
 

V roku 1962 

bol natočený 

prvý film 

o  Bondovi. 

Volal sa Dr. No 

a hlavného 

predstaviteľa 

v ňom stvárnil 

Sean Connery. 

Srdečné pozdravy 

z Ruska bol film 

natočený v roku 1963. 

Jamesa Bonda si 

v ňom zahral herec 

Sean Connery. 

Tretím filmom 

o Jamesovi Bondovi, 

v ktorom si zahral 

Sean Connery bol 

film z roku 1964 

s názvom 

Goldfinger. 

Sean Connery si zahral 

aj vo filme s názvom 

Thunderball z r. 1965. 

Žiješ len 

dvakrát je 

názov filmu, 

v ktorom hral 

Sean Connery 

v roku 1967. 

V roku 1969 bol natočený film 

o Jamesovi Bondovi s názvom V tajných 

službách Jej Veličenstva. V tomto filme 

si zahral herec George Lanzenby. 

Film z roku 1971 sa volá 

Diamanty sú večné. 

Jamesa Bonda v ňom 

stvárnil ostrieľaný herec 

Sean Connery. 

Roger Moore hral 

v niekoľkých filmoch 

o Agentovi 007. Jedným z nich 

bol film z roku 1974 a volal sa 

Muž so zlatou zbraňou. 

Roger Moore hral 

v bondovke Muž so zlatou 

zbraňou z roku 1974. 

Žiť a nechať zomrieť je 

názov filmu, ktorý ma 

premiéru 6.7.1973. Úlohu 

Jamesa Bonda si tu zahral 

Roger Moore. 

V roku 1977 vyšiel na plátnach v poradí 

___ film o Jamesovi Bondovi. Hlavnú 

rolu si zahral Roger Moore. 

V roku 1979 stvárnil 

Roger Moore Bonda 

o filme Moonraker. 

Rok 1981 priniesol bondovku 

Len pre tvoje oči. Je to 

v poradí piaty film, v ktorom 

si zahral Roger Moore. 

Octopussy (v preklade 

Chobotnička)je film 

z roku 1983, v ktorom 

hlavnú úlohu stvárnil 

Roger Moore. 

Posledným  filmom, 

v ktorom stvárnil hlavnú 

úlohu Roger Moore bola 

Vyhliadka na vraždu z 1985. 

Prvým filmom s Timothym 

Daltonom bol Dych života 

natočený v roku 1987. 

V 1989 si Timothy 

Dalton zahral vo 

svojej poslednej 

bondovke 

Povolenie zabíjať. 

Zlaté oko z 1995 je 

prvou bondovkou, 

v ktorej hral Jamesa 

Bonda Pierce Brosnan. 

 

Pierce Brosnan hral 

Bonda v roku 1997 

vo filme Zajtrajšok 

nikdy nezomiera. 

Jeden svet nestačí je 

film z roku 1999 

s Pierce Brosnanom 

v hlavnej úlohe. 

Poslednýkrát si Pierce 

Brosnan zahral Jamesa 

Bonda vo filme Dnes 

neumieraj z roku 2002. 

V roku 2006 

stvárnil Daniel 

Craig Jamesa 

Bonda vo filme 

Casino Royale. 

Rok 2012 je 

známy tým, že 

do kín priniesol 

film Skyfall 

v hlavnej úlohe 

s Danielom 

Craigom. 

Daniel Craig je 

Jamesom Bondom aj 

vo filme s názvom 

Spectre z roku 2015. 

V roku 2020 je 

naplánovaná premiéra 

filmu Bond 25. Bonda 

stvárni Daniel Craig. 

Medailóny 

o 

 Bondovi 


