ÚSPĚŠNÝ RODINNÝ SITCOM JE ZPĚT!

MAREK MUSIL

TEREZA MUSILOVÁ
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Oblíbený rodinný sitcom
Helena pokračuje!
Televize Nova připravila
druhou sérii, která i tentokrát přinese situační
humor vychazející z úskalí
rodinného života, hádek
a následného usmíření.
A také dva nové herce!

(Kristýna Belzová)

DAN MUSIL

(Leoš Noha)

Dan Musil, až
na drobné ex
cesy, překonává krizi
s nedostatke
m práce
a úspěšně za
bojuje i s vlas
tní leností. V určitou
chvíli se doko
nce stává
jedinou jistot
ou v rozhádan
é rodině.
„Danovi se v
nové sérii za
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za to moc rád,
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herec Leoš Noh
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záchranu
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ajícího citové
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V roli Kláry Brázdové (sestra Heleny)
se představí Petra Hřebíčková, která
nahradila čerstvou maminku Marthu
Issovou, a Marka Musila (syn Heleny)
ztvární talentovaný Filip Antonio.
Druhá řada seriálu, který na jaře 2012
sledovalo pravidelně v průměru přes
1 milion diváků (CS 4+), poodhalí i minulost hlavních postav Heleny a Dana,
poznáme jejich rodiče a nebudou chybět
ani hádavé Musilovy dcery. Nechte se
i na podzim bavit životem jedné
(ne)obyčejné rodiny!

HELENA MUSILOVÁ

(Sandra Pogodová
)

„Helena opouští
zaměstnání a pokouší se uživit ja
ko živnostník. To
se jí úplně nezdař
í, a tak si musí
hledat další a další
práci. Nakonec ji
přijmou do kadeřn
ictví, kde povýší
ze zametání na m
ytí hlav,“ prozradi
la představitelka
Heleny Sandra Po
godová. Pracovní
vytížení ale Helen
ě
neumožní věnova
t se dětem tak, ja
k
by chtěla, a doko
nce se citově odciz
í
manželovi Danovi
.
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Jako správná
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v domácnost
dětí.
i

TVŮRČÍ TÝM
Režie:
Jan Novák
Ivo Macharáček
Kamera:
Mirek Čvorsjuk
Tomáš Kresta
Scenáristé:
Zdeněk Dušek
Tomáš Baldýnský
Petra Soukupová
Tomáš Holeček
Richard Malatinský
Tomáš Pártl
Lucie Bokšteflová
Monika Wildová
Architekt:
Arch. Tomáš Svoboda
Výkonná producentka:
Simona Brdičková
Kreativní producent:
Evžen Gogela

© 2012 CET 21 spol. s r.o. – člen skupiny CME
CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5
Tel.: (+420) 605 208 499, E-mail: martin.snydr@nova.cz
www.helena.nova.cz
www.facebook.com/helena

