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Příběh zasazený do současné Prahy vypráví osudy tří kamarádů, kteří se znají 
už od školních let. Mají k sobě velmi blízko, navštěvují se i s rodinami a jejich 
vztahy se zdají být idylické. Málokdo však tuší, že všichni mají tajemství, 
která zásadně ovlivní jejich další život. Co nastane, až přetvářka, tajnosti 
a lži vyjdou na povrch? Vydrží jejich přátelství a manželství? A existuje 
takové kamarádství i mezi ženami?

Vdáš se, 
a basta!

Daphne Wilderová je osamělá matka, jejíž láska nezná 
hranic. Má tři fantastické dcery – nemotornou, roztomilou 
Milly, poklidnou psycholožku Maggie a sexy, neuctivou 
Mae. Daphne nikdy nezažila orgasmus ani pořádnou lás-
ku, a proto se k dcerám velmi silně upnula. A vychovala je 
tak, aby z nich byly ženy, které touží mít každá matka. Je-
diný problém je, že toho její trojlístek má plné zuby. Kromě 
dívčích klepů se stalo pro představitelky hlavních rolí za-
jímavou zkušeností i společné zpívání. Ve dvou klíčových 
scénách filmu vytvoří improvizované kvarteto.

Because I Said So, USA 2007, romantická komedie
Hrají: Diane Keaton (Daphne Wilder), Mandy Moore (Milly), 
Lauren Graham (Maggie), Piper Perabo (Mae), Tom Eve-
rett Scott (Jason), Gabriel Macht (Johnny), Colin Fergus-
on (Derek), Stephen Collins (Joe), Ty Panitz (Lionel) a další.

Režie: Michael Lehmann



Když někdo zavraždí fotbalového trenéra a ukradne 
jeho Růžového pantera – diamant nevyčíslitelné 
hodnoty, celá Francie je vzhůru nohama. Naštěs-
tí se případu ujímá inspektor Jacques Clouseau. 
Nemá sice ani jednu stopu, ale to je pro něj jen 
bezvýznamný detail. Se svým partnerem Gilbertem 
Pontonem se řítí od jedné nehody k další a zane-
chává za sebou zmatek na pařížských bulvárech, 
v ulicích New Yorku i v duši šéfinspektora Dreyfusse.

The Pink Panther, USA 2006, detektivní komedie.
Hrají: Steve Martin (Jacques Clouseau), Kevin Kline 
(šéfinspektor Dreyfuss), Xania (Beyoncé Knowles), 
Gilbert Ponton (Jean Reno), Nicole (Emily Mortimer), 
Jurij (Henry Czerny) Cherie (Kristin Chenoweth) 
a další.

Režie: Shawn Lewy

Růžový panter
Film, na jehož výrobě se podílela i televize Nova, 
představuje s lehkostí komedie různé způsoby 
řešení manželských kotrmelců, vzpour a rozletů. 
A pro ženy má navíc významné poselství: „Voda 
je mocnější než kámen, měkké je mocnější než 
tvrdé a ženský princip je mocnější než mužský.“ 
Ženy prostě mají navrch!

ČR 2007, tragikomedie
Hrají: Ivan Trojan (Ivan), Jiří Macháček 
(Jirka), Roman Luknár (Roman), Tatiana 

Vilhelmová (Vanda), Anna 
Geislerová (Anna), Nataša Burger 
(Johanka), Jiří Menzel (Romanův 
otec), Věra Křesadlová (Romanova 
matka) a další.
Režie: Jan Hřebejk

V
GG
((
oo
mm
RR



ČR 2007, komedie
Hrají: Zdeněk Svěrák (Josef Tkaloun), 
Daniela Kolářová (Eliška), Tatiana 
Vilhelmová (Helenka), Jiří Macháček 
(Landa), Pavel Landovský (Řezáč), Jan 
Budař (Úlisný), Nela Boudová (Ptáčková), 
Miroslav Táborský (Šubrt), Věra Tichánková 
(Lamková) a další.
Režie: Jan Svěrák

Poslední 
prázdniny

Život ostýchavé neworleanské kuchařky Georgie se obrátí 
vzhůru nohama, když zjistí, že má před sebou pouhé tři 
týdny života. Rozhodne se, že opustí všední zaměstnání, 
od základu změní svou image a vypraví se na dovolenou 
snů do proslulých evropských lázní v Karlových Varech. 
Objedná si Prezidentské apartmá v Grandhotelu Pupp 
a zařadí se tak mezi nejvýznamnější Američany, kteří kdy 
v hotelu pobývali. Myslí si, že už nemá co ztratit. Jenže 
situace se vyvine poněkud jinak, než čekala.

Last Holiday, USA 2006, romantická komedie
Hrají: Queen Latifah (Georgia Byrd), Gérard Depardieu (Di-
dier), Giancarlo Esposito (senátor Dillings), Timothy Hut-
ton (Matthew Kragen), LL Cool J (Sean Matthews), Jan 
Unger, Lucie Vondráčková, Vladimír Kulhavý, 
Jaroslav Vízner a další.

Režie: Wayne Wang



Dicku Harperovi se konečně vyplácejí roky tvrdé 
práce. Po dlouhém čekání je povýšen na vicepre-
zidenta společnosti Globodyne. Poté co na nové 
pozici stráví jeden den, je však Globodyne potope-
na ekonomickou katastrofou a černý Petr zůstává 
v ruce Dickovi. Náhlá změna mu udělala pořádnou 
čáru přes rozpočet. Nestihl si totiž našetřit na horší 
časy, a teď přicházejí rovnou ty nejhorší. Dick 
a Jane s hrůzou sledují, jak z jejich života postupně 
mizí dům na předměstí, luxusní auta i přátelé z vyš-
ší společnosti. Dick je zcela nepřipraven vzdát se 
amerického snu, tvrdá lekce mu však vnukne skvělý 
nápad. Když byla krádež dost dobrá pro jeho šéfa, 
bude dobrá i pro něj. S milující ženou se proto roz-
hodne naplánovat velkolepou pomstu a dát velké-
mu byznysu za vyučenou.

Fun with Dick and Jane, USA 2005, krimikomedie
Hrají: Jim Carrey (Dick Harper), Téa Leoni (Jane), 
Alec Baldwin (Jack McCallister), Richard Jenkins 
(Frank Bascombe), Angie Harmon (Veronica Clee-
man), John Michael Higgins (Garth), Richard Burgi 
(Joe Cleeman) a další.

Režie: Dean Parisot

Finty Dicka a Jane

Bývalý učitel Josef Tkaloun se definitivně rozhodl 
opustit žáky. Rozhodně se ale nehodlá smířit s pozicí 
důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je 
plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní ze-
stárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu manželky 
Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje 
všechny jeho aktivity, nastupuje jako brigádník ve 
výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde 
se potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným 
mikrosvětem, plným tragikomických osudů. Tkaloun do-
káže být nejen jejich pozorovatelem, i když v jeho režii 
dostávají situace občas poněkud groteskní obrysy.
Doposud nejvýdělečnější film české kinematografie 
zaujal i zahraniční diváky. Kromě tří sošek Českého lva 
dostal i Cenu diváků na filmových festivalech 
v Karlových Varech, německém Hamburku a Cottbusu, 
slovinské Lublani, islandském Reykjaviku a několikrát 
ve Spojených státech. Dále byl oceněn v Portugalsku, 
Hongkongu, Severní Koreji, Sýrii či Bělorusku.



Když agent Ethan Hunt uslyší okřídlenou formul-
ku, že se právě vyslechnuté zadání jeho další mise 
samo automaticky zničí za pět vteřin, určitě nepřed-
pokládá, že ho čeká asi nejtěžší úkol v dosavadní 
kariéře. Navíc ho komplikuje fakt, že tentokrát je to 
i osobní. Mise začíná jako záchranná akce, kterou 
provází spousta explozí a kaskadérských výkonů. 
Záhy ale vyjde najevo, že nic není takové, jak se zdá. 
I tentokrát představitel hlavní role Tom Cruise nato-
čil většinu akčních scén sám.

Mission Impossible 3, USA 2006, 
dobrodružný akční thriller
Hrají: Tom Cruise (Ethan Hunt), Philip Seymour 
Hoffman (Owen Davian), Ving Rhames (Luther), Billy 
Crudup (Musgrave), Michelle Monaghan (Julia), Keri 
Russell (Lindsey Farris) a další.

Režie: Jeffrey Jacob Abrams

Mission Impossible 3

Pán domu

Pět univerzitních roztleskávaček se náhodně připletlo 
k vraždě informátora z drogového podsvětí. Aby neskončily 
tragicky jako nepohodlní svědci, musí je policie ochránit. 
K týmu proto nastupuje nový „asistent trenéra“, drsný člen 
Texas Rangers, poručík Roland Sharp. Jak ale uhlídat holky, 
které se chtějí pořád jen bavit? Poněkud upjatý Sharp zjišťu-
je, že udržet nekontrolovatelné studentky v pozoru a ubránit 
je před nebezpečím nebude vůbec snadné.

Man of the House, USA 2005, akční komedie
Hrají: Tommy Lee Jones (Roland Sharp), Cedric the Enterta-
iner (Percy Stevens), Christina Milian (Anne), Paula Garcés 
(Teresa), Monica Keena (Evie), Vanessa Ferlito (Heather), 
Kelli Garner (Barb), Brian van Holt (Eddie Zane) a další.

Režie: Stephen Derek



Knihovník Flynn Carsen se po rozchodu s dívkou 
rozhodne navzdory pracovní vytíženosti dopřát si 
dovolenou v New Orleans. V jednom baru se sezná-
mí se zpěvačkou Simone, jež je strážcem artefaktu, 
skrývajícího indicii k místu, kde se skrývá Jidášův 
kalich. Mezitím se skupina bývalých příslušníků KGB 
pod vedením Sergeje Kubicheka pokouší najít 
v rumunských Karpatech ostatky legendárního 
upíra, prince Vlada Draculy. S jeho pomocí a díky 
nesmrtelné armádě upírů chtějí dobýt svět a ob-
novit bývalou slávu Sovětského svazu. Ke vzkříšení 
Draculy však potřebují Jidášův kalich, který má pod-
le pověsti moc vzkřísit mrtvé upíry. Při hledání jim 
má být nápomocen i profesor historie Lazlo, 
kterého unesou. Flynn se Simone se sice snaží 
kalich všemožně chránit, přesto jim ho Kubichek 
sebere. Když se však pokusí oživit upíra, vyjde naje-
vo, že ostatky nejsou Draculovy a ani profesor Lazlo 
není tím, za něhož se vydává.

The Librarian 3: The Curse of the Judas Chalice, 
USA 2008, akční dobrodružný
Hrají: Noah Wyle (Flynn Carsen), Bob Newhart 
(Judson), Stana Katic (Simone Renoir), Jane Curtin 
(Charlene), Bruce Davison (profesor Lazlo), Dikran 
Tulaine (Kubichek), Joe Knezevich (Mason), Jason 
Douglas (Ivan) a další.

Režie: Jonathan Frakes

Knihovník Flynn Carsen se

Flynn Carsen 3

Next

Cris Johnson je obdařen schopností vidět do budoucnosti 
a také určovat správný tok budoucího času. Díky tomu se 
stává jakýmsi novodobým mesiášem, který musí spasit 
lidstvo a především svou rodinu. Někdy to ale osud zařídí 
tak, že si musí vybrat buď jedno, nebo druhé... Možná ale 
existuje ještě nějaká další možnost. Když hrozí USA jader-
ný útok, FBI se na něj obrátí, aby jí pomohl vystopovat 
teroristy. Při nahlédnutí do budoucnosti Cris pozná svou 
budoucí přítelkyni Liz. Zná den i místo setkání s ní a jeho 
další život se promění v nekonečné čekání na den D, kdy ji 
konečně opravdu pozná.

Next, USA 2007, sci-fi akční romantický thriller
Hrají: Nicolas Cage (Cris Johnson), Julianne Moore (Callie 
Ferris), Jessica Biel (Liz Cooper), Thomas Kretschmann 
(Smith), Tory Kittles (Cavanaugh), Peter Falk (Irv) a další.

Režie: Lee Tamahori



Casino Royale V rámci své první mise s pověřením „007“ se má James 
Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi, který se stal banké-
řem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit, a rozložit 
tak teroristickou síť, musí ho Bond porazit v pokerovém 
turnaji s astronomickými sázkami, který Le Chiffre pořá-
dá v Casinu Royale. Zprávu, že se s ním na misi vydává 
i okouzlující účetní ministerstva financí Vesper Lyndová, 
která má zajistit finanční prostředky na pokerové partie, 
a poté na vládní prostředky dohlížet, přijímá agent s krajní 
nevolí. Když však společně přežijí řadu smrtících útoků ze 
strany Le Chiffrea a jeho nohsledů, vyvine se mezi Vesper 
a Jamesem vzájemná přitažlivost. Jenže ta je nakonec 
zavede do ještě nebezpečnějších situací, které navždy 
změní Bondův život.

Casino Royale, USA 2006, akční dobrodružný thriller
Hrají: Daniel Craig (James Bond), Eva Green (Vesper Lynd), 
Mads Mikkelsen (Le Chiffre), Judi Dench (M), Jeffrey 
Wright (Felix Leiter),Giancarlo Giannini (Mathis), Miroslav 
Šimůnek, Martin Učík, Vlasta Svátková, Regina Gabajová 
a další.
Režie: Martin Campbell


