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Vážení přátelé a partneři TV Nova,

skupina TV Nova, jedna z nejsilnějších 
značek v České republice, je dlouhodobě 
jednoznačným lídrem na českém 
televizním trhu. Nabízí široké portfolio 
produktů a služeb zahrnující lineární 
televizní vysílání, placenou TV a řadu 
digitálních projektů. Během nadcházející 
podzimní sezóny máme v plánu tuto pozici 
nejenom potvrdit, ale dokonce posílit.

TV Nova je domovem důvěryhodného 
zpravodajství i nejlepší zábavy. Podzimní 
sezóna nabídne pokračování již roky 
divácky nejoblíbenějších seriálů lokální 
produkce Ulice a Ordinace v růžové 
zahradě 2, stejně tak jako novějších 
úspěšných seriálů Specialisté a Dáma 
a Král. Na televizní obrazovky se se 
skvělým obsazením vrátí fenomenální 
show Tvoje tvář má známý hlas a s novými 
díly Malých lásek a Mise nový domov nás 
opět čeká mnoho emotivních zážitků. 

Síla programu TV Nova nespočívá jen 
v pokračování úspěšných pořadů, ale také 

v neustálém přinášení novinek a inovací. 
Na podzimní sezónu 2018 jsme připravili 
nový kriminální seriál s napínavými zločiny, 
k jejichž vyřešení pomůže kriminální 
psychologie. V pořadu O 10 let mladší 
umožníme kompletní proměnu lidem, kteří 
svůj život zasvětili péči o druhé. Diváci se 
mohou těšit na nový magazín Život ve 
hvězdách z dílny našeho publicistického 
týmu a pracujeme na výrobě nových sérií 
MasterChef Česko, Utajený šéf, Policie 
Modrava a další.

Tematické stanice nabídnou to nejlepší 
z domácí i zahraniční tvorby pro celou 
rodinu. Nova Cinema přináší nejlepší snímky 
z české i zahraniční filmové tvorby. Své 
oblíbené komediální seriály naladíte na 
stanici Nova 2. Napětí a akci najdete na 
Nova Action a hity z našeho zlatého fondu 
na Nova Gold. Prémiové sportovní stanice 
Nova Sport 1 a Nova Sport 2 přinesou 
více atraktivních sportovních přenosů 
a slovenští diváci se dočkají toho nejlepšího 
z produkce TV Nova na Nova International.

Jako moderní multimediální společnost, 
která vyhlíží do budoucnosti, směřujeme 
mílovými kroky do digitálního světa. 
Zmodernizovali jsme portály Nova Plus 
a nova.cz, propojujeme naše televizní 
značky s onlinem a nadále rozvíjíme 
Voyo, největší tuzemskou službu videa na 
vyžádání. 

Více se dozvíte na následujících 
stránkách tohoto magazínu.

Přeji Vám krásný a úspěšný podzim 2018!

Christoph Mainusch
jednatel a generální ředitel skupiny Nova



Obrovské proměny, skvělá hudební čísla, 
oblíbené české hvězdy v rolích světových, 
ale i tuzemských ikon populární hudby – 
to je show Tvoje tvář má známý hlas! 
Jitka Schneiderová, Jan Révai, Michaela 
Badinková, Robert Jašków, Eva Burešová, 
Patrik Děrgel, Vojta Drahokoupil a vítězka 
SuperStar Tereza Mašková budou v každé 
epizodě bojovat o vítězství a finanční 
výhry pro dobročinné účely. Chybět 
nebude ani porota se svým samozvaným 
předsedou a mistrem vtipu Jakubem 
Kohákem. Vedle něj usedne Janek 
Ledecký a Aleš Háma, čtveřici pak každý 
týden doplní speciální host. Moderace se 
ujme oblíbený Ondřej Sokol.

začátek vysílání: 1. září 
sobota 20.20

Tvoje tvář má 
známý hlas



Specialisté se na podzim vrací s dalšími 
napínavými případy pro pražskou 
kriminálku. Co týden, to jeden závažný 
trestný čin. Vyšetřování se opět chopí 
David Prachař, Jakub Štáfek, Zuzana 
Kajnarová a Jan Zadražil. Pomocnou 
ruku v nesnadném vyšetřování jim podá 
i koronerka Gabriela Míčová. Potýkat se 
budou například se řáděním neznámého 
sexuálního devianta, zmizením dětí ze 
zábavního parku nebo vraždou nevěsty 
a hledáním jejího vraha přímo mezi 
svatebčany.

začátek vysílání: 27. srpna  
pondělí 20.20

Specialisté

Zuzana Kajnarová / David Prachař / Jakub Štáfek / Jan Zadražil



Dáma a Král
Televize Nova odvysílá na podzim 
premiérovou řadu mimořádně úspěšného 
detektivního seriálu Dáma a Král! 
Společně s novými případy se vrátí 
osvědčená herecká sestava ve složení 
Tereza Hofová, Matěj Hádek, Jan Cina, 
Miroslav Donutil a představí se také tváře 
nové. Do seriálu nastoupí Michal Dalecký, 
který do týmu přinese novou dynamiku 
a více situačního humoru. Setkáme se 
také s Lenčinou matkou v podání Evy 
Holubové, a silným soupeřem našeho 
právnického týmu bude Roman Zach v roli 
konkurenčního advokáta.

Premiérové advokátní rébusy budou 
Černý, Braunová & spol. i tentokrát řešit 
v celé řadě atraktivních prostředí, jako 
je např. svět závodních krasobruslařek, 
masokombinát nebo dokonce divoký 
západ. Žádný zločin, žádná záhada pro 
ně není neřešitelná! 

začátek vysílání: 2. září 
neděle 20.20

Tereza Hofová / Matěj Hádek



Ordinace v růžové 
zahradě 2
Otvíráme čtrnáctou sezónu seriálu 
Ordinace v růžové zahradě 2! Sezónu 
nečekaných návratů, výjimečných 
objevů, šokujících zápletek i překvapivých 
rozhodnutí. Alena v den svatby 
s Čestmírem Mázlem porodila krásného 
syna, otcem je ale její exmanžel Rytíř. 
Východisko z prekérní situace vidí Alena 
s Čestmírem jediné: najít Rytířovi ženu, 
a to hned! Bibi a Marek jsou konečně 
spolu, všemu a všem navzdory. Ani 
jeden ale není tak zaslepen láskou, aby 
neviděl, jak se jejich bývalí partneři Vojta 
a Inna trápí. V kamenické nemocnici 
se po roce objeví Marika, která utekla 
před zodpovědností. Minulost ji ale 

dožene, a to bolestněji, než by si dovedla 
představit. Fatální úlohu v jejím životě 
sehraje nový primář chirurgie Jan Sekora. 
A bude toho mnohem víc!

začátek vysílání: 28. srpna 
úterý a čtvrtek 20.20

Michaela Badinková / Petr Rychlý



Diváky milovaná dokureality Malé lásky se 
vrací s novými díly na televizní obrazovky. 
Diváci opět nahlédnou do intimních okamžiků 
nastávajících maminek – pod zkušeným 
dohledem lékařů a porodních asistentek 
gynekologicko-porodnické kliniky v Plzni. Prožijí 
zlomové okamžiky, které zůstávají pouze 
v rodinných albech, a nahlédnou za dveře 
porodního sálu, kde každá z rodin poodhalí svůj 
příběh. A opravdu se bude na co dívat – uvidíme 
patnáctiletou maminku, která stojí před velkým 
životním krokem. Před kamerami poprvé uvidíme 
také porod dvojčat nebo maminku na vozíčku. 

začátek vysílání: 29. srpna  
středa 21.30

Malé lásky

Maminkou v patnácti

Potkali se na základní škole. Jemu bylo 16, jí 
teprve 14 let. Strávili spolu první noc, a protože 
on má alergii na latex, ona otěhotněla šest dní 
po patnáctých narozeninách. Příběh dvou dětí, 
které čekají dítě, protože netušily, co vlastně dělají. 
Zvládnou porod oba dva?



Zbrusu nový pořad TV Nova O 10 let mladší 
představí divákům unikátní proměny dvojic. 
Nejedná se však o náhodně vybrané 
dvojice, každou spojuje nějaký vztah. 
Kamarádi, sourozenci, partneři, spolubydlící 
nebo i sousedé změní svůj dosavadní 
život a omládnou o deset let. O dvojice se 
postará tým špičkových odborníků – např. 
lékařů estetické medicíny, módních stylistů, 
výživových poradců a dermatologů. Diváci se 
mohou těšit na zákulisí náročnějších zákroků 
z plastické chirurgie či dermatologie. Pořadem 
bude provázet empatická a talentovaná 
zpěvačka Monika Absolonová. V každé 
epizodě mezi sebou budou bojovat dva týmy 
odborníků a udělají vše pro to, aby svého 
klienta omladili o co nejvíce let. Reality show 
O 10 let mladší je plná neuvěřitelných proměn 
obyčejných lidí. Sledujte příběhy lidí, kteří 
změní svůj život!

podzim 2018
středa 21.30

O 10 let 
mladší

Monika Absolonová



Výměna 
manželek
Oblíbená sonda do českých domácností 
je zpět. Diváci budou znovu sledovat, jak 
nová manželka po dobu deseti dní změní 
chod celé domácnosti. Nouze nebude 
opět o velká dramata, silné příběhy, ale 
i velmi vypjaté situace. Vše již tradičně 
vyústí během závěrečných osmi očí. 
Tentokrát se například diváci dozvědí, jak 
zvládne mladá maminka rodinu se čtyřmi 
dětmi a tatínkem, který holduje alkoholu, 
nebo jak si poradí náhradní manželka 
v domácnosti s pěti dětmi, které 
v rodině vládnou. Své si zažije i náhradní 
manželka, kterou čeká cesta do Anglie 
a domácnost vedená dvěma muži. Bude 
víc překvapená ona a nebo její manžel?

začátek vysílání: 29. srpna 
středa 20.20



Mise nový domov a s ní i oblíbená 
moderátorka Tereza Pergnerová je 
zpět. Diváci budou mít možnost každý 
týden sledovat velmi silné příběhy lidí, 
se kterými se osud nemazlil a dostali se 
na samé dno. Mise nový domov jim dá 
šanci na nový začátek. Tentokrát si celý 
tým bude muset poradit s daleko většími 
rekonstrukcemi domů i bytů. Diváci 
například uvidí Rozinu a její rodinu, která je 
v troskách. Manžela a živitele rodiny totiž 
ničí závažná nemoc a vypadá to, že svůj 
dům nikdy nedokončí. 

podzim 2018 
středa 20.20

Mise nový 
domov

Tereza Pergnerová



Na televizní obrazovky TV Nova se také 
vrátí oblíbená soutěžní show Co na to 
Češi. Moderátor Tomáš Matonoha bude 
každý všední den z nového studia vítat 
dva pětičlenné týmy. Jejich úkolem je 
co nejlépe odhadnout, jak na různé 
jednoduché otázky z každodenního 
života odpovědělo sto oslovených Čechů. 
Vítězný tým získává zajímavou finanční 
částku.

začátek vysílání: 20. srpna 
pondělí  –  pátek 17.30

Co na to 
Češi

Tomáš Matonoha



Obyvatelé nejznámější ulice v Česku 
letos prožijí již čtrnáctý podzim, plný 
emotivních shledání, nových lásek 
i nových zklamání. Tereza s Davidem 
žijí přípravami na svatbu, kde by se 
měla konečně potkat celá nová rodina. 
Jenomže osud tomu chtěl jinak… A jak do 
mladého manželství promluví Davidova 
maminka Vlaďka? Gábina se před 
prázdninami rozhodla pro potrat, aby 
přerušila poslední pouto s despotickým 
Alešem. To ale netušila, že ani interrupce 
jí kýžený klid nepřinese. Vlasta Pešek se 
před prázdninami rozloučil s vnučkou 
Adrianou, která odletěla hledat štěstí 
do Austrálie, v životě se mu ale objeví 
jiná osudová žena, sestra Marie. Co 
všechno tahle návštěva způsobí, 
překvapí všechny… Nová životní dramata 
čekají i rodiny Nyklových, Maléřových 
a Marečkových.

začátek vysílání: 20. srpna 
pondělí  –  pátek 18.25 

Ulice

Patricie Solaříková / Matěj Ruml / Alena Mihulová / Zdeněk Julina



Nový kriminální seriál
Nabídku kriminálních seriálů z produkce 
televize Nova rozšíří úplná novinka, 
jejíž ústřední postavou je excentrický 
a sarkastický profesor zabývající se 
kriminální psychologií. Ve chvíli, kdy dojde 
ke zločinu přímo na půdě školy, ve které 
přednáší, stává se poradcem policie. 
A přestože týmu vyšetřovatelů nejednou 
„zabrnká na nervy“, je pro ně užitečným 
pomocníkem!

Policie Modrava
Krásná šumavská příroda vydává svá 
další tajemství. Na stole vyšetřovatelů 
týmu Jany Vinické leží osm nových 
případů, osm úkolů pro Policii Modrava. 
Osm večerů v režii Jaroslava Soukupa 
a v podání Soni Norisové, Jaroslava 
Satoranského, Filipa Tomsy, Michala 
Holána, Taťjany Medvecké, Jany 
Bouškové, Jaroslavy Stránské a dalších.

Utajený šéf
Televize Nova na jaře odvysílala 
jedinečnou sondu do vztahů mezi 
šéfem a zaměstnanci. Nová reality 
show Utajený šéf se stala na šest 
týdnů jedničkou středečního prime time. 
Diváci mohli sledovat vysoké manažery 
v nejrůznějších profesích, ať už kuchař, 
číšník, a dokonce i čistič mobilních 
záchodků. Šéfové si vyzkoušeli, jak se žije 
jejich zaměstnancům. Televize Nova se 
rozhodla s tímto světovým formátem dále 
pokračovat a chystá další řadu.  

MasterChef Česko
Velkolepá kuchařská show MasterChef 
Česko se vrací na obrazovku TV Nova.
Ti nejlepší amatérští kuchaři si opět 
budou plnit své sny a zabojují o prestižní 
titul  - MasterChef Česko.

Připravujeme

Utajený šéf

MasterChef Česko

Policie Modrava

Jaroslav Satoranský / Soňa Norisová / Filip Tomsa



Zpravodajství
TV Nova svým divákům dlouhodobě 
přináší důvěryhodné a aktuální 
zpravodajství z domova i ze světa. 
Kontinuální zpravodajství nabízí Ranní, 
Polední, Odpolední, Rychlé a hlavní 
večerní Televizní noviny od 19.30 hodin.  
Na Nova 2 navazuje od 22.00 s aktuálními 
informacemi dne zpravodajská relace 
TN2.

Lucie Borhyová / Rey Koranteng

Renáta Czadernová / Petr Suchoň Kristina Kloubková / Martin Pouva

Michaela IndrákováPetra Svoboda

Ranní Televizní noviny – každý všední den  
průběžně 6.00  –  8.30 
Polední Televizní noviny – každý všední den 12.00
Odpolední Televizní noviny – každý všední den 17.00
Televizní noviny – denně 19.30
Rychlé Televizní noviny – průběžně po celý den
TN2 – každý všední den 22.00 na Nova 2



Publicistika
Na TV Nova nebudou ani na podzim 2018 
chybět oblíbené publicistické pořady. 
Každé všední ráno divákům jako vždy 
zpříjemní Snídaně s Novou. Úterní večer 
bude po Ordinaci v růžové zahradě 2 
patřit magazínu Víkend. Ve čtvrtek pak 
na diváky čeká velká novinka v podobě 
zcela nového pořadu Život ve hvězdách 
(více k pořadu na dalších stránkách). 
Sobotní magazín Koření provede diváky 
světem zahraničních zajímavostí. Do 
zákulisí seriálů, pořadů, soukromí herců 
a moderátorů zavede pořad Volejte 
Novu. Nejzásadnější informace uplynulých 
dní objasní Markéta Fialová v nedělních 
Střepinách.

Snídaně s Novou – každý všední den od 5.55
Víkend – úterý 21.30
Život ve hvězdách – čtvrtek 21.30
Koření – sobota dopoledne
Volejte Novu – sobota dopoledne
Střepiny – neděle 21.30

Zorka Hejdová / Míra Hejda

Víkend Volejte Novu

Střepiny Koření



Na čtvrteční večery si TV Nova připravila 
pro své diváky žhavou novinku. Zcela nový 
lifestylový magazín Život ve hvězdách 
s moderátorkou Televizních novin Petrou 
Svoboda. Diváci budou mít příležitost 
sami se stát hvězdami pořadu, splnit 
si své sny ve spolupráci s populárními 
českými celebritami a nahlédnout do 
zákulisí showbyznysu. Magazín zároveň 
přinese užitečné tipy a triky z oblasti 
módy, líčení a společenského i rodinného 
života, kterými se může inspirovat 
každá divačka i divák TV Nova. Hlavní 
reportérkou pořadu je Bára Divišová, 
která patří k nejvýraznějším reportérským 
tvářím TV Nova.

začátek vysílání: 30. srpna 
čtvrtek 21.30 

Život ve 
hvězdách

Petra Svoboda

Život ve 
hvězdách



Premiérové filmy 
a seriály
Letošní filmový podzim odstartujeme 
premiérou filmu Milada, který je inspirován 
osudem a životem JUDr. Milady Horákové. 
Na přípravě filmu pracoval režisér David 
Mrnka devět let a do hlavní role obsadil 
izraelskou herečku Ayelet Zurerovou. 
Milovníky katastrofických snímků čeká 
premiéra amerického filmu San Andreas, 
ve kterém pilot vrtulníku podnikne 
nebezpečnou cestu za záchranou své 
dcery. Pro malé i velké je připravena 
premiéra animovaného filmu V hlavě, kde 
jedenáctiletá dívka bude prožívat těžké 
období dospívání. Nebudou chybět ani 
všechny díly skvělých českých komedií 
Zdeňka Trošky Babovřesky a Kameňák. 
Dobrou náladu u televizních obrazovek 
navodí i další české filmy, jako jsou Něžné 
vlny, Ženy v pokušení, Muži v naději, 
Probudím se včera a Jak se zbavit 
nevěsty. Pro fanoušky kriminálních příběhů 
je připravena premiérová první řada 
seriálu Training Day. Hlavním hrdinou je 

mladý idealistický policejní důstojník, který 
je přidělen k elitní jednotce losangeleské 
policie. Jeho novým parťákem bude 
ostřílený policejní veterán, který při 
vyšetřování používá netradiční metody. 
Diváky také čeká premiéra XIV. řady 
seriálu Námořní vyšetřovací služba. 

Filmy:
Milada 
San Andreas
V hlavě 

Seriály:
Námořní vyšetřovací služba XIV
Training Day I

San Andreas

Training Day I

V hlavě

Milada
PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA
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V RŮŽOVÉ 

ZAHRADĚ 2

MALÉ LÁSKY

TVOJE TVÁŘ 
MÁ ZNÁMÝ
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DÁMA A KRÁL

PO NEÚT ST ČT PÁ SO

17.00

17.30

21.30

22.30
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18.25

ODPOLEDNÍ TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ
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SPECIALISTÉ
VÝMĚNA  

MANŽELEK

CO NA TO ČEŠI

TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ

ORDINACE 
V RŮŽOVÉ 

ZAHRADĚ 2

ŽIVOT VE  
HVĚZDÁCH

STŘEPINYVÍKEND

FILM

KRIMINÁLKA 
ANDĚL IV

FILM
FILM

FILM
TRAINING DAY / NÁMOŘNÍ VYŠETŘOVACÍ SLUŽBA

BEZE STOPY

* Změna programu vyhrazena

37,0 %

PODÍL NA SLEDOVANOSTI ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2018  
V PRIME TIME SHARE 15 – 54

Zdroj dat sledovanosti: ATO – Nielsen Admosphere, živě +TS0-3, ke dni: 11. 7. 2018

SKUPINA NOVA

FILM

FILM

PODZIM 2018*

26,1 % 5,4 % 2,4 % 2,3 % 0,8 %



Nova 2
Stanice Nova 2 bude i na podzim již 
tradičně vysílat oblíbené sitkomy a seriály. 
Diváci se mohou těšit na několik skvělých 
premiér – například Děda se závazky, 
seriál o sukničkáři a starém mládenci, 
který náhle zjistí, že má syna a vnučku 
ze vztahu před 25 lety. Další premiérou 
bude i Kevin si počká. Hlavní hrdina Kevin, 
policista právě odcházející do důchodu, 
zjišťuje, že život penzisty může být ještě 
mnohem dramatičtější než jeho předchozí 
zaměstnání. V premiéře se na obrazovce 
Nova 2 objeví také nový seriál Americká 
manželka, ve kterém hlavní hrdinka 
Katie bojuje o místo mezi arogantními 
manželkami a jejich privilegovanými dětmi. 
V nabídce stanice zůstávají oblíbení 
Přátelé i hrdinky ze Sexu ve městě. 
O denní porci zábavy se budou starat 
herci ze seriálu Dva a půl chlapa, Správná 
dvojka a Mladí a hladoví. 

O tradiční dávku toho nejdůležitějšího 
z celého dne z domácího i světového dění 
se postarají moderátoři zpravodajské 
relace TN2 Karel Kopeček a Michaela 

Indráková každý všední den od 
dvaadvacáté hodiny večer. Chybět 
nebudou ani rozšířené informace o počasí 
a sportu.

Seriály a sitkomy:
Děda se závazky
Kevin si počká
Americká manželka
Přátelé 
Dva a půl chlapa
Sex ve městě
Nové trable staré Christine
Ženatý se závazky
Mladí a hladoví
Správná dvojka

Zpravodajství:
TN2

Děda se závazky

Americká manželka

Kevin si počká

Správná dvojka

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA



Nova Cinema
PREMIÉRA

Kanál Nova Cinema si na dlouhé 
podzimní dny připravil spoustu skvělých 
filmů. Jedním z trháků je oscarový 
snímek Pianista. Dalším lákadlem bude 
Schindlerův seznam Stevena Spielberga, 
který se pyšní sedmi Oskary včetně toho 
za Nejlepší film roku. Diváci se můžou 
těšit také na premiéru filmu Pan o Zemi 
Nezemi a nejslavnějším malém chlapci, 
který umí létat, v nejnovějším zpracování 
s charismatickým Hughem Jackmanem. 
Nova Cinema vůbec poprvé uvede celou 
trilogii Toy Story.

Filmy:
Pan
Pianista
Interstellar
Dokonalá bouře
Hulk
Schindlerův seznam
Zimní příběh
Útěk ze Sibiře
Počátek
Troja
Apollo 13
Gulag
Toy Story: Příběh hraček
Toy Story 2: Příběh hraček
Toy Story 3: Příběh hraček 

Pan

Pianista

Útěk ze Sibiře

Počátek



Nova Action
Podzim na Nova Action se ponese 
v duchu ověřené klasiky i svěžího závanu 
nových seriálů. Nezlomného hrdinu 
Semira Gerkhana uvidí diváci ve dvou 
zbrusu nových řadách legendárního 
seriálu Kobra 11, které plynule navážou 
na předchozí řady. Za zločinci se ale 
nebude honit sám. V Americe mu totiž 
budou vypomáhat detektivové ze sérií 
Kriminálek, kteří budou řešit zločiny 
postupně v Miami, New Yorku, ale také 
na Oddělení kybernetiky. O dopadení 
pachatele se budou snažit také 
hrdinové ze seriálu Zákon a pořádek: 
Útvar pro zvláštní oběti, kteří se ukážou 
v premiérové sedmnácté a osmnácté 
řadě. Překvapivé zvraty čekají na diváky 
Mrtvého bodu, který Nova Action uvede 
včetně premiérové třetí řady.

Akci budou moci diváci zažít také 
u docu-reality seriálů. V těch se znovu 
objeví oblíbení hrdinové z Války skladů, 
Mistrů aukcí i Mistrů zastaváren, kteří 
divákům ukážou zbrusu nové kousky 
v premiérové šestnácté řadě.

Ani letos nepřijdou diváci Nova Action 
o pravidelné Pátky na ledu. Každý týden 
uvidí v nové sezóně NHL nejlepší hokejisty 
světa na jejich cestě za Stanley Cupem.

Seriály:
Kriminálka Miami
Kriminálka New York
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
Kobra 11 
Walker Texas Ranger
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti 
Mrtvý bod

Docu-reality:
Mistři zastavárny 
Mistři aukcí
Válka skladů

Sport:
Pátky na ledu NHL

Kobra 11

Zákon a pořádek: Útvar  
pro zvláštní oběti

Mistři zastavárny

Mrtvý bod
PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA



Nova Gold
Nova Gold bude vysílat ve znamení 
oblíbených seriálů, soutěží a pořadů ze 
zlatého fondu zábavy. V nabídce nechybí 
populární Ulice a Ordinace v růžové 
zahradě a seriál z lékařského prostředí 
Doktoři z počátků. Na obrazovce se objeví 
například brilantní duo politické satiry Jiří 
Šímek a Zuzana Bubílková v legendárním 
pořadu Politické harašení. Zavzpomínáme  
také na soutěž Chcete být milionářem. 

Každý podvečer bude děti bavit 
animovaný blok Smíškové. Diváci se 
mohou těšit na další dobrodružství Kung 
Fu Pandy a jeho party, další dobrodružství 
Spongeboba nebo Scooby Doo. 

Seriály:
Ulice
Ordinace v růžové zahradě
Doktoři z Počátků

Soutěže:
Chcete být milionářem? 

Zábavné pořady:
Politické harašení

Smíškové – pásmo animovaných  
pořadů – každý den po 18. hodině

Ulice

Ordinace v růžové zahradě 2

Politické harašení

Doktoři z Počátků



Nova Sport 1
Podzim na prémiové sportovní stanici 
Nova Sport 1 bude opět ve znamení 
nových začátků. Na led znovu 
vyrazí nejlepší hokejisté světa, kteří 
budou usilovat o zisk Stanley Cupu 
v kanadsko-americké NHL. I letos čeká 
na diváky až 15 zápasů týdně. Začátek 
sezóny čeká také na fotbalovou Evropu. 
Zde se na Nova Sport 1 objeví jedna 
velká novinka. Kromě obvyklých zápasů 
Evropské ligy UEFA a přenosů z anglického 
poháru Carabao Cup se totiž diváci 
podívají i na německé trávníky. Od nové 
sezóny totiž mohou sledovat německý 
ligový pohár DFB Pokal a uvidí v akci 
kluby jako Bayern Mnichov, Schalke nebo 
Borussii Dortmund. 

Novou sezónu odstartuje nejlepší 
florbalová liga světa, která bude mít i letos 
českou stopu. České zástupkyně bude mít 
světová série plážového volejbalu, ve které 
se představí hned dvě české dvojice. 

Do poslední fáze sezóny naopak 
odstartují jezdci Mistrovství světa silničních 

motocyklů. Jak nakonec obstojí čeští 
jezdci Jakub Kornfeil a Karel Abraham, 
to se ukáže v závěru roku. Nova Sport 1 
bude i na podzim vysílat závody všech tří 
kubatur včetně tréninků a kvalifikace.

Fotbal
Evropská liga UEFA 
Carabao Cup
DFB Pokal

Hokej
NHL

Motorsport
MotoGP

Florbal
Svenska Superligan

Další sportovní akce
Beach Volleyball World Tour
Handball Bundesliga

NHL 
Michal Kempný

Svenska Superligan
Anton Karlsson

Beachvolejbal 
Markéta Sluková / Barbora Hermannová

DFB Pokal

Manuel Neuer



Nova Sport 2
Začátky nových sezón, ale také 
vyvrcholení těch probíhajících, to bude 
podzimní program na prémiové sportovní 
stanici Nova Sport 2. Velkou novinkou 
pro letošní sezónu budou přenosy 
francouzské nejvyšší fotbalové ligy – 
Ligue 1, ve které se představí velkokluby 
jako PSG, Monako, Lyon nebo Marseille. 
Ve Francii působí také čeští fotbalisté 
Jaroslav Plašil a Tomáš Koubek.

Šipkové fanoušky čekají přenosy ze 
všech televizních šipkových turnajů PDC. 
Odměnou za celou sezónu jim pak na 
přelomu roku bude vysílání Mistrovství 
světa. Potěšeni budou také milovníci 
bojových sportů. Na ty čeká pořádná 
porce galavečerů UFC, ve kterých by 
se měla objevit i Lucie Pudilová. Chybět 
nebudou ani ty největší hvězdy nebo 
galavečery v evropských časech. Z palety 
bojových sportů budou moci diváci Nova 
Sport 2 nahlédnout také na tuzemskou 
scénu v podobě galavečerů GCF.

Ani letos nebude program ochuzen 
o zápasy legendární NBA, kde bude znovu 
o svůj prostor na palubovce bojovat 
jediný český zástupce Tomáš Satoranský.

Fotbal
Evropská liga UEFA 
Ligue 1

Basketbal
NBA

Šipky
MAJOR turnaje
Mistrovství světa

Bojové sporty
UFC
Gladiator Championship Fighting

Ragby
AVIVA Premiership Rugby

Další sportovní akce
Snooker & Pool
IndyCar Series

NBA
Tomáš Satoranský

Ligue 1

UFC
Woodley vs. Thompson

Peter Wright

Šipky



DVA A PŮL CHLAPA (4 DÍLY) 

PO NEÚT ST ČT PÁ SO

17.30

18.00

22.00

19.00

20.00

21.00

SUE THOMAS: 
AGENTKA FBIFILM

FILMFILM FILM FILM FILM FILM

NÁMOŘNÍ
VYŠETŘOVACÍ

SLUŽBA
(2 DÍLY)

FILM

FILMFILM FILM FILM FILM

FILM

FILM 
TÝDNE

NÁMOŘNÍ
VYŠETŘ. SLUŽBA FILMFILM FILM FILM

FILM FILM FILM FILM FILM FILM

21.00

18.00

 PŘÁTELÉ (5 DÍLŮ)

PO NEÚT ST ČT PÁ SO

TN2

16.45

22.15

20.10

22.00

17.00

SEX VE MĚSTĚ (2 DÍLY)

SEX VE MĚSTĚ  
(2 DÍLY)

PODZIM 2018PODZIM 2018

MLADÍ A HLADOVÍ / SPRÁVNÁ DVOJKA / KEVIN SI POČKÁ / AMERICKÁ MANŽELKA / DĚDA SE ZÁVAZKY (3 DÍLY)



PO NEÚT ST ČT PÁ SO

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2014/2015

SMÍŠKOVÉ

ULICE 2011

ŽIVOT VE 
HVĚZDÁCH

SVĚTLA PASÁŽE

DOKTOŘI
Z POČÁTKŮ  

(2 DÍLY)

KOŘENÍ

CHCETE BÝT MILIONÁŘEM? (2 DÍLY)

16.30

17.15

18.15

19.30

20.00

21.00

21.45

22.45

19.00

RADY PTÁKA 
LOSKUTÁKA

VÍKEND

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2014/2015 (2 DÍLY)

VÝMĚNA  
MANŽELEK

ZÁBAVA 
(ARCHIV)

DOKTOŘI
Z POČÁTKŮ

PO NEÚT ST ČT PÁ SO

KOBRA 11 / WALKER TEXAS RANGER (2 DÍLY)

MISTŘI AUKCÍ / VÁLKA SKLADŮ (2 DÍLY)

MISTŘI ZASTAVÁRNY (2 DÍLY)

16.45

17.30

21.00

21.45

22.30

20.20

19.15

18.15

KRIMINÁLKA MIAMI / KRIMINÁLKA: ODDĚLENÍ KYBERNETIKY / KRIMINÁLKA NEW YORK (2 DÍLY)

ZÁKON A POŘÁDEK: ÚTVAR PRO ZVLÁŠTNÍ OBĚTI / MRTVÝ BOD

KRIMINÁLKA MIAMI / KRIMINÁLKA: ODDĚLENÍ KYBERNETIKY / KRIMINÁLKA NEW YORK

18.45

19.45

PODZIM 2018PODZIM 2018



15.00

17.30

PO NEÚT ST ČT PÁ SO

RAGBY / FOTBAL / ŠIPKY A KULEČNÍK (ZÁZNAMY) / UEFA – EVROPSKÁ LIGA

NBA / NHL (ZÁZNAMY) / ŠIPKY A KULEČNÍK (ZÁZNAMY) / PREMIERSHIP DARTS (ŽIVĚ)

1.00

0.00

22.00

20.45

ŠIPKY / POOL (ŽIVĚ)

ŠIPKY / POOL (ŽIVĚ)

LIGUE 2 
(ŽIVĚ)

EFL CUP
(ŽIVĚ)

FA CUP

LIGUE 1 
(ŽIVĚ)

20.00

LIGUE 1  
(ŽIVĚ) 

LIGUE 1 –
PREVIEW / 
LIGUE 1 
(ŽIVĚ)

EVROPSKÁ  
LIGA UEFA /   
PREMIERE  

LEAGUE DARTS  
(ŽIVĚ)

NBA  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

NBA  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

AVIVA  
PREMIERSHIP 

RUGBY  
(ŽIVĚ)

PODZIM 2018

NBA  
(REPRÍZY)

15.00

17.30

PO NEÚT ST ČT PÁ SO

REPRÍZY SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ –  
NHL, DFB CUP, HBL, SVENSKA SUPERLIGAN

1.00

0.00

22.00

20.45

SPORTOVNÍ  
MAGAZÍNY

SPEEDWAY  
PREMIERESHIP

(ŽIVĚ) / 
DFB POKAL 

(ŽIVĚ)

AVIVA  
PREMIERSHIP  

RUGBY  
(ŽIVĚ)

SPORTOVNÍ  
MAGAZÍNY

UEFA  
(HIGHLIGHTS)

EUROPEAN PGA TOUR (ŽIVĚ) / 
MOTOGP – KVALIFIKACE,  
HLAVNÍ ZÁVODY (ŽIVĚ)

20.00

SVENSKA 
SUPERLIGAN 

(ŽIVĚ) / 
HBL  

(ŽIVĚ)

MS  
V RALLYCROSSU  

(ŽIVĚ) /
SVENSKA

SUPERLIGAN
(ŽIVĚ)

EVROPSKÁ  
LIGA UEFA  

(ŽIVĚ) 

NHL  
(ŽIVĚ)

PODZIM 2018

NHL (ŽIVĚ)

HBL 
(ŽIVĚ) /
AVIVA  

PREMIERSHIP  
RUGBY
(ŽIVĚ)

DFB POKAL 
(ŽIVĚ)

UFC  
MAGAZÍNY

MOTO ÚTERÝ – 
REPRÍZY  

MOTORISTICKÝCH 
SPORTŮ / 

MOTO  
MAGAZÍNY

LIGUE 1 
(HIGHLIGHTS)

NBA  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

NBA (ŽIVĚ) / 
UFC (ŽIVĚ)

EUROPEAN TOUR – GOLF (ŽIVĚ) / 
REPRÍZY SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ

SPORTOVNÍ  
MAGAZÍNY

SPORTOVNÍ  
MAGAZÍNY



Voyo
Videoportál Voyo na podzim připravil 
opravdu pestrou filmovou nabídku. 
Trhákem je rozhodně britský film s Meryl 
Streep a Hugh Grantem Božská Florence. 
Příběh o pohádkově bohaté ženě, která 
miluje zpěv a chce být pěveckou divou, 
bohužel její hlas a hudební nadání jsou 
naprosto příšerné. Její přítel a manažer 
se ji tedy pokusí chránit před kritikou 
a opovržením ostatních. Dále se můžete 
těšit na Případ Sloane, Glóbem oceněné 
politické drama o nejslavnější lobbistce 
z Washingtonu. A na mnoho dalšího.

Pro sportovní fanoušky bude na Voyo 
čekat nová sezona stanice Nova Sport 1. 
Zde se můžou diváci těšit na boj 
o Stanleyův pohár v kanadsko-americké 
NHL, na fotbalové přenosy Evropské ligy 
UEFA a anglického poháru Carabao Cup. 
Pro fanoušky šipek jsou opět připraveny 
všechny přenosy turnajů PDC na 
Nova Sport 2.

Filmy:
Čára 
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
Božská Florence 
Heidi, děvčátko z hor 
Braven 
Kosti a skalp 
Madam služebná 
Ozzy 
Co den dluží noci 
Bláznivá pětka 
Přežít 
Případ Sloane

Božská Florence

Heidi, děvčátko z hor

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Ozzy



Internetové 
portály
Nova Plus nabídne také na podzim 
pořady z vlastní produkce. Pokračuje 
#HASHTAG Vaška Matějovského alias 
Mikyho z Ulice, kterého si do soukromí 
zvou herci populárních seriálů TV Nova. 
Daří se mu tak prozrazovat zásadní scény, 
které otřásají seriálovými ději. Pokračovat 
bude Což takhle dát si..., úspěšný pořad 
s Ondřejem Novotným, který si do své 
kuchyně zve herecké i moderátorské 
osobnosti TV Nova. Ve střižně už také 
vzniká speciální vydání o víně.
 
Na televizní zpracování naváže online 
pořad Jak se vede, Malé lásky?. 
K hlavním hrdinům oblíbené dokureality 
se vracejí po celý rok naše kamery a díky 
tomu jejich příběhy nekončí poslední 
televizní klapkou. Stejné pozornosti 
se dostane protagonistům neméně 

úspěšného pořadu Mise nový domov 
a novinky O 10 let mladší. Se stejnou 
noblesou pokračují také Street modelky 
s  moderátorkou Zorkou Hejdovou. 
A novinky se chystají i v pořadu Nova 
Stars. Ještě více nových projektů už na 
podzim na Nova Plus.
 
Oblíbený zpravodajský portál TN.cz 
nadále přináší aktuální informace 
z domova i ze světa a diváci zůstávají 
stále v obraze i díky stejnojmenné mobilní 
aplikaci. Zpravodajský portál nabízí také 
pravidelně speciály, včetně magazínu 
autoTN.cz s pravidelnými videotesty 
automobilů.

Jak se vede, Malé lásky?

Nova Stars

#HASHTAG



Nadace Nova
Nadace Nova stejně jako v loňském roce 
pomáhá dětem. Svou činnost staví na 
čtyřech pilířích: zdraví, vzdělání, domov 
a humanitární pomoc. Každý z pilířů má 
zásadní vliv na život a štěstí dítěte, proto se 
nadace snaží pomáhat a pečlivě rozdělovat 
svou pomoc. Patronkou Nadace Nova je 
moderátorka a maminka Kristina Kloubková, 
která se podílí i na výběru schválených 
žádostí. Nadace podpořila neziskové 
organizace, konkrétní příběhy dětí a také 
příběhy vybrané přímo diváky TV Nova. 
Například pěvecká show SuperStar zrodila 
dva příběhy, které oslovily diváky, a ti sami 
chtěli pomoci. Nadace Nova na ně vybrala 
téměř 400 tisíc. 

Pomoc nejpotřebnějším pokračuje i v roce 
2018, kdy bude Nadace Nova přinášet 
úsměv mimo jiné do sociálně slabších rodin 
a dětem se zdravotními problémy.  

„Přinášíme dětem úsměv“
www.nadacenova.cz



Nova International 
Nova +1
Nova International 
Nova International je mezinárodní 
verzí nejsledovanější české stanice 
TV Nova a přináší slovenským divákům 
nejúspěšnější pořady televize. V prime 
time vysílání nabízí výběr TOP 10 
nejúspěšnějších premiérových pořadů 
vlastní tvorby z celé skupiny Nova. 
Jedná se o pořady různých žánrů, od 
zpravodajských a publicistických přes 
dramatickou tvorbu až po zábavní 
formáty.

Nova International nahradila stávající 
volně šířené stanice skupiny Nova, 
které byly na Slovensku šířeny bez jejího 
souhlasu, a doplnila nabídku prémiových 
sportovních stanic Nova Sport 1 
a Nova Sport 2. Všechny tyto stanice si 
diváci mohou vychutnat v HD kvalitě.

Nova +1 
Nova +1 je stanice skupiny Nova, 
která nabízí atraktivní program 
nejsledovanějšího českého televizního 
kanálu TV Nova vysílaný s časovým 
posunem jedné hodiny. V nabídce 
satelitního operátora se poprvé objevila 
v září roku 2017. Vedle pořadů vysílaných 
ve standardním čase tak mohou diváci 
TV Nova sledovat své oblíbené pořady 
také o hodinu později.

Ulice

Ordinace v růžové zahradě 2

Specialisté
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