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Zamilované ženy 
Veľká Británia, 2011

Režie:   Miranda Bowen
Hrají:     Rory Kinnear, Rachael Stirling, Joseph 

Mawle, Rosamund Pike

Mimoriadne vydarená adaptácia kníh D. H. Lawrencea 
Dúha a Zamilované ženy z dielne BBC sa zameriava na 
život dvoch sestier, Ursuly a Gudrun Brangwenových, 
ktoré oddane, vášnivo prežívajú lásku v predvečer prvej 
svetovej vojny. V čase svojho vydania knihy vzbudili 
kontroverziu vďaka témam vzťahov a sexu.  

SOBOTA 2.7. O 21:00

dramatický mini-seriál

Koniec prehliadky 
Veľká Británia/USA, 2012

Režie:    Susanna White
Hrají:     Benedict Cumberbatch, Rebecca 

Hall, Roger Allam 

Seriál  sa odohráva počas formatívneho obdobia 
britskej histórie - od posledných rokov vlády kráľa 
Eduarda do konca prvej svetovej vojny. V centre diania 
je anglický aristokrat, jeho krásna manželka a mladá 
sufražetka - milostný trojuholník, ktorý vytvára príbeh 
lásky a zrady.

dramatický vojnový mini-seriál

SOBOTA 8.7. O 21:00

Na flámskych poliach 
Belgicko, 2013

Režie:   Jan Matthys
Hrají:    Barbara Sarafian, Wim Op-

brouck, Hilde Heijnen

Belgickí filmári pri príležitosti 100. výročia 1. svetovej 
vojny natočili silný príbeh flámskej rodiny v  čase 
vojnového besnenia. Na pozadí vojny si svoju cestu 
životom hľadá mladé dievča so svojimi bratmi. Na 
detstvo nie je čas, musia rýchlo dospieť a učiť sa, čo je 
žiaľ, zrada či  sila lásky. Oceňovaná desaťdielna séria, 
ktorá si získa vaše srdcia.

PIATOK 7.7. O 21:00

vojnový seriál
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Tiene nad jazerom 
Austrália/Veľká Británia/Nový Zéland/USA, 2013

Režie:   Jane Campion, Garth Davis
Hrají:    Elisabeth Moss, Thomas M. 

Wright, Holly Hunter

V malom novozélandskom meste Laketop sa mladé 
dievča, Tui Mitchamová, pokúsi utopiť sa v jazere. Po 
jej záchrane školská zdravotná sestra zistí, že dievčina 
je tehotná. Zo Sydney privolajú na miestnu policajnú 
stanicu inšpektorku Robin Griffinovú (Elizabeth Moss), 
aby dievča vypočula. Pred inšpektorkou sa začne 
odvíjať nervy drásajúci spletenec príbehov a osudov 
miestnych obyvateľov. 

mysteriózny thriller

Boj o moc 
Austrália, 2013

Režie:   Geoff Bennett, David Caesar
Hrají:    Lachy Hulme, Patrick Brammall, Luke 

Ford

Skutočný príbeh života milionára a majiteľa 
austrálskeho Kanálu 9 Kerryho Packera v období rokov 
1960-75, keď rodinné klany mediálnych magnátov 
Murdochovcov a Packerovcov  bojovali o ovládnutie 
tlače a televízneho priemyslu v Austrálii.

dráma

PIATOK 21.7. O 21:00 SOBOTA 29.7. O 21:00

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX!

Franny
USA, 2015

Režie:  Andrew Renzi
Hrají:    Richard Gere, Theo James, Dakota 

Fanning

Hlavný hrdina je zámožný filantrop, ktorému sa po 
piatich rokoch “zimného spánku” na analgetikách 
naskytne príležitosť raz a navždy prekonať bolestnú 
traumu spojenú s jeho blízkymi priateľmi. Pozorný divák 
si za okázalými gestami sympaticky dandyovského 
bonvivána Francisa L. Wattsa, prezývaného Franny 
(Richard Gere) nemôže nevšimnúť intenzívnu samotu, 
do ktorej bohatého muža uvrhol osud. (oficiálny text 
distribútora)

NEDEĽA 9.7. O 21:00

dráma

Slovenská 

televízna 

premiéra
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https://www.csfd.cz/film/318561-na-jezere/prehled/
https://www.csfd.cz/film/421465-power-games-the-packer-murdoch-story/galerie/?type=1
https://www.csfd.cz/film/368715-franny/prehled/


VAŠA LETNÁ PORCIA ZÁBAVY sledujfilmbox.sk

20177-8

Pippi Dlhá Pančucha 
Švédsko/Západné Nemecko, 1969

Režie:   Olle Hellbom
Hrají:     Inger Nilsson, Maria Persson, Pär 

Sundberg

Najznámejšie sfilmované dobrodružstvá Pipiloty 
Viktuálie Rolety Zlatky Pančušiskovej Efraimovej a 
jej kamarátov, opičky pána Galána, strakatého koňa 
Alfréda, Toma a Aniky. Klasika od Astrid Lindgren 
v pútavom spracovaní s detskou hviezdou Inger Nilsson 
v hlavnej úlohe. 

dobrodružný, rodinný

Nevlastný brat
Nórsko, 2013 

Režie:    Per-Olav Sørensen
Hrají:    Nicolai Cleve Broch, Frank 

Kjosås, Mariann Hole

Nórsky seriál o živote rodiny, ktorý sa tiahne počas 
piatich generácií v 20. storočí v Európe, rozdelenej 
druhou svetovou vojnou. Príbeh sa točí okolo 
nevlastných bratov Barnuma a Freda, ktorí spolu 
vyrastajú v Osle, Barnum s otcom a Fred, ktorý po tom 
svojom pátra...

dramatický seriál

SOBOTA 5.8. O 10:30 NEDEĽA 6.8. O 21:00

Dni a mraky
Taliansko/Švajčiarsko, 2007
 
Režie:   Silvio Soldini
Hrají:      Margherita Buy, Antonio 

Albanese, Giuseppe Battiston

Dobre situovaní talianski manželia v strednom veku 
sú nútení čeliť nečakanej životnej kríze. Muža vyhodia 
z firmy, ktorej bol spoluvlastníkom, a on je stále viac 
deprimovaný z márnych pokusov zohnať novú prácu. 
Úlohy živiteľa rodiny sa ujme jeho kultivovaná žena, 
medzi partnermi sa však začnú vyhrocovať konflikty. 
(oficiálny text distribútora)

dráma

NEDEĽA 6.8. O 22:30

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX!
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Razia
Poľsko, 2012

Režie:  Marcin Krzyształowicz
Hrají:    Marcin Dorociński, Maciej Stuhr, Sonia 

Bohosiewicz

Neskorá jeseň 1943. Desiatnik Wydra má v 
partizánskom oddieli okrem iného aj úlohu kata, 
trestajúceho kolaborantov zo svojho rodného mesta. 
Nezaváha, ani keď dostane za úlohu vyhľadať a 
perzekuovať svojho priateľa z detstva. Po návrate do 
tábora zistí, že tu počas jeho neprítomnosti došlo k 
strašnému masakru. Desivý príbeh, v ktorom túžba 
po pomste súperí so zvyškami ľudskosti a svedomia, je 
nakrútený podľa skutočných udalostí. 

NEDEĽA 19.8. O 21:00

Krabat: Čarodějníkov učeňRovnako ako syn
USA, 2006

Režie:  Morgan J. Freeman
Hrají:    Mark Webber, Antonio Ortiz, Rosie 

Perez

Výpovedná a vášnivá snímka sleduje osudy 20-ročného 
Daniela Cartera (Mark Webber), drobného zlodeja, 
ktorý si odpykává trest - verejné práce na základnej 
škole v Greenwich Village. Tu sa spriatelí s osemročným 
Boonom (skvelý Antonio ‘A.J.’ Ortiz). Keď Boonova 
matka ochorie a Boona pošlú do pestúnskej rodiny,  
Daniel ho “unesie” - a spolu se vydajú na cestu, na 
ktorej sa priateľstvo, odpustenie a dobrodružstvo 
vyslovujú jedným dychom. 

SOBOTA 26.8. O 19:30

rodinná dráma

Nemecko, 2008

Režie:  Marco Kreuzpaintner
Hrají:    David Kross, Daniel Brühl, 
              Robert Stadlober 

Vedený vnútorným hlasom, ocitá sa 14-ročný Krabat 
uprostred zmätku tridsaťročnej vojny pred bránou mlyna. 
Keď mu zamračený  mlynár otvorí dvere domu, čaká tam už 
skupina mlčanlivých postáv. Majster uvíta nováčika slovami: 
“To je Krabat. Keď absolvuje skúšobnú lehotu, stane sa 
jedným z vás.” Krabatovi však táto majstrova veta znie skôr 
ako hrozba. Všedný den v mlyne znamená pre Krabata 
tvrdú prácu pod dohľadom prísneho a mlčanlivého Majstra. 
Iba učeň Tonko pomáha Krabatovi prežiť prvý mesiac v 
mlyne a Krabat čoskoro spozná jeho tajomstvo: ocitol 
sa v  škole mágie, v ktorej sa 12 tovarišov učí čarovaniu... 
(oficiálny text distribútora)

NEDEĽA 27.8. O 19:30

fantasyhistorický trhriller

http://www.sledujfilmbox.cz/
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HIP SHOWNEW YORK WRESTLING 
CONNECTION

ARMAGEDDON

Armageddon Fighting Championship je kanadský 
turnaj v zmiešaných bojových umeniach, ktorý sa koná 
v Edmontone, hlavnom meste kanadskej provincie 
Alberta.  Od vzniku v roku 2009 prešiel mnohými 
zmenami, teraz berie svet doslova útokom.

NWYC je popredná wrestlingová federácia v štáte New 
York. Mnohí z jej členov, ako napríklad Zack Ryder, Curt 
Hawkins a Trent Barreta, sa stali superhviezdami vo 
svete profesionálneho wrestlingu. Táto akciou nabitá 
šou sa zameriava na to, čo fanúšikovia wrestlingu chcú 
najviac - zápasenie! 

Hip Show posúva bojové športy na úplne novú 
úroveň. Vo formáte 2 na 2 zápasia dva tímy po dvoch 
bojovníkoch v 3D aréne s rozmermi 12x12 metrov, 
ktorá poskytuje autentickejší zážitok ako tradičný 
plochý ring.  Ak je jeden z členov tímu v aréne 
knokautovaný, súboj pokračuje vo formáte 2 proti 1. 
V prípade, že zostávajúci člen tímu vydrží bojovať 60 
sekúnd, zápas sa končí remízou.

KAŽDÝ UTOROK O 21:00 KAŽDÝ UTOROK O 23:00 KAŽDÚ SOBOTU O 21:00

20177-8 TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FIGHTBOX HD!
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PONDELOK 28.8. O 21:00

Crusty Demons

SOBOTA 29.7. O 21:00

Crusty Demons je skupina neohrozených freestylových 
motokrosových jazdcov z USA, Austrálie, Nového 
Zélandu a Európy. Doteraz o nich bolo nakrútených 
viac ako 20 dokumentárnych filmov a na konte majú 11 
svetových rekordov a vlastnú videohru. Objavte, ako sa 
im podarilo jazdiť po sopkách a pamiatkach. Spoznajte 
príbehy za kaskadérskymi kúskami, chybami, ktorým sa 
ledva vyhli, a pobytmi za mrežami. 

horor

Upír Nosferatu
Nemecko, 1922

Režie:  Friedrich Wilhelm Murnau
Hrají:    Max Schreck, Gustav von Wangen-

heim, Greta Schröder

Mladého zamestnanca realitnej kancelárie Huttera 
pošlú do karpatských hor ku grófovi Orlokovi, aby s ním 
uzavrel zmluvu o kúpe nehnuteľnosti. Po strastiplnej 
ceste ho gróf privíta na svojom hrade. S príchodom prvej 
noci však Hutter zisťuje krutú pravdu, gróf Orlok je totiž 
upír. Režisérovi Murnaovi sa nepodarilo získať práva na 
sfilmovanie románu Brama Stokera Dracula, a tak pozmenil 
mená osôb a dejisko príbehu zasadil do fiktívneho 
mestečka Wismar. Scény z Orlokovho hradu sa nakrúcali 
na slovenskom Oravskom zámku.

dokumentárny film

Siroty z Tibetu

STREDA 5.7. O 17:00

Skupiny tibetských detí každý rok tajne utekajú 
z vlasti cez Himaláje a dostanú sa do škôl v Indii, 
ktoré založila exilová vláda. Vydaní napospas 
pašerákom, riskujú životy ilegálnym prekročením 
obrovského himálajského pohoria, vysokej 
hradby medzi Tibetom a Indiou.

http://www.sledujfilmbox.cz/
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