


Warner TV to kanał emitujący kinowe blockbustery oraz nagradzane i uznane na całym świecie seriale. Czerpie z bogatej tradycji marki 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 jak m. in. „Dirty Dancing”,
„Zabójcza broń”, „Matrix” czy „Siedem lat w Tybecie” oraz produkcje serialowe, wśród których znajdują się: „4 Blocks”, „Dr Quinn”, „Strażnik Teksasu” czy
„Tropiciele”. Kanał jest nadawany w jakości HD. Marka Warner TV należy do WarnerMedia, które jest częścią AT&T Inc. (NYSE:T). Więcej informacji na
stronie warnertv.pl.

Warner TV



Seria Oszukać 
przeznaczenie
Czy można uciec przed losem? Odpowiedź przyniosą filmy z serii „Oszukać
przeznaczenie”. Każda produkcja pokazuje historię postaci, które mają wizje
katastrof, w jaki sposób mogą zginąć. Bohaterowie podejmują wszelkie starania,
by mroczne zapowiedzi się nie ziściły, próbując ostrzec bliskich o zbliżających się
wydarzeniach. Każdy z filmów skupia się na innym możliwym wypadku: karambolu
na autostradzie, załamaniu się rollercoastera czy katastrofie lotniczej. Warner TV
wyemituje pięć części popularnej serii thrillerów, które trzymają w napięciu jeszcze
długo po zakończeniu seansu.



Cudotwórcy: Szlak 
oregoński
Daniel Radcliffe i Steve Buscemi są gwiazdami dwóch pierwszych sezonów serialu
„Cudotwórcy”. Odgrywają główne role również w 3. sezonie serii, zatytułowanej
„Szlak oregoński”. Fabuła jest oparta na retro grze komputerowej i planszowej
„Szlak oregoński”. Podobnie jak wirtualne postaci, Ezekiel (Radcliffe) i Benny
(Buscemi) wędrują przez amerykańskie drogi i miasteczka z Dzikiego Zachodu na
wybrzeże Pacyfiku. Zanim będzie im dane osiedlić się nad oceanem, wplątują się w
różne zabawne perypetie – twórcy serialu często korzystają z konwencji komedii
pomyłek i absurdalnych zestawień nowoczesnych zwyczajów z historyczną
tradycją. Radcliffe wciela się w kaznodzieję, a Buscemi w wygnańca. Na swojej
drodze spotykająwiele innych kolorowych postaci.



Dobry wieczór
Przenieśmy się do czasów, kiedy członkowie ferajny królika Bugsa są uroczymi
dzieciakami w pieluchach! Bugs, Daffy, Tweety, Sylwester, Lola i Taz zawsze znajdą
sposób, by dobrze się bawić i ściągnąć na siebie kolejne kłopoty. Jaki charakter
miał każdy z kultowych bohaterów? Okazuje się, że już w dzieciństwie psocili
równie sprytnie, co w innych odsłonach serii „Zwariowanych Melodii”. Maluchy są
urocze, sprytne i uwielbiają się dobrze bawić.



Złota kolekcja Cartoon
Network
Najlepsze kreskówki? Wiele osób z pewnością wśród nich wymieni kultowe już
produkcje jak „Laboratorium Dextera”, „Johnny Bravo” czy „Chojrak – tchórzliwy
pies”. Teraz te tytuły powracają na ekrany polskiej telewizji dzięki cyklowi „Złota
kolekcja Cartoon Network”, którego emisja rozpocznie się na kanale Warner TV
w styczniu. Stacja zaprasza do rozpoczynania weekendowych poranków
z animowanymi bohaterami lat młodości. Oprócz Dextera i Dee Dee, Johnny’ego
Bravo, Chojraka i jego właścicieli, w cyklu pojawią się „Krowa i kurczak”, „Jam
Łasica”, „Mroczni i źli”, a także „Mroczne przygody Billy’ego i Mandy”. Widzowie
mogą liczyć na usłyszenie wszystkich słynnych cytatów, jak nieśmiertelne
„Omelette du fromage” lub absurdalne teksty Johnny’ego Bravo jak „Aktorstwo to
jest to, co w strażactwie lubię najbardziej!”.



Star Trek: Następne 
Pokolenie
Warner TV zaprasza widzów na powrót do jednej z najlepszych produkcji science-
fiction. Historia kosmicznego dowódcy, Jean-Luca Picarda, po raz pierwszy
pojawiła się w 1987 roku. Wtedy razem z resztą załogi statku trafił na obcą stację
kosmiczną. Rządząca galaktycznymi światami Zjednoczona Federacja Planet,
międzygwiezdny rząd wszystkich światów galaktyki, oczekiwała od kapitana
Picarda zbadania odległego miejsca. Tam niespodziewanie cała załoga spotkała
lud Bandi. Kapitan Picard już od początku musiał podejmować ciężkie decyzje.
W następnych sezonach stawiał nawet czoła torturom, korzystał z teleportacji
i dbał o dobro załogi.



Serialowe klasyki
„Serialowe klasyki" to okazja do obejrzenia odcinków jednych
z najpopularniejszych, klasycznych seriali. „Zuchy Hogana” opowiadają o grupie
amerykańskich żołnierzy, którzy podszywają się pod jeńców w niemieckim obozie
w celu rozpracowania wroga. Tytułowy Hogan i podopieczni robią wszystko, by
znaleźć haka na niemieckiego dowódcę Klinka i jego pobratymców. Każdy odcinek
to seria zabawnych gagów i przewrotnych żartów. „Domek na prerii” pokazuje losy
rodziny Ingallsów, którzy na przestrzeni lat w XIX wieku przeżywają wiele wzlotów
i upadków, ale ich osobiste historie utrzymują uwagę widza przy kolejnych
odcinkach. „Doktor Quinn” również przyciąga charyzmą głównej bohaterki.
Tytułowa lekarka to niezłomna kobieta po przejściach, która dba o zdrowie
mieszkańców Colorado Springs. W programie nie zabraknie też odcinków
kultowego „Strażnika Teksasu”, który nieustannie stoi na straży prawa.




