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HIT MESIACA

NEDEĽA 11.2. OD 21:00

Bratia
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TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX extra HD

STREDA 14.2. OD 21:00

La La Land

https://www.csfd.cz/film/390439-la-la-land/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


Volanie mora

Príbeh natočený podľa skutočnej udalosti rozpráva o 
Ramonovi Sampedrovi, ktorý je 30 rokov pripútaný k lôžku 
kvôli úrazu v mori. Jeho jediným výhľadom na okolitý svet 
je iba okno v spálni. Jeho najväčším prianím je dôstojne 
ukončiť svôj život. Všetko sa zmení pri príchode dvoch 
žien. Júlia, právnička, ktorá mu pomáha legálne ukončiť 
jeho život. Druhá je Rose, žena z dediny, ktorá sa ho snaží 
presvedčiť, že život stojí za to prežiť až do konca. Ramona 
čaká veľké rozhodnutie...

DRÁMA / ŽIVOTOPISNÝ

SOBOTA 17.2. OD 21:00

FRA, IT, SPA 2004

Alejandro AmenábarRéžia:
Hrajú: Belen Rueda, Celso Bugallo, Javier 

Bardem, Lola Duenas, Mabel Rivera
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Bratia

Bratia Sam a Tommy žijú dva rozdielne životy. Starší z bratov 
Sam, má úspešnú vojenskú kariéru a vedie usporiadaný život 
so ženou Grace a dvoma dcérami. Mladší brat je pravý opak. 
Sam je vyslaný na vojenskú misiu do Afganistánu, kde je po akcií 
vyhlásený za mŕtveho. Grace nájde oporu v  Tommym, ktorý 
aj napriek svojej povesti dokazuje, že je schopný sa postarať 
o seba a bratovu rodinu. Medzi Grace a Tommym narastajú 
sympatie. Všetko sa však zamotá po nečakanom návrate Sama, 
z  ktorého sa stal kvôli mučeniu v  zajatí uzavretý a agresívny 
podivín.

DRÁMA / VOJNOVÝ

NEDEĽA 11.2. OD 21:00

USA 2009

Jim SheridanRéžia:
Hrajú: Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, 

Tobey Maguire

Jeden deň

Príbeh sa začína zoznámením Emmy a Dextera na večierku 
po promóciách 15. júla 1988. Aj napriek vzájomným 
sympatiám zostávajú len priateľmi a stretávajú sa celých 
dvadsať rokov len jeden jediný deň v roku. Každého 
päťnásteho júla sa podelia o nové tajomstvá, trápenia, 
úspechy a prehry. Obaja si všímajú, ako sa postupom času 
zmenili a delia sa o svoje zážitky, problémy a nevydarené 
lásky. Po rokoch, kým obidvaja hľadali svoje štastie a 
pochopenie, si začínajú uvedomovať, že pravú lásku a 
spokojnosť majú celú dobu na dosah ruky.

ROMANTICKÝ 

NEDEĽA 18.2. OD 21:00

USA 2011

Lone ScherfigRéžia:
Anne Hathaway, Jim Sturgess, 
Patricia Clarkson, Romola Garai 

Hrajú:

HIT MESIACA

https://www.csfd.cz/film/234507-bratri/prehled/
https://www.csfd.cz/film/276839-jeden-den/prehled/
https://www.csfd.cz/film/133874-hlas-more/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


V krajine slobody

Tridsaťročná Angie pracuje v  britskej pracovnej 
agentuúre, kde sa jedného dňa postaví proti mobbingu 
svojho nadriadeného a príde o prácu. Nič nenechá na 
náhodu a so svojou spolubývajúcou Rosie začne podnikať 
v  podobnom odbore priamo z  domu. Založí si firmu na 
sprostredkovanie práce ľuďom, ktorí sa vydali do Veľkej 
Británie za lepším životom.

DRÁMA

NEDEĽA  4.2. OD 21:00

GB, IT, DE, SPA 2007

Ken LoachRéžia:
Hrajú: Juliet Ellis, Kierston Wareing, 

Leslaw Zurek
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Muž na hrane

Bývalý policajt Nick je neprávom odsúdený za krádež 
cenného diamantu. S pomocou jeho brata a jeho snúbenice 
sa mu podarí utiecť .Po niekoľkých dňoch sa ocitá na rímse 
hotela na Manhattane, kde sa ubytoval. Polícia sa ho snaží 
zachrániť, avšak Nick nemá záujem sa s nimi rozprávať a ako 
vyjednávačku žiada policajtku Lýdiu Mercerovú. Čím ďalej 
sa spolu rozprávajú, tým viac Lydií dochádza, že Nick má 
v pláne niečo úplne iné ako samovraždu.

KRIMI / AKČNÝ

SOBOTA 24.2. OD 19:15

USA 2012

Asger LethRéžia:
Sam Worthington, Elizabeth Banks, 
Jamie Bell, Edward Burns

Hrajú:

Zdrojový kód

Kapitán Stevens sa prebúdza v prímestskom vlaku do Chicaga, 
ale vôbec netuší, ako sa tam ocitol. Cestou ho sprevádza 
Christina Cotler, ktorá ho očividne dobre pozná. Stevens ju 
ale vidí po prvý raz a pri pohľade do zrkadla  zisťuje, že má 
tvár niekoho iného. O chvíľu vlak exploduje a kapitán Stevens 
zisťuje, že sa stal súčasťou náročnej misie, ktorá je založená na 
experimente umožňujúcom krátke cestovanie do minulosti. 
Jeho úlohou je nájsť a zneškodniť atentátnika, ktorý má na 
svedomí výbuch vlaku.

SCI-FI / THRILLER

STREDA 21.2. OD 19:30

USA 2011

Duncan JonesRéžia:
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, 
Vera Farmiga

Hrajú:
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https://www.csfd.cz/film/284635-muz-na-hrane/prehled/
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Vánok osudu

Dvadsať päťročná Sophia sa ocitá na životnej križovatke. A 
tak sa vracia domov, do malého mestečka, na ktoré chcela 
už navždy zabudnúť. V malom meste sa ale veľa nezmenilo 
a tak sa Sophia musí postaviť čelom k bývalým priateľom a 
milencom. A takisto sa musí pokúsiť vyriešiť zložitý vzťah so 
svojou matkou.  

DRÁMA

UTOROK 13.2. OD 21:00

USA 2010

Derek MagyarRéžia:
Hrajú: Maggie Grace, Cary Elwes, 

Jonathan Tucker, Hal Holbrook

Darebák - Akvárium

Krimi seriál rozpráva o príbehu policajtky Grace, ktorá 
musela zaplatiť tú najvyššiu daň. Prišla o svojho syna kvôli 
problémom s najmocnejším a najnebezpečnejším klanom 
v meste. Grace sa síce snaží ostať na správnej strane 
zákona, ale po zavraždení jedného z jej kolegov je znova 
zapletená do klamstiev a zrady.

AKČNÝ / KRIMI

UTOROK 13.2. OD 22:00

CAN, USA 2013

Brian KirkRéžia:
Hrajú: Cole Hauser, Thandie Newton, 

Joshua Sasse, Kavan Smith

La La Land

Romantická muzikálová komediálna dráma rozpráva 
príbeh o dvoch mladých ľuďoch – o muzikantovi a 
začínajúcej herečke, ktorí sa stretnú a zamilujú sa do seba. 
Vo filme sa spája vzájomné vzrušenie z kvitnúcej lásky so 
sklamaním z veľkých ambícií. Celý príbeh je sprevádzaný 
skvelými piesňami a tanečnými číslami.

ROMANTICKÝ / MUZIKÁL

STREDA 14.2. OD 21:00

USA 2016

Damien ChazelleRéžia:
Hrajú: Ryan Gosling, Emma Stone, Amiee Conn
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https://www.csfd.cz/film/274209-vanek-osudu/prehled/
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Callboys - 1. díl

Sedemdielna čierna komédia s dramatickou zápletkou sleduje 
štyroch gigolov, Callboys. Avšak ich spoločný podnik pomaly 
krachuje kvôli testosterónom ovládanému managementu a 
malicherným hádkam.

KOMÉDIA

NEDEĽA 11.2. OD 21:00

BELGICKO 2016

Jan EelenRéžia:
Matteo Simoni, Rik Verheye, Stef Aerts

Vrchný inšpektor Banks 
II - 1. díl

Banks verí, že sa mu podarilo nájsť páchateľa. Inšpektorka 
Mortonová má však podozrenie, že jej kolega nevidí širšie 
súvislosti. Keď sa proces s riaditeľom divadla, Owenom 
Pearcom zrúti, Banks aj s celým tímom ,je nútený sa do 
prípadu pustiť znova s úplne novými dôkazmi.

KRIMI, DRÁMA

SOBOTA 10.2. OD 21:00

VEĽKÁ BRITÁNIA 2012

Mat KingRéžia:
Hrajú:

Hrajú:

Stephen Tompkinson, Jack Deam, 
Andrea Lowe

Mozog v plameňoch

21 ročná žurnalistka Susannah pracuje v redakcií New York 
Post a pomaly si dláždi cestu k titulným stránkam. Avšak 
jej autoimunitné ochorenie, ktoré vyvolalo obrovský zápal 
v  jednej časti mozgu, spôsobí rozpad všetkého, čo sa jej 
doteraz podarilo vybudovať.

BIOGRAFICKÝ

PIATOK 23.2. OD 21:45

ÍRSKO, KANADA 2016

Gerard BarrettRéžia:
Hrajú: Chloe Grace Moretz, Thomas Mann, 

Richard Armitage
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TO NAJLEPŠIE NA KANÁLE FIGHTBOX!

Super kombat

Superkombat Fighting Championship sa vracia na 
FightBox ako jedna z veľmi očakávaných udalostí. Jedna 
z najlepších kickboxových akcií na svete prináša turnaj 
Superkombat World Grand Prix. Zúčastniť sa môžu iba 
špičkoví bojovníci z celého sveta.

PIATOK 16.2. OD 19:00

Colosseum tournament

Galavečer, na ktorom sa hrdinovia bojových umení z 
Rumunska stretnú s niektorými z najsilnejších oponentov.

PIATOK 23.2. OD 19:00

Kráľ kráľov, jedna z najlepšie rozpoznateľných značiek vo 
svete kickboxingu, sa vracia na živú akciu na FightBox HD.

SOBOTA 24.2. OD 18:00

King of Kings, Riga

sledujfilmbox.sk
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SOBOTA 17.02 OD 17:00
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TO NAJLEPŠIE NA KANÁLE docubox!

Treasures of MexicoJužná Afrika:
veľký  sľub

Najväčšie historické a architektonické skvosty Mexika 
v dokumentárnom programe. Dokument popisuje 
rekonštrukciu pamiatok, ktoré si budete môcť pozrieť aj 
v 3D modeloch. Mexiko má bohatú históriu s odkazmi 
dávnych civilizácií. S tým súvisí aj záväzok chrániť tieto 
pamiatky aj pre ďalšie pokolenie a zachovanie jedinečného 
kultúrneho dedičstva.

V máji roku 1994 sa stal Nelson Mandela prvým 
čiernym prezidentom Juhoafrickej republiky. Sľuboval 
naštartovanie hospodárskeho rozvoja a obhajoval národný 
mier. Získal si tak obdiv a uznanie celého demokratického 
sveta. Film približuje to, či sa tento sľub podarilo splniť 
cez životy Juhoafričanov, ktorí sa snažili dosiahnúť ideál 
zemi v miery, aj napriek minulosti a odporu vyvolanému 
apartheidom.

PIATOK 2.2. OD 21:00

Berlusconi, The file

“Prehnaný lišiak a médiá! Predpoklad prvý: Úplný 
nedostatok zábran a ignorácie zákona. Predpoklad 
druhý: Pasujte sa do role otca národa a predstierajte, že 
ste spasiteľom bežných občanov a ste pre nich ochotný 
obetovať čokoľvek. “

ŠTVRTOK  8.2. OD 18:00
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TO NAJLEPŠIE NA KANÁLE gametoon!02

 HorrorlandGametoon SpotlightESPORTS - DOTA 2 

Dota 2 je online hra pre viac hráčov na  bojovom poli, 
ktorú mesačne hraje viac ako 12 miliónov ľudí. Hra bola 
na trh uvedená v roku 2011, kedy vydávateľ Valve oznámil 
každoročný turnaj s názvom „The International” a poskytol 
miliónový rozpočet pre víťaza. 

Ak chcete preskúmať, čo je nové vo svete hier, sledujte 
program Gametoon Spotlight. Ponúkame vám široký 
výber najnovších a najočakávanejších videohier. Máme 
všetko, co poteší aj tých najnáročnejších hráčov.

Hľadáte vzrušenie ? Hororové filmy vám už nestačia 
k  tomu, aby ste sa v noci so strachom budili ? Tak sa 
pozrite na náš seriál „Horrorland”, kde vyberáme tie 
najhoršie hry všetkých čias. Ak vás ani toto nerozhádže, 
tak už naozaj nič.

UTOROK 27.2. OD 22:50NEDEĽA 11.2. OD 20:50PIATOK  2.2. OD 23:20

spiintl.com/channels/gametoon

http:// 
http:// 
http:// 
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