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VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY

Gracina voľba Na hrane temnoty Akeelah

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX!

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/221539-akeelah/prehled/
https://www.csfd.cz/film/244957-na-hrane-temnoty/prehled/
https://www.csfd.cz/film/170920-sestra-i-matka/prehled/
https://www.csfd.cz/film/170920-sestra-i-matka/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


2018 TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX PLUS

STREDA 2.5. OD 21:00

Gracina voľba

05

VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY

DRÁMA

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/170920-sestra-i-matka/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


2018 TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX

SOBOTA 5.5. OD 21:00

Na hrane temnoty

05

VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY

DRÁMA / KRIMI

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/221539-akeelah/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


2018 TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX extra hd05

VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY
ŠTVRTOK 17.5. OD 10:10

Akeelah
DRÁMA

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/388641-barva-vitezstvi/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


 KRIMI / MYSTERIÓZNY / SCI-FI 

Hrajú:
Réžia: Henry Joost, Ariel Schulman

Emma Roberts, Dave Franco, Marko 
Caka, Doris McCarthy, Kimiko Glenn,

USA 2016

Hra o život

Nerve je nebezpečná hra na spôsob vadí - nevadí, v ktorej 
spoločenstvo “pozorovateľov” manipuluje so životmi 
jednotlivých hráčov. Študentka Vee hre úplne prepadne 
a necháva o každom svojom kroku rozhodovať. Postupne 
plní rôzne úlohy, pri ktorých sa zoznámi s ďalšími hráčmi, 
vrátane mladíka Iana. Hra začína naberať nebezpečné 
obrátky.

NEDĚLE 1.4.  
OD 18:45

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX A FILMBOX PLUS201805

VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY

SOBOTA 5.5.  
OD 21:00

STREDA 2.5.  
OD 21:00

DRÁMA DRÁMA / KRIMI

Réžia:
Hrajú:: Hrajú::

Réžia: Martin Campbell
Mel Gibson, Ray Winstone, Danny 
Huston, Bojana Novakovic, Jay O. 
Sanders

USA, GB 2010

Na hrane temnotyGracina voľba
USA 2004

Peter Werner
Kristen Bell, Diane Ladd, Shedrack 
Anderson III, Anne Heche, Roberta 
Maxwell

Sedemnásťročná Gracie má niekoľko súrodencov, s 
ktorými ju necháva ich nezodpovedná matka príliš často 
napospas osudu. Aby Gracie zabránila odlúčeniu od 
svojich bratov, ktorí majú byť rozmiestnení do rôznych 
pestúnskych rodín, púšťa sa do boja o to, aby ich matka 
bola zbavená rodičovských práv. Stane sa Gracie ideálnou 
adoptívnou matkou a zachráni svoju rodinu pred totálnym 
rozpadom?

Policajt Thomas Craven je pri tom, keď jeho dcéru pred 
vlastným domom zastrelí muž v maske. Mladá jadrová 
inžinierka Emma umiera v náručí otca, ktorý sa navzdory 
oficiálnemu vyšetrovaniu púšťa do pátrania na vlastnú 
päsť. Bola strela určená naozaj jeho dcére, alebo mal byť 
obeťou on sám? Detektív Craven podniká nebezpečnú 
cestu stále hlbšie do sveta zločinov veľkých korporácií, 
vládneho krytia a umlčujúcich vrážd.

UTOROK 1.5.  
OD 21:00

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/244957-na-hrane-temnoty/prehled/
https://www.csfd.cz/film/170920-sestra-i-matka/prehled/
https://www.csfd.cz/film/405585-nerve-hra-o-zivot/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


AKČNÝ / KOMÉDIA

Ronny Yu

Vzorec 51
USA, GB 2001

Réžia:
Hrajú: Samuel L. Jackson, Robert 

Carlyle, Emily Mortimer, Meat 
Loaf, Barbara Barnes

Americký chemik Elmo McElroy vyvinul novú drogu POS 51, 
ktorá zaručuje “Osobnú návštevu u Boha”. Aby ju mohol začať 
šíriť, prilieta do Anglicka, kde sa chce zorientovať v miestnom 
podsvetí. Na svojej ceste sa spojí s nevyspytateľným parťákom, 
ktorý niekedy prepadá deštrukčnému chovaniu a navyše 
nenávidí Američanov. Všetko komplikuje nájomná vrahyňa, 
skupina extrémistov a ešte aj jeden skorumpovaný detektív. 
Akčná komédia sa rozbieha na plné obrátky ...

AKČNÝ

Réžia:
Hrajú:

Cesta smrti
USA 2010

Lauro Chartrand
Steven Seagal, Darren 
Shahlavi, Zoltan Butuc, Dan Badarau

Agent Interpolu dostáva novú úlohu, za ktorou musí vyraziť 
so svojim tímom do východnej Európy. Sledovanie obchodu 
so zbraňami, omamnými látkami a pátranie po informáciách 
o balkánskych mafiánskych organizáciách však pre tím skončí 
tragicky - v pouličnom boji medzi gangmi je zabitý jeden z 
vyšetrovateľov. So stratou priateľa sa agent nemieni zmieriť 
a navzdory všetkým pravidlám sa vydá na akčnú cestu za 
pomstou.

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX A FILMBOX premium HD!

Premiéra Premiéra

2018

VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY

STREDA 9.5.  
OD 21:00

DOKUMENTÁRNY

Réžia:
Hrajú:

Kokaínoví kovboji
USA 2006

Billy Corben
Al Sunshine, Bob Palumbo, Jon 
Roberts, Mickey Munday, Sam 
Burstyn

Zoznámte sa s Miami 70. a 80. rokov, centrom 
“kokaínových kovbojov”, drogových dílerov a pašerákov, 
kde vládla deň čo deň streľba a vraždy. V dokumentárnom 
filme prehovoria aktéri vtedajšieho divokého diania, 
policajti, pašeráci i nájomný vrah. Dozviete sa, ako 
fungovalo pašovania drog z Kolumbie a odhalíte aj 
zákulisie drogových vojen, vrátane nekompromisného 
riadenie obchodu s drogami, za ktorým stála kmotra 
Griselda Blanco.

NEDEĽA 6.5  
OD 21:00

05

ŠTVRTOK 10.5. 
 OD 21:00

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/224344-kokainovi-kovbojove/prehled/
https://www.csfd.cz/film/14787-formula-51/prehled/
https://www.csfd.cz/film/268513-cesta-smrti/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


ÚTERÝ 15.5.  
OD 21:00

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX extra hd A FILMBOX premium HD!201805

KOMÉDIA / DRÁMA

Roman Polanski

Boh masakru
FR, PL, GE 2011

Réžia:
Hrajú: Jodie Foster, Kate 

Winslet, Christoph Waltz, John C. 
Reilly, Elvis Polanski

Nevinná detská bitka prináša postupom času netušené 
následky. Ranu do tváre a vyrazené zuby rieši rodičia oboch 
malých aktérov spoločne, vyplňovanie poistnej udalosti, 
priateľská atmosféra a pokoj vzdelaných a kultivovaných 
ľudí sa však zmení v masaker. Horká komédia o sebectve a 
pozlátku, ktoré ukrýva agresiu a krutosť.

PIATOK 18.5.  
OD 22:00

sledujfilmbox.skVAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY

KOMÉDIA

UTOROK 15.5.  
OD 21:00

Hrajú:
Réžia: Malcolm Venville

Keanu Reeves, Vera Farmiga,James 
Caan

USA 2010

Príležitosť robí zlodeja

Svedok bankovej lúpeže Henry je neprávom odsúdený 
na 4 roky do väzenia. Krivdu chce odčiniť tým, že banku 
naozaj spätne vylúpi. Spolu s priateľom z väzenia spustia 
neľahký plán, ako sa podzemnými tunelmi dostať priamo 
k sejfu. Aby však mohli k tunelom, musia získať prístup do 
hereckých šatní v divadle, ktoré s bankou susedí. A tak 
sa Henry stane hercom a zoznámi sa s mladou herečkou. 
Skutočný vinník dávnej lúpeže sa ale o pláne dozvedá tiež 
....

DRÁMA

ŠTVRTOK 17.5.  
OD 10:10

Hrajú:
Réžia: Doug Atchison

Keke Palmer, Laurence Fishburne

USA 2006

Akeelah

Malé dievčatko Akeelah je oproti svojim vrstovníkom 
intelektuálne vyspelejšie a s prehľadom vyhráva školské 
kolo súťaže v hláskovaní. Vďaka tomu sa dostáva do 
starostlivosti bývalého učiteľa, ktorý by rád z dievčaťa 
urobil víťazku celoštátnej súťaže. Medzi oboma vzniká 
jedinečný vzťah plný učenia, lásky ku slovám a objavovania 
ich vzniku.

https://www.csfd.cz/film/285320-buh-masakru/prehled/
https://www.csfd.cz/film/265256-prilezitost-dela-zlodeje/prehled/
https://www.csfd.cz/film/221539-akeelah/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


ÚTERÝ 15.5.  
OD 21:00

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX A FILMBOX premium HD!201805

KOMÉDIA

John Turturro

Starnúco gigolo
USA 2013

Réžia:
Hrajú: Woody Allen, John Turturro, Sharon 

Stone, Sofía Vergara, Eugenia 
Kuzmina

Fioravante sa rozhodne pomôcť svojmu priateľovi, ktorý 
je na dne a nutne potrebuje peniaze. Vyberie si nečakanú 
cestu, ako peniaze získať - stane sa profesionálnym 
gigolom. Komplikácie nastanú, keď sa do Fioravantovho 
života začne príliš pliesť jeho “manažér” Murray. Platený 
Don Juan sa zmieta medzi mlynskými kameňmi. Ako 
dopadne jeho dilemu medzi láskou a peniazmi?

PIATOK 25.5.  
OD 22:00

sledujfilmbox.skVAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY

AKČNÝ / SCI-FI 

SOBOTA 19.5.  
OD 21:00

Hrajú:
Réžia: Mark Neveldine, Brian Taylor

Gerard Butler, Amber 
Valletta, Michael C. Hall, Kyra 
Sedgwick

USA 2009

Gamer

V blízkej budúcnosti celá planéta prepadne novým virtuálnym 
on-line hrám. V revolučnej hre Spoločnosť hráči manipulujú 
skutočnými ľuďmi pomocou nanobunkových technológií a 
čipov v mozgu, v hre Vrahovia zase ľudia ovládajú odsúdených 
na smrť. Jedinou cestou, ako uniknúť trestu, je vyhrať zápas, 
v ktorom všetko záleží na bohatých hráčoch sediacich pri 
monitoroch. Odsúdený vrah John Tillman s prezývkou Kable 
je najobľúbenejším hrdinom divákov po celom svete. Podarí 
sa mu prežiť a vrátiť sa k svojej manželke a dcére?

THRILLER

Hrajú:
Réžia: Nathan Morlando

Bill Paxton, Sophie Nelisse, Josh 
Wiggins

CAN 2016

Útek za snom

Mladá dvojica Casey a Jonas žijú každý u svojej rozpadnutej 
rodiny na americkom vidieku. Ich tínedžerská láska je pre 
nich cestou, ako uniknúť rodinným problémom, a preto sa 
vydávajú na útek. Nič však nie je také jednoduché, ako si 
spočiatku predstavovali. Na vlastnej koži pociťujú krásu i 
strasti slobodného života i prvej skutočnej lásky.

PONDELOK 21.5.  
OD 00:35

https://www.csfd.cz/film/313987-starnouci-gigolo/prehled/
https://www.csfd.cz/film/234133-gamer/prehled/
https://www.csfd.cz/film/234133-gamer/prehled/
https://www.csfd.cz/film/437469-utek-za-snem/prehled/
http://www.sledujfilmbox.sk/uvod/


VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY
spiintl.com/channels/docubox

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH docubox hd!201805

PANCHO VILLA  
HERE AND THERE

EVITACHINA,  
A TIMELESS COUNTRY

Táto séria sa venuje tým najmenej známym miestam 
v Číne, kde postupne objavuje stopy, ktoré za sebou 
zanechala minulosť. Zároveň si všíma aj prístupu k 
budúcnosti. Pohľad na prítomnosť, minulosť i budúcnosť 
tohto početného národa v krajine, kde nevládne čas.

Bola považovaná za najvplyvnejšiu ženu svojej doby. Spolu 
s Juanom Domingom Peronom vytvorila legendárny pár, 
ktorý bol kombináciou rozprávky i politického boja. Životná 
dráha postavy, ktorá inšpirovala bezpodmienečnou 
láskou i horkou nenávisťou, a ktorá aj desaťročia po svojej 
smrti ovplyvňuje argentínsku politiku.

Pre niekoho bandita, pre iného revolučný líder. Život, 
charakter a boje jedného z najväčších symbolov histórie 
Mexika, o ktorom rozpráva Paco Ignacio Taibo II.

ŠTVRTOK 10.5.  
OD 20:00

SOBOTA 12.5.  
OD 18:00

UTOROK 1.5.  
OD 20:00 

DOKUMENTÁRNYDOKUMENTÁRNYDOKUMENTÁRNY

http://spiintl.com/channels/docubox
http://spiintl.com/channels/docubox
http://spiintl.com/channels/docubox
http://spiintl.com/channels/docubox


2018

VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY
spiintl.com/channels/gametoon

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH GAMETOOn hd!05

Gametoon SpotlightStream Nation 
- Fortnite

Esports  
- CS:GO

Counter-Strike: Global Offensive je jedným z 
najuznávanejších e-športových titulov na svete. Po svojom 
vydaní v roku 2012 si hra získala verných fanúšikov a v 
roku 2017 bola v top 3 najobľúbenejších hier na Twitch.
tv. Gametoon predvedie výber zápasov medzi špičkovými 
tímami, ako je Cloud 9, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports alebo 
EnVyUs. Nenechajte si ujsť niektoré z najpamätnejších 
e-športových bitiek tých najlepších z najlepších!

Pripojte sa ku Gametoon na exkluzívnu sériu Fortnite 
- hru o prežitie, kde 100 hráčov súťaží o to, aby vydržali 
ako jediní až do konca. Vaším sprievodcom bude Dan 
Gheesling, vášnivý hráč a YouTuber so silným zmyslom 
pre humor, bývalý víťaz amerického seriálu Big Brother. 
Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa už 45 miliónov ľudí 
rozhodlo hrať túto hru, alebo sa len tešíte na poriadnu 
zábavu, nalaďte sa na Stream Nation!

Ak chcete preskúmať, čo je nové vo svete hier, nalaďte 
sa na Gametoon Spotlight, kde ponúkame široký výber 
najnovších a najviac očakávaných videohier. Chcete 
dobrodružstvo plné rýchlych akcií? Alebo hľadáte 
adrenalín pri vysokej rýchlosti? Máme všetko, čo poteší aj 
tých najnáročnejších hráčov. Nenechajte si to ujsť!

PIATOK 25.5.  
OD 16:05 

NEDEĽA 20.5.  
OD 18:50

ŠTRTOK 10.5.  
OD 22:05

http://spiintl.com/channels/gametoon
http://spiintl.com/channels/gametoon
http://spiintl.com/channels/gametoon
http://spiintl.com/channels/gametoon


VAŠA Májová PORCIA ZÁBAVY
spiintl.com/channels/fightbox

TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU fightbox hd!

#1 FIGHT SHOW, 
TONDIRABA ICE HALL, 
TALLINN, ESTONIA

Estónska špičková športová federácia One Fight Show 
usporiadala osem závodov v kickboxe so súťažiacimi 
z celej Európy. Popri skvelých športových súťažiach 
organizátori predstavili aj úžasnú vizuálnu show. Akcia 
je považovaná za jednu z najzaujímavejších na tomto 
dynamicky sa rozvíjajúcom trhu.

PIATOK 18.5.  
OD 19:00

live event live event

201805

COLOSSEUM TOURNAMENT, 
ROMANIA

LNK BOXING NIGHT, VOL.7, 
ARENA RIGA, RIGA, LATVIA

Táto medzinárodná udalosť profesionálneho boxu sa 
uskutoční v Rige (Lotyšsko) 12. mája 2018. V priebehu 
akcie sa konajú zápasy v rôznych váhových kategóriách. 
Predstavia sa športovci z Lotyšska, Ruska, Bieloruska, 
Srbska a Poľska.

Výnimočná show zvuku a svetla, kickbox a gala MMA, v 
ktorých uvidíte zápasníkov z Rumunska a ďalších krajín. 
Výnimočná udalosť, kde sa hviezdy bojových umení z 
Rumunska stretnú s tými najsilnejšími súpermi.

PIATOK 25.5.  
OD 19:00

SOBOTA 12.5.  
OD 18:30 

live event

http://spiintl.com/channels/fightbox
http://spiintl.com/channels/fightbox
http://spiintl.com/channels/fightbox
http://spiintl.com/channels/fightbox

