
premiérové filmy



Snímek nahlíží do zákulisí politických i 

soukromých dramat prezidentského 

období Václava Havla. Diváci uvidí jeho 

nervozitu při první volbě či trápení při 

nácviku prezidentské děkovací řeči, 

seznají, že umí recitovat ze Šrámkova 

díla nebo nalít Miloši Zemanovi 

oblíbenou becherovku. Kamera 

jej sleduje v situacích úsměvných 

i vypjatých. Film odkrývá nejednu 

„záhadu“ české politiky. Stejně jako 

v životě Václava Havla hrají ve filmu 

důležitou roli obě jeho manželky, Olga 

a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a 

spolupracovníci, světoví i čeští politici, 

ale například i členové skupiny Rolling 

Stones.

Dokumentární, ČR, 2007, režie: Pavel 
Koutecký a Miroslav Janek.

TV Nova je hlavním partnerem snímku.

TV Nova je koproducentem snímku.
Film na motivy románu 

Bohumila Hrabala sleduje 

životní dráhu Jana Dítěte, 

číšníka, později hoteliéra a 

nakonec cestáře v době 

politických zvratů první půle 

dvacátého století. 

Mnohokrát v životě pocítí Dítě, 

že jím druzí opovrhují - pro malý 

vzrůst, pro sympatie k Němcům, 

pro jeho češství, proto, že má 

původ odloženého dítěte i 

pro osobitou životní filozofii. 

Nezatrpkne však, neoplácí 

nenávistí, nemstí se. Touží 

po bohatství a uznání ve své 

profesi, touží po milující ženě – 

ale toho všeho se mu dostává 

jen krátce. 

Drama, ČR/Slovensko/
Německo/Maďarsko, 2006, 

režie: Jiří Menzel, hrají: Ivan 
Barnev, Zuzana Fialová, 

Martin Huba, Oldřich Kaiser, 
Marian Labuda a další.



Karolína je mladá redaktorka a lektorka kurzů společenského chování a asertivity. Jednoho dne se seznámí 

s movitým Alexem. Je to velice podivný muž, jehož chování Karolínu dráždí a zároveň přitahuje. Byť má 

nespočet možností a nabídek – udržuje vztah s ministrem vlády, dlouhodobě se jí dvoří spolužák Honza, 

seznamuje se s Markem, majitelem farmy nedaleko Prahy – touží po Alexovi a ostatní muže jen využívá... 

Romantický, ČR, 2007, režie: Irena Pavlásková, hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš 
Matonoha, Jitka Čvančarová, Kryštof Hádek, Miroslav Etzler, Petr Vondráček, Michal Dočolomanský, 

Petra Lustigová a další.

V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni muži historickou bitvou, která se 

tu před dvěma sty lety odehrála. Každý rok si „hrají“ na francouzskou armádu v čele 

s Napoleonem, na jehož roli má už léta monopol starosta Touchyn. Tentokrát se ale 

připravují na odhalení napoleonské kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti 

televize a novinářů. Podolský starosta má však pro Touchyna špatnou zprávu - 

tentokrát angažoval na roli Napoleona skutečného zahraničního herce, který je mu i 

více podobný. Touchyn se urazí a rozhodne se slavnost ignorovat a zároveň vymyslí 

trucpodnik.

Komedie, ČR, 2007, režie: Dušan Klein, hrají: Boleslav Polívka, Miroslav Šimůnek, 
Jana Doleželová, Josef Somr, Zlata Adamovská, Jan Budař, Monika Hilmerová, 
Taťjana Medvecká, Marek Vašut a další.

TV Nova je koproducentem snímku.

TV Nova je hlavním partnerem snímku.



WORLD TRADE 
CENTER
World Trade Center Adaptace stejnojmenného románu H. G. 

Wellse přesunutý do současnosti.

Dělníka Raye Ferriera trápí problémy v 

rodině, jejíž členové si přestávají rozumět. 

Na planetu Zemi se ovšem řítí nebezpečí 

nepředstavitelného rozsahu. Má podobu 

mimozemských predátorů, kteří se rozhodli 

naši civilizaci zlikvidovat, a jsou na to 

technologicky skvěle vybaveni. Osobní potíže 

tak ustupují do pozadí. Lidé, včetně Rayovy 

rodiny, se musí semknout, pokud mají mít 

alespoň minimální šanci na svou záchranu.

Drama, katastrofický sci-fi thriller, USA, 
2005, režie: Steven Spielberg, hrají: Tom 
Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, 
Justin Chatwin, Tim Robbins a další.

Jako první zareagovali 11. září 2001 na volání 

o pomoc z věží Světového obchodního 

centra. Když se obě zřítily, zůstali uvězněni 

v jejich troskách. Policisté Will Jimeno a John 

McLoughlin na rozdíl od svých kolegů jako 

zázrakem přežili, ovšem zaživa „pohřbeni“ 

pod šesti metry sutě. Přestože se nemohli 

vidět, slyšeli se a vzájemně si dodávali 

odvahu, a právě to jim možná zachránilo 

život. Nekonečných dvanáct hodin totiž 

trvalo, než se k nim dostali záchranáři. 

Skutečný příběh dvou mužů, kteří jako 

poslední vyvázli živí z inferna Světového 

obchodního centra. 

Drama, USA, 2006, režie: Oliver Stone, 
hrají: Nicolas Cage, Maria Bello, Michael 
Pena, Jay Hernandez, Maggie Gyllenhaal, 
Michael Shannon, Armando Riesco a další. 

VÁLKA 
SVĚTŮ
War of the Worlds



Alex Hitchnes se živí tím, že radí 

nesmělým a neohrabaným mužům, 

jak zacházet se ženami a jak je 

získat. Pracuje v naprosté anonymitě 

a zásadně nedává konzultace těm 

mužům, kteří považují ženy pouze za 

sexuální objekt. Jednoho dne musí ale 

rozlousknout pořádně tvrdý oříšek: má 

pomoci nesmělému účetnímu Albertovi, 

který je okouzlen celebritou Allegrou 

Cole.  Sám se při této práci potkává 

s přitažlivou, velmi chytrou, a hlavně 

mazanou novinářkou Sárou, která ho 

neuvěřitelně přitahuje...

Romantická komedie, USA, 2005, 
režie: Andy Tennant, hrají: Will Smith, 
Eva Mendes, Kevin James, Amber 
Valletta, Julie Ann Emery, Adam Arkin, 
Robinne Lee, Nathan Lee Graham, 
Michael Rappaport a další.

Američanka Paige Morganová a dánský král Edward připravují svatbu. Objeví se ale zchudlý příbuzný 

dánského panovnického rodu, princ Albert Norský, který kdesi objevil Jutský zákoník z roku 1241. Podle něj 

si dánský král může vzít pouze ženu šlechtického původu, jinak se musí vzdát trůnu. Kupodivu je zřejmě 

zákon stále platný a Albert má po ruce svou dceru Kirsten, která požadavek splňuje...

Romantická komedie, USA, 2006, režie: Catherine Cyran, hrají: Luke Mably, Kam Heskin, Clemency 
Burton-Hill, Maryam d´Abo, Jonathan Firth, Jim Holt, David Fellowes a další.

HITCH: 
LÉK PRO 
MODERNÍHO 
MUŽE
Hitch

PRINC A JÁ 2
Prince & Me II: The Royal Wedding



Chris Johnson má zvláštní schopnost 

- dokáže dvě minuty vidět do 

budoucnosti. Využívá toho nejen 

během svých četných kouzelnických 

vystoupení, ale i ke své obživě. 

Vystupuje totiž v Las Vegas, hojně 

navštěvuje kasina a - samozřejmě 

vyhrává. Jeho schopností si všimnou 

i agenti FBI a chtějí jich náležitě využít 

při hledání ruské jaderné zbraně. Ta se 

záhy objevuje v USA. Teroristé začínají 

mít obavu, že by je Chris mohl odhalit, 

a tak za ním posílají zabijáky...

Akční sci-fi thriller, USA, 2007, režie: 
Lee Tamahori, hrají: Nicolas Cage, 
Julianne Moore, Jessica Biel, 
Peter Falk, Tory Kittles, Thomas 
Kretschmann, Bonita Friedericy a 
další.

NEXT
Next

V blízké budoucnosti otevřelo US 

Navy program „rychlého zásahu“ 

namířeného proti terorismu. Jde o tajné 

letecké zbraně, které jsou vybaveny 

nejmodernější technologií a mají za 

úkol zasáhnout kdekoliv na světě, a 

to v co nejkratším čase. Do programu 

byli vybráni piloti: Ben Gannon, Kara 

Wadeová a Henry Purcell. Po zacvičení 

na tajných letounech jsou převeleni 

na letadlovou loď, kde se dozvídají, že 

čtvrtým v roji bude supermoderní letoun 

NBL, který má umělou inteligenci a je 

bezpilotní.

Akční sci-fi, 2005, USA, režie: Rob 
Cohen, hrají: Josh Lucas, Jessica Biel, 
Jamie Foxx, Sam Shepard, Richard 
Roxburgh, Ian Bliss a další.

STEALTH: 
PŘÍSNĚ 
TAJNÁ MISE
Stealth



Přesně deset let uplynulo od Zorrových 

předchozích dobrodružství. Alejandro a 

Elena se stali manžely a mají spolu syna 

Joaquina. Přestože si Alejandro stále 

obléká masku Zorra, aby ochránil chudé 

a utlačované obyvatele kalifornského 

teritoria před hamižností tamějších 

vládců, musí se často rozhodovat mezi 

vrozeným citem pro spravedlnost a 

touhou po normálním životě. Když několik 

prominentních obchodníků a místních 

magnátů začne spřádat zločinné plány, 

které mají zabránit tomu, aby se Kalifornie 

stala 31. státem USA, ocitá se Zorro v 

situaci, která ohrožuje nejen jeho vlastní 

život, ale také bezpečí jeho rodiny. 

Dobrodružný, akční, USA, 2005, režie: 
Martin Campbell, hrají: Antonio 
Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus 
Sewell, Nick Chinlund, Adrian Alonso, 
Julio Oscar Mechoso a další.

LEGENDA 
O ZORROVI
The Legend of Zorro


