


Warner TV
Warner TV to kanał emitujący kinowe blockbustery oraz nagradzane
i uznane na całym świecie seriale. Czerpie z bogatej tradycjimarki Warner
Bros. Warner TV to przestrzeń dla dobrych historii. To tu spotykają się fani
nowoczesnych produkcji i kinowych klasyków. W każdym miesiącu
widzowie mogą liczyć na angażujące cykle tematyczne i wciągające
maratony kinowych hitów. W stałej ramówce emitowane są klasyki takie

jak: „Dirty Dancing”, „Zabójcza broń”, „Matrix”, serie filmów „Piła”, „Mad
Max” czy „Blade” oraz produkcje serialowe, wśród których znajdują się:
„Dzień za dniem”, „Ostry dyżur” czy „Strażnik Teksasu”. Kanał jest
nadawany w jakości HD.

Więcej informacji na stroniewarnertv.pl

http://www.warnertv.pl/
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Griswoldowie
Zawadiacka filmowa rodzinka, która często pakuje się w kłopoty? To muszą być
Griswoldowie! Warner TV zaprasza na emisję produkcji z serii „W krzywym
zwierciadle”, a w niej: „Wakacje”, „Europejskie wakacje” oraz „Witaj, Święty
Mikołaju”. Małżonkowie Clark (Chevy Chase) i Ellen (Beverly D’Angelo) wraz
z dziećmi wybierają się na wakacje do parku rozrywki, wyruszają też w podróż za
ocean. Odwiedzają Londyn i Paryż. Innym razem próbują zorganizować idealne
rodzinne święta, ale w ich przypadku celebracja i rodzinne plany zamieniają się
w serię zabawnych, nieprzewidzianych zdarzeń. Wykarczowanie choinki staje się
wyprawą namiarę tej na biegun północny, a dotarcie na wspólne wakacje okazuje
się wielką podróżą.



Bodyguard
Film „Bodyguard” to wielka kreacja Whitney Houstonw roli gwiazdy RachelMarron.
Bohaterka jest aktorką i piosenkarką – pada ofiarą prześladowcy. Jednak sama
gwiazda jest nieświadoma pogróżek oraz lekceważy ostrzeżenia. Jej team
zatrudnia ochroniarza, Franka Farmera, w którego wcielił się Kevin Costner.
Początkowo dwójka bohaterów nie przypada sobie do gustu, a Marron nie bierze
nowego znajomego na poważnie. Powoli Rachel i Frank zaczynają się tolerować,
a z czasem rodzi się między nimi uczucie. W produkcji „Bodyguard” można usłyszeć
słynne utworyWhitney Houston: „I Will Always Love You” czy „I Have Nothing”.



Kac Vegas
Czwórka kumpli, wieczór kawalerski i Las Vegas – to przepis na idealną imprezę.
Wszystko poszłoby zgodnie z planem Douga, Phila, Stu i Alana, gdyby nie...
porwanie. Rozrywkowe spotkanie zamienia się w amatorskie śledztwo, a trójka
przyjaciół próbuje odnaleźć porwanego Douga. Sprawa jest wyjątkowo
skomplikowana, bo to właśnie on ma stanąć przed ołtarzem. Bez niego
nadchodzące wesele się nie odbędzie. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się
Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms i Justin Bartha. Wtóruje im
charyzmatyczny Ken Jeong w roli Pana Chow.



Sherlock Holmes: 
Gra cieni
Legendarny duet: detektyw i lekarz, czyli Sherlock Holmes i John Watson,
w reżyserii Guy’a Ritchie teraz w Warner TV. W główne role wcielili się Robert
Downey Jr. i Jude Law. Sequel do pierwszej części przygód opowiada o starciu
Sherlocka z jego równie słynnym przeciwnikiem, profesorem Moriartym. John
Watson pojawia się w mieszkaniu przy ulicy 221B Baker Street i tam wraz
z Holmesem omawiają osobliwe podobieństwa pomiędzy badanymi przez
detektywa sprawami. Po raz kolejny wkraczają do akcji, aby odkryć prawdę
o zbrodniach i sprawdzić, czy łączy je osoba profesora Moriarty’ego.



Amerykański ninja
Gwiazda filmów akcji lat 80. i 90. na ekranie Warner TV – Michael Dudikoff
występuje w filmie „Amerykański ninja” jako Joe Armstrong. Bohater stacjonuje w
amerykańskiej jednostce wojskowej na Filipinach. Otrzymuje niezwykle ważne
zadanie: ma chronić córkę dowódcy jednostki, która będzie towarzyszyć konwojowi
transportującemu broń. W trakcie wyprawy napastnicy ninja atakują bohaterów,
chcąc wykraść przewożoną broń. Armstrong w młodości trenował azjatyckie sztuki
walki i jako jedyny jest w stanie odeprzeć atak. Udaje mu się ocalić córkę dowódcy,
jednak mimo to jej ojciec nie jest mu za to wdzięczny. Wkrótce okaże się, że sam
jest umoczonyw spisek związany z ninja.



Piła
Warner TV zaprasza na klasyk gatunku horrorów wyreżyserowany przez Jamesa
Wana. Film skupia się na postaci genialnego złoczyńcy o pseudonimie Jigsaw.
Porywa on niewinnych ludzi, aby sprawdzić, ile mogą poświęcić, by wydostać się
z pułapki. Ucieczka jest sprawą życia i śmierci: mordercze zasadzki są pełne
zabójczych narzędzi. W pierwszej części widzowie podążają za losami dwóch
mężczyzn, którzy pewnego dnia budzą się w obskurnym pomieszczeniu i są
przykuci do kaloryfera. Aby się uwolnić, muszą odciąć sobie kończynę piłą. Jaką
decyzję podejmą ofiary?



Wataha
Warner TV zaprasza na emisję polskiego serialu sensacyjnego o losach Wiktora
Rebrowa. Produkcja została wyreżyserowana m.in. przez Kasię Adamik
nagrodzoną Złotym Lwem i Jana P. Matuszyńskiego nagrodzonego Złotym Lwem,
Orłem i paszportem „Polityki”. Rebrow jest kapitanem Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej. Na tamtejszej granicy odbywa się przemyt narkotyków, broni,
a nawet ludzi. Bohaterowie muszą rozwikłać zagadkę wybuchu, w którym zginęli
oficerowie Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych. Rebrow chce odkryć
prawdę o zamachu, ale będzie musiał także uchronić się od nieprawdziwych
zarzutów: to on rzekomo jest odpowiedzialny za zamach.



Ostry dyżur
Świat medycznych seriali nie mógłby obyć się bez perypetii lekarzy ze szpitala
County General w Chicago. Mark Greene, Doug Ross, John Carter, Carol Hathaway
i reszta pracowników szpitala to kultowe już postaci. Zrobią wszystko co w ich
mocy, aby uratować życie pacjenta. Jednocześnie produkcja pokazuje ich prywatne
życie: rozterki, radości i romanse. Produkcję wyreżyserował Michael Crichton,
pomysłodawca „Parku Jurajskiego”. Dzięki temu serialowi sławy takie jak George
Clooney czy Julianna Margulies utrwaliły swoją pozycję na firmamencie
hollywoodzkich gwiazd.



Diukowie Hazzardu
Dwójka zawadiackich kuzynów i jeden samochód Dodge Charger – tyle wystarczy,
aby wzburzyć miasteczko Hazzard County w stanie Georgia. Główni bohaterowie,
Luke i Bo Duke’owie, uwielbiają wyścigi samochodowe, a na karku ciąży im nadzór
sądowy za nielegalny transport bimbru. Choć powinni unikać kłopotów, nie raz się
w nie pakują. Dba o to złośliwy komisarz Hogg i wtórujący mu szeryf Coltrane. To
właśnie oni chcą popełniać wykroczenia i uniknąć kary – postanawiają więc
wrabiać kuzynów Luke’a i Bo, którzy są łatwą przynętą. Na szczęście nad
bohaterami czuwa mądry wujek Jesse, który zawsze służy radą, oraz chętna do
pomocy kuzynka Daisy.



https://www.linkedin.com/company/polsat-media-sp--z-o-o/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/company/polsat-media-sp--z-o-o/?originalSubdomain=pl
https://www.facebook.com/PolsatMedia/
https://www.polsatmedia.pl/
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