hrajú:     Kristen Wiig, Linda Cardellini,  

James Marsden

Čo sa stane, keď mladá žena trpiaca hraničnou 
poruchou osobnosti vyhrá v lotérii? Hlavná postava 
tejto snímky napríklad prestane brať lieky a kúpi 
si vlastnú televíznu show. Chce si tak splniť svoj 
celoživotný sen stať sa novou Oprah. Na verejnosti tak 
prepiera špinavé priadlo a zdieľa svoj osobitý názor na 
všetko od výživy cez vzťahy až po kastráciu domácich 
miláčikov, a nikto z toho nie je nadšený.

Komediálna dráma

SOBOTA 18.2.
O 21:00 

NEDEĽA 19.2.
O 21:00

Slovenská 

televízna 

premiéra

MESTO ZLOČINU
Hongkong, 2009, 120 min
 
Réžia:   Derek Yee
Hrajú:     Jackie Chan, Naoto Takenaka,  

Daniel Wu, Xu Jinglei 

Čínsky mechanik, prezývaný Steelhead (Jackie Chan) 
sa ilegálne prisťahuje do Japonska, kde pátra po svojej 
priateľke Xiu (Xu Jinglei). Spolu s kamarátom Jie (Daniel 
Wu) si nájdu prácu, aby mali nejaké peniaze. Akonáhle 
Steelhead zistí, že jeho priateľka sa vydala za vodcu 
japonskej Yakuzy, rozhodne sa, že v Japonsku zostane. 
Zároveň sa zamestná ako Eguciho zabijak. Nakoniec sa 
zapletie s Yakuzou tak veľmi, že už niet cesty späť. 

Akčný

ŠTVRTOK 23.2.
O 21:00

http://www.sledujfilmbox.sk/
http://www.csfd.cz/film/286749-vitejte-u-me/prehled/
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BLÁZNIVÁ LÁSKA 
USA, 2014, 86 min

Réžia: Peter Glanz
Hrajú:   Jason Bateman, Olivia Wilde,  

Billy Crudup, Tony Roberts

Conrad je veľké dieťa. Keď mal jedenásť rokov, jeho rodičia 
sa zbalili a odcestovali na dvadsať rokov do Paríža. Conrada 
nechali na starosti personálu luxusného newyorského 
hotelu. Bezstarostný život sa však zmení po rozvode 
rodičov. Conrad musí opustiť hotel, a tak sa nasťahuje do 
bytu svojho najlepšieho priateľa Dylana (Billy Crudup). Tam 
stretne Beatrice (Olivia Wilde), dievča svojich snov, ktoré 
však už chodí s Dylanom. 

PIATOK 24.2.
O 19:30

REKONŠTRUKCIAVO VNÚTRI LLEWYNA DAVISA 
USA/Veľká Británia/Francúzsko, 2013, 105 min

Réžia: Ethan Coen, Joel Coen
Hrajú:   Oscar Isaac, Carey Mulligan,  

Justin Timberlake

Film rozpráva príbeh talentovaného mladého 
muzikanta, ktorý sa snaží získať si uznanie v dobe 
obrody folkovej hudby, v New Yorku v roku 1961. Hoci 
sa jeho život zdá byť nekonečnou sériou neúspechov, 
Llewyn sa nevzdáva a pevne si ide za svojím snom. Bez 
peňazí a trvalej adresy sa prebíja životom a prespáva 
u stále sa zmenšujúceho počtu kamarátov. Šancou na 
záchranu sa zdá byť cesta do Chicaga, kam sa vydáva  
s nádejou na získanie nového manažéra.

SOBOTA 25.2.
O 21:00

Hudobná dráma

Dánsko, 2003, 91 min

Réžia: Christoffer Boe
Hrajú:   Nikolaj Lie Kaas, Maria Bonnevie,  

Krister Henriksson

Celé je to film, celé je to konštrukcia, ale aj tak to 
bolí. Týmito slovami sa začína príbeh mladého Alexa, 
ktorému úplne zmení život náhodné stretnutie  
s dievčaťom menom Aimee. Zrazu nič nie je tak, ako 
predtým. Prichádza domov a rovnako, ako sa mení 
Alexov vnútorný život, premieňa sa aj jeho vonkajší 
svet. Jeho byt zmizol, priatelia ho nespoznávajú, stáva 
sa mužom bez minulosti. Aby získal budúcnosť, musí 
všetku svoju vieru vložiť do lásky.

PONDELOK 27.2.
O 21:00 

Originálna romantická drámaKomédia

http://www.sledujfilmbox.sk/
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SUPERKOMBAT

Superkombat Fighting Championship sa vracia na 
FightBox s mimoriadne očakávaným športovým 
podujatím. Jedna z najvýznamnejších udalostí zo sveta 
kickboxu vám prináša turnaj Superkombat World Grand 
Prix. Jedinečný výber najlepších svetových bojovníkov 
zaručuje prvotriedny športový zážitok!

FIGHTS OF GLORY 
DÁNSKO  

Glory, svetová premiérová liga v kickboxe, sa 16. 
apríla 2016 predstavila v dánskej Kodani s ďalším 
hviezdnym tímom. O víťazstvo v turnaji bojovali štyria  
z najlepších svetových zápasníkov ťažkej váhy.  Šampión 
z Welterweight Niek „The Natural” Holzken v hlavnom 
zápase obhajoval titul proti Švajčiarovi Yoannovi 
Kongolovi.

KAŽDÚ STREDU 
O 20:00 

KAŽDÝ PONDELOK 
O 19:00

KOK HEROES
– NAŽIVO Z LOTYŠKEJ RIGY   

KOK 2017, jedna z najznámejších značiek v kickboxe, 
vo svojom vydaní z Rigy prináša najlepších bojovníkov 
z Kuby, Španielska, Maroka, Poľska, Litvy a Moldavska. 
Séria KOK Grand Prix Tournament znamená pre každého 
boojovníka i diváka neuveriteľné zápasy, silné emócie 
a záplavu adrenalínu. Môžete sa tešiť na kopec akcie 
naživo z lotyšskej Rigy.  

SOBOTA 25. 2.
O 18:00  

fightbox.com 

To NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FIGHTBOX HD!
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DEJINY A KULTÚRA 
TEQUILY  
Časť:  Krajina agáve 

Sledujte seriál o histórii výroby tequily a jej úzkom 
prepojení s mužmi a ženami, ktorí ju vyrábajú. Všetko, 
čo ste kedy chceli vedieť o tequile, sa dozviete  
z tohto dokumentu – od pestovania, cez históriu 
najznámejších značiek, až po výrobu a samotných ľudí, 
ktorí sa jej venujú. Modrozelené agávové plantáže  
v Mexiku sa rozprestierajú na pláňach, strmých 
kopcoch, sopečných vrchoch aj roklinách a dodávajú 
regiónu nezameniteľný charakter. 

ŠTVRTOK 16. 2.
O 19:00 

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 10. 2. 
O 19:00 

STOPY V SNEHU

SOBOTA 18. 2.
O 21:00 

Hudobný dokument

Rusko, 2014, 63 min.

Réžia: Vladimir Kozlov

Dokumentárny film Stopy v snehu rozpráva príbeh 
mimoriadnej punkovej scény na ruskej Sibíri v 80. rokoch 
minulého storočia.  Prvý dokument svojho druhu z dielne 
režiséra Vladimira Kozlova využíva vzácne pôvodné zábery 
sibírskych punkových legiend vrátane punkovej poetky  
a pesničkárky  Janky Ďagilevy a kontroverzného „krstného 
otca“ ruského punku Jegora Letova, spolu s rozhovormi zo 
súčasnosti. Napriek (alebo možno práve vďaka) relatívnej 
izolácii sa táto scéna rozvíjala a inšpirovala svojich členov 
k vytvoreniu najoriginálnejších punkových diel, aké kedy 
vznikli.   
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