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VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY

Súmrak templárov Hard Sun Divoký Django

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX!

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/444687-soumrak-templaru/prehled/
https://www.csfd.cz/film/294824-nespoutany-django/prehled/
https://www.csfd.cz/film/575888-hard-sun/komentare/


2018 TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX

NEDEĽA 7.10. OD 21:00

Súmrak templárov 

10

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY

AKČNÝ/DOBRODRUŽNÝ/DRÁMA

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/444687-soumrak-templaru/prehled/


2018

NEDEĽA 7.10. OD 22:00

Hard Sun 

10

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY

KRIMI/DRÁMA

Premiéra

TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX premium HD

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/575888-hard-sun/komentare/


2018 TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX premium HD10

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY
SOBOTA 27.10. OD 21:00

Divoký Django
DRÁMA/WESTERN

Premiéra na 
FilmBoxe

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/294824-nespoutany-django/prehled/


DRÁMA

Hrajú:
Réžia: Oren Moverman

Richard Gere, Jena Malone, Ben 
Vereen

USA 2014

Čas beznádeje

Skončil na ulici s dvoma igelitkami a začína žiť život 
bezdomovca uprostred súčasného New Yorku. Richard 
Gere ako Gorge Hammond má za sebou neľahký život, z 
ktorého mu zostala len dcéra, s ktorou sa však už dlho 
nevída, a zaschnuté rany na tvári.

NEDĚLE 1.4.  
OD 18:45

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX!

KONTRAKT

201810

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY

NEDEĽA 7.10.  
OD 21:00

AKČNÝ/DOBRODRUŽNÝ/DRÁMA

Réžia:
Hrajú:

Súmrak templárov
USA 2017

Don Handfield, Richard Rayner
Tom Cullen, Bobby Schofield, Jim 
Carter, Sabrina Bartlett, Julian 
Ovenden

Seriál nás prenesie do stredoveku k rytierskemu rádu 
templárov, najbohatšiemu a najmocnejšiemu bratstvu 
vojnových mníchov, opradenému množstvom tajomstiev 
a záhad. Ochrana najcennejších kresťanských relikvií, 
bitky vo Svätej zemi, komplikované pomery s francúzskym 
kráľom i konečná zrada, ktorá znamenala ich koniec, to 
všetko v pútavom seriálovom rozprávaní.

PONDELOK 1.10. 
OD 21:00

PIATOK 5.10.  
OD 21:00

DRÁMA/THRILLER

Hrajú:
Réžia: Bruce Beresford

John Cusack, Morgan Freeman and 
Jamie Anderson 

USA 2006

Kontrakt

Výlet otca a syna do divočiny má pomôcť obom nájsť si k 
sebe znova cestu, namiesto toho sa ale výprava zmení na 
boj o život. Potom, čo pomôžu z rieky šerifovi a jeho väzňovi, 
sa dostávajú do nečakaného nebezpečenstva - nablízku 
má väzeň partiu zabijakov, ktorí ho rozhodne nechcú vydať 
spravodlivosti. Podarí sa otcovi a dospievajúcemu synovi 
pred vrahmi uniknúť?

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/444687-soumrak-templaru/prehled/
https://www.csfd.cz/film/380004-cas-beznadeje/prehled/
https://www.csfd.cz/film/205851-kontrakt/prehled/


DRÁMA/KOMÉDIA

Hrajú:
Réžia: Paolo Sorrentino

Jude Law, Diane Keaton, James 
Cromwell, Silvio Orlando, Scott 
Shepherd, Cécile De France, 

IT, FR, USA 2016

Mladý pápež 

Seriál od režiséra oscarového filmu Veľká nádhera 
rozpráva príbeh o začiatku pontifikátu hlavy katolíckej 
cirkvi Pia XIII., vlastným menom Lenny Belardo. Prvý 
americký pápež je zložitá a rozporuplná postava, ktorá je 
vo svojom počínaní tak konzervatívna, že to hraničí až s 
obskúrnosťou.

NEDĚLE 1.4.  
OD 18:45

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX!201810

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY

PONDELOK 8.10.  
OD 21:00

THRILLER

Réžia:
Hrajú:

Skryté zlo
USA, CHN 2017

Stacy Title
Douglas Smith, Lucien Laviscount, 
Cressida Bonas

Kliatba skrytá v stenách prenajatého domu postupne 
ovláda myseľ všetkých troch kamarátov z vysokej školy, 
ktorí si spolu len chceli užiť príjemnú oslavu. Namiesto 
toho sa objavujú nevysvetliteľné javy, vidiny a záhady z 
minulosti. Podarí sa aspoň niekomu z mladých ľudí uniknúť 
zlu, ktoré zatemňuje myseľ, núti vraždiť a ničí životy?

NEDEĽA 7.10.  
OD 21:00

NEDEĽA 7.10.  
OD 22:00

KRIMI/DRÁMA

Hrajú:
Réžia: Brian Kirk

Jim Sturgess, Agyness Deyn, Nikki 
Amuka-Bird

VB 2018

Hard Sun 

Kriminálna dráma zasadená do súčasného Londýna. Nikto z 
obyčajných ľudí netuší, že celá Zem bude čeliť do niekoľkých 
rokov nevyhnutnému zničeniu. Aby nevypukla totálna 
anarchia, snaží sa vláda túto informáciu tajiť. Na jasné dôkazy 
ale narazia dvaja policajti, Charlie Hicks a Elaine Renko, 
ktorým ich objav spôsobí značné životné komplikácie.

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/418426-skryte-zlo/prehled/
https://www.csfd.cz/film/409314-mlady-papez/prehled/
https://www.csfd.cz/film/575888-hard-sun/komentare/


ÚTERÝ 15.5.  
OD 21:00

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH FILMBOX!201810

DRÁMA/HOROR

Gregory Jacobs

Závan smrti

USA, VB 2007

Réžia:
Hrajú: Emily Blunt, Ashton Holmes, Martin 

Donovan

Vysokoškolská študentka sa zúfalo túži dostať na 
vianočné sviatky domov do Delaware. Len preto súhlasí s 
tým, že sa zvezie so svojím podivným spolužiakom. Cesta 
sa im ale trochu pretiahne, keď odbočia z hlavnej cesty na 
vedľajšiu. Po autonehode mladej dvojici začína byť zima a 
hrozí im zmrznutie. Dievča sa navyše dozvie, že chlapec 
nie je tým, za koho sa vydáva, a začne ho podozrievať, 
že je psychopat. Ako sa čoskoro ukáže, z jeho strany jej 
žiadne nebezpečenstvo nehrozí, na to tu sú iní.

SOBOTA 13.10.  
OD 21:00

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY

KRIMI/DRÁMA

SOBOTA 20.10.  
OD 21:00

Hrajú:
Réžia: David O. Russell

Christian Bale, Bradley Cooper, Amy 
Adams, Jeremy Renner, Jennifer 
Lawrence

USA 2013

Špinavý trik

Fiktívny film Špinavý trik, ktorý je založený na reáliách 
jedného z najpozoruhodnejších škandálov v dejinách 
Spojených štátov, rozpráva príbeh špičkového podvodníka 
Irvinga Rosenfelda, ktorý je, spoločne so svojou obdobne 
prešibanou britskou partnerkou a milenkou Sydney 
Prosserovou, prinútený k spolupráci s agentom FBI Richiem 
DiMasom, ktorý sa úplne vymkol kontrole.

BIOGRAFICKÝ/ŠPORTOVÝ

UTOROK 9.10.  
OD 21:00

Hrajú:
Réžia: Oren Kaplan

Russell Harvard, Raymond J. Barry, 
Shoshannah Stern

USA 2010

Kladivo

Sila vôle a túžba po víťazstve nad handicapom sú hlavným 
motívom športovej drámy o Mattovi Hamillovi. Tento 
nepočujúci zápasník bol odjakživa zvyknutý na spoločnosť 
počujúcich ľudí, čo mu paradoxne komplikuje jeho život 
v komunite nepočujúcich. Dokáže Matt urobiť zo svojej 
nevýhody prednosť a stane sa ako prvý nepočujúci 
zápasník víťazom prestížnej National Collegiate 
Championship?

sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/224834-zavan-smrti/prehled/
https://www.csfd.cz/film/335616-spinavy-trik/prehled/
https://www.csfd.cz/film/276023-kladivo/prehled/


201810 TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU FILMBOX premium HD

DRÁMA/WESTERN

Hrajú:
Réžia: Quentin Tarantino

Jamie Foxx, Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio

USA 2012

Kultový režisér Quentin Tarantino natočil južanskú drámu 
z obdobia pred vypuknutím Občianskej vojny, ktorej 
hlavným hrdinom je otrok Django. Ten má šancu získať 
vďaka nájomnému lovcovi ľudí dr. Schultzovi slobodu, ak sa 
mu podarí chytiť vraždiacich bratov Brittlovcov. Djangovi 
sa tak zároveň naskytne príležitosť nájsť ženu, ktorú musel 
pred rokmi nedobrovoľne opustiť. Ani jeden z hlavných 
hrdinov však netuší, ako blízko sú najnebezpečnejšiemu 
dobrodružstvu svojho života.

SOBOTA 27.10. OD 21:00

Divoký Django

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY
sledujfilmbox.sk

https://www.csfd.cz/film/294824-nespoutany-django/prehled/


VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY
spiintl.com/channels/fightbox

TO NAJLEPŠIE Z PROGRAMU fightbox hd!

THUNDERSTRIKE FIGHT 
LEAGUE 16, LUBLIN, 
POLAND

TFL - Thunderstrike Fight League je profesionálna 
organizácia MMA, zmiešaných bojových umení. Počas jej 
akcií sa v profesionálnom oktagone predstavujú zmiešané 
bojové zápasy s účasťou hráčov z Poľska a ďalších 
európskych krajín.

SOBOTA 20.10.  
OD 22:00

live event live event

COLOSSEUM TOURNAMENT, 
ROMANIA

KOK’39 HERO’S SERIES  
&   KOK’59 WORLD GP  IN  
TALLINN, ESTONIA

King of King, jedno z najviac rozpoznateľných mien vo 
svete kickboxingu, sa vracia naživo na FighBox HD. KOK 
prináša najväčšie množstvo tých najoddanejších fanúšikov 
v najväčších arénach sveta, kde vytvárajú úžasnú 
atmosféru a veľkolepý pohľad.

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 26.10.  
OD 19:00

SOBOTA 13.10.  
OD 18:00

live event

201810

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


VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY
spiintl.com/channels/docubox

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH docubox hd!201810

Chemistry  
- The Disarmament 
Formula

DIAGNOSIS: GENIUSTHE MAXIMUM APPROACH

Ktorý ruský vynález je na celom svete najznámejší? Nie 
je to matrioška, sputnik, balalajka a dokonca ani vodka. 
Jeden ruský výtvor je známy v každej krajine, na každom 
kontinente, a volá sa AK-47. Názov vyvoláva strach a 
rešpekt, niekedy však zároveň vďačnosť za to, že táto 
zbraň pomohla prežiť v boji. Pridajte sa k prehliadke 
továrne, ktorá zostavuje túto legendárnu zbraň, Rusmi 
považovanú za súčasť národného dedičstva.

Svet za posledných 2000 rokov zažil 4000 géniov, ktorí 
spustili nezastaviteľný pokrok ľudstva. Ďalší vývoj však 
závisí od nových géniov. A práve z tohto dôvodu je po 
celom svete dopyt po brilantných mozgoch. “Brainy” 
sú nakupované a predávané, zázračné deti sú bedlivo 
strážené. Psychiatri medzitým dôrazne varujú, že genialita 
je v skutočnosti porucha, odchýlka od normy. Hľadanie 
mimoriadnych myšlienok a spôsobov, ako ich vytvoriť, je 
nebezpečnou cestou k desivej priepasti šialenstva ...

Vo vojenských zásobovacích skladoch v Rusku, USA, Líbyi, 
Albánsku a Indii sa skrývajú obrovské zásoby chemických 
zbraní. Táto smrtiaca munícia je objektom záujmu 
teroristických organizácií a predstavuje tak nebezpečenstvo 
pre svoju vlastnú krajinu. Tieto zbrane je ťažké držať, ale 
ešte ťažšie je ich zničiť. Dohovor o chemických zbraniach 
bol podpísaný v roku 1997. Rusko má najbezpečnejšiu 
“mokrú” technológiu pre likvidáciu chemických zbraní. 
Prečo však iné krajiny, vrátane USA, uprednostňujú menej 
účinnú “suchú” metódu? Kvôli nebezpečenstvu spojenému 
s likvidáciou chemických zbraní môže odzbrojovanie trvať 
navždy ...

SOBOTA 27.10.  
OD 18:00

SOBOTA 27.10.  
OD 18:00

SOBOTA 20.10.  
OD 18:00

DOKUMENTÁRNEDOKUMENTÁRNE DOKUMENTÁRNE

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


2018

VAŠA októbrovÁ PORCIA ZÁBAVY
spiintl.com/channels/gametoon

TO NAJLEPŠIE NA KANÁLOCH GAMETOOn hd!10

Esports  
- DOTA 2

Stream Nation  
- Detroit Become Human

ZOOMIN  
- 10UP

Pripojte sa ku Gametoon na vzrušujúcej ceste po TOP 
desiatich hrách, v spoločnosti tajomného ženského hlasu. 
10 skrytých herných úrovní, alebo 10 bolestivých herných 
chýb? Nalaďte sa a zistite viac!

Americký futurista Ray Kurzweil predpovedal, že jedného 
dňa bude umelá inteligencia disponovať celým radom 
emocionálnych a duchovných zážitkov, ktoré boli predtým 
vyhradené len ľuďom. Jeho kniha poslúžila ako inšpirácia 
pre Detroit: Become Human. Dobrodružnú hru zasadenú 
do sveta plného vysoko pokročilých androidov slúžiacich 
ľudstvu. Povinná záležitosť pre všetkých fanúšikov sci-fi!

Dota 2 je online bitka pre viac hráčov, ktorú mesačne hrá 
viac ako 12 miliónov ľudí. V roku 2011 písala históriu, keď 
vydavateľ hry Valve oznámil každoročný turnaj s názvom 
The International a poskytol miliónový výherný fond. 
Bank v roku 2018 vzrástol na neuveriteľných 25 miliónov 
dolárov, k čomu prispela hlavne samotná komunita. 
Pripojte sa ku Gametoonu a prežite tie najlepšie momenty 
z Dota 2 z ESL Genting, turnaja, ktorý priťahuje najlepšiu 
elitu esport. Nenechajte si to ujsť!

UTOROK 30.10.  
OD 21:00

STREDA 10.10.  
OD 20:50

PONDELOK  01.10.  
OD 09:45

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

