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Kino TV
Kino TV to kanał filmowy prezentujący znane i lubiane przez widzów hity filmowe i seriale. W bogatej ofercie programowej znaleźć można m.in. fantastyczne kino akcji, obrazy 
wielokrotnie nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych, poruszające dramaty, zabawne komedie, wysokobudżetowe produkcje w gwiazdorskiej obsadzie, a także 
seriale i miniseriale cieszące się popularnością na całym świecie.  Kino TV dostępne jest w ofercie operatorów kablowych i platform satelitarnych.
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Kobiece poniedziałki
Sporo romansu, odrobina dreszczyku, trochę zjawisk nadprzyrodzonych, a do tego adaptacje popularnych powieści, kryminalne historie retro i psychologiczne dramaty, czyli idealny 
przepis na udany wieczór. Kobiece Poniedziałki to jeden ze sztandarowych cykli Kino TV. W każdy poniedziałek zawsze o 21:00 Kino TV ma świetną propozycję dla Pań, które tego 
dnia rządzą pilotem.



Wieczór w horrorem
Nawiedzone domy, psychopaci, zombie i strach, duuużo strachu... W każdy czwartek o 21:00 Kino TV zaprasza na najlepsze horrory i mroczne thrillery. Jednym z nich będzie 
mroczny thriller „Gothika” z grającą młodą panią psycholog Halle Berry, która budzi się jako pacjentka szpitala, w którym pracuje.



Mocne piątki
Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Val Kilmer, Dwayne Johnson i inni twardziele kina akcji. Takiego stężenia broni, kopnięć z półobrotu, popisów kaskaderskich 
i czarnych charakterów, które zawsze przegrywają nie ma nigdzie indziej. W każdy piątek o 21:00 Kino TV zaprasza na najlepsze kino akcji.



Hity filmowe
Hity filmowe, kino gatunkowe i porządny filmowy mainstream. Tej wiosny Kino TV wyemituje filmy znane i lubiane  m.in. takie filmy, jak nominowana do Oscara „Bezsenność  
w Seattle” z Meg Ryan i Tomem Hanksem, „Robin Hood: Książe złodziei” z Kevinem Costnerem, oscarowy „Marzyciel” z Kate Winslet i Johnym Deepem, czy roztańczona komedia 
romantyczna „Zatańcz ze mną” z Richardem Gere i zjawiskową Jennifer Lopez.



Najlepsze światowe seriale
Serial „Poirot” to genialna obsada, perfekcyjna gra aktorska, intrygujące zagadki kryminalne i ich rozwiązania przedstawione krok po kroku. To wszystko oraz wyjątkowo zgodne  
z epoką kostiumy i scenografia sprawiają, że bez zawahania można nazywać tę brytyjską produkcję ponadczasowym majstersztykiem serialowym. 
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