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Vážení přátelé a partneři TV Nova,

skupina Nova patří k nejsilnějším značkám 
v České republice a během prvního pololetí 
roku 2019 potvrdila svou dlouhodobou pozici 
jednoznačného televizního lídra. Právě teď 
držíte v rukou magazín představující podzimní 
programové schéma a máme velkou 
radost, že vám můžeme opět nabídnout ty 
nejúspěšnější televizní tituly na českém trhu.

Podzimní program divákům přinese 
dlouhodobě nejsledovanější zpravodajství 
a publicistiku, které neustále inovujeme. 
Dalšími pilíři původní tvorby jsou oblíbené 
seriálové stálice Ulice, Ordinace v růžové 
zahradě 2 i kriminální seriál Specialisté, 
které představí nové postavy i dramatické 
osudy stávajících hrdinů. Mezi vlajkové lodě 
podzimu patří nová řada velkolepé show 
Tvoje tvář má známý hlas i premiérové 
díly seriálu Policie Modrava, který si získal 
u diváků obrovskou oblibu a zlomil nejeden 
rekord sledovanosti. Úplnou novinkou je 
unikátní formát Příběhy českých zločinů, 
který divákům odhalí emotivní pozadí 
kriminálních případů. Reálné detektivní 
příběhy, z nichž až mrazí, vypráví lidé, kteří 
je skutečně prožili.

Na podzim vám také nabídneme 
mimořádnou sportovní událost. V Praze 
se 4. října odehraje jedinečný zápas 
nejprestižnější hokejové ligy světa NHL, ve 
kterém se střetnou Chicago Blackhawks 
a Philadelphia Flyers. Účast českých 
hokejistů zaručí mimořádný zážitek 
a Nova Sport bude u toho! Duel zařadíme 
i mimořádně do vysílání TV Nova.

Digitální portfolio skupiny Nova prochází 
v současné době zásadní modernizací. 
Postupně přidáváme divákům další možnosti, 
jak sledovat jejich oblíbený obsah, ať už je 
to HbbTV nebo mobilní aplikace. Významně 
také posilujeme aktivity na sociálních sítích 
a dále pokračujeme v úspěšném propojování 
televizních značek s online obsahem.

Přejeme vám krásný a úspěšný podzim 
2019!

Klára Brachtlová a Jan Vlček
generální ředitelé skupiny Nova



Tvoje tvář má známý hlas je formát plný 
velkých proměn, skvělých hudebních 
čísel a oblíbených českých hvězd 
v rolích světových, ale i tuzemských ikon 
populární hudby. Bavit diváky tentokrát 
budou Zuzana Norisová, Roman Zach, 
Debbie Khalová, Robert Urban, Kateřina 
Brožová, Ján Jackuliak, Kateřina Marie 
Fialová a mladý talentovaný herec Marek 
Lambora. Moderátorem nebude nikdo jiný 
než Ondřej Sokol, který je se show Tvoje 
tvář má známý hlas spojen už od samého 
začátku. Také v šesté řadě pořadu mají 
soutěžící k dispozici nejen hlasového 
a hereckého poradce, ale i choreografa. 
Linda Finková bude pomáhat se zpěvem, 
soutěžící minulé řady, herec Patrik Děrgel, 
bude nově hereckým koučem a choreograf 
Yemi A. D. se postará o perfektní taneční 
čísla.

Tvoje tvář 
má známý 
hlas

začátek vysílání: 
7. září 
sobota 20.20



Jeden z nejúspěšnějších seriálů televize 
Nova se vrací s novými díly a znovu diváky 
přenese do prostředí malebné šumavské 
přírody, která ukrývá další kriminální 
případy. Osm nových dílů, osm napínavých 
večerů, osm vzrušujících příběhů... V nich se 
na pozadí vyšetřování rozehrají i soukromá 
dramata členů týmu kriminalistů pod 
vedením Jany Vinické, jejich rodin, přátel 
a známých. Předlohou jsou jim skuteční 
obyvatelé Šumavy, které autor projektu 
a režisér Jaroslav Soukup poznal v tomto 
drsném, ale mimořádném kraji. Neměnné 
zůstává i herecké obsazení. Vedle Soni 
Norisové či Jaroslava Satoranského se 
budou diváci i nadále potkávat s Filipem 
Tomsou, Jaroslavou Stránskou, Michalem 
Holánem, Matějem Dadákem, Janou 
Bouškovou i Táňou Medveckou.

Policie 
Modrava

začátek vysílání: 
1. září 
neděle 20.20



Novinkou letošního podzimu je unikátní 
pořad Příběhy českých zločinů. 
Investigativní novinář Janek Kroupa 
divákům postupně odkryje pozadí 
reálných kriminálních příběhů. Návrat 
k nejzávažnějším zločinům je velmi 
emotivní. Jak se s nimi po letech smiřují 
pozůstalí? A jak fatální dopad měly 
tragické události na jejich současné 
životy? Jedním z nejsilnějších příběhů je 
případ „heparinového vraha“ Petra Zelenky, 
který spáchal od května do září 2006 
sedm vražd a o dalších deset se pokusil. 
Soudce ho poslal do vězení na doživotí. 
Jaká byla jeho motivace zabíjet nevinné 
pacienty?

Příběhy 
českých 
zločinů

začátek vysílání:  
1. září 
neděle 21.30



Specialisté Seriál Specialisté si již vydobyl své čestné 
místo mezi českými detektivními stálicemi. 
Jeho příznivci už dobře vědí, že se mohou 
týden co týden těšit na setkání se svými 
oblíbenými pražskými kriminalisty, kteří 
v každé epizodě hledají klíč k vyřešení 
nového případu. Není to tak dlouho, co 
se vedení policejního oddělení ujal major 
Strouhal v podání Martina Dejdara. 
V posledním předprázdninovém dílu navíc 
osud týmu Specialistů zasadil nelítostnou 
ránu. Při policejním zásahu byl postřelen 
kapitán Čermák (Jan Zadražil) a svým 
zraněním na místě podlehl. Novou posilou 
týmu Specialistů se stane kapitán Kovář 
ztvárněný Jiřím Hánou. V premiérových 
dílech, připravených na podzimní sezónu, 
bude s kolegy pátrat například po 
vrahovi zaměstnankyně pánského klubu, 
vyšetřovat smrt studenta, který zemřel na 
předávkování nebezpečně silnou drogou, či 
rozplétat nevšední rodinnou tragédii, která 
se rovněž neobešla bez ztráty na životě.

začátek vysílání: 
26. srpna
pondělí 20.20



Ulice Vstupujeme do 15. roku vysílání seriálu 
Ulice! Roku, který postavám, jež se 
nesmazatelně zapsaly do myslí diváků, 
připomene minulost. Roku, který vedle 
pokračování vyprávění osudů dobře 
známých tváří ožije novými příběhy. 
Nyklovi, podnikatelé tělem i duší, se jen 
neradi smiřují se zavřením pekárny, rodinné 
firmy, kterou léta budovali. Na cestě za 
obnovou podnikání nechají pot i slzy 
a horizont je přitom tak vzdálený... Stín 
minulosti dopadne na Bedřicha Lišku, a to 
tíživěji, než by si kdy dokázal představit. 
Rodina Peškových se bude srovnávat 
s překvapivým přiznáním Peškovy sestry 
Marie. Maléřovi jdou každý svou cestou. 
Martin zakotvil po boku milenky Šárky, 
bude i Veronika schopná navázat nový 
vztah, nebo je na novou lásku ještě příliš 
brzy? Zato Rozina čas neztrácí, když vyhoví 
Victorově žádosti o ruku. Matěj čeká dítě 
s Katarínou, Ája se ale nehodlá vzdát, 
vytáhne další eso z rukávu a roztočí další 
kolotoč lží a nedorozumění. Dokáže ho 
Matěj včas zastavit? Márovi a Karle letošní 
podzim přinese v otázce plánovaného 
rodičovství víc, než doufali. A Magda 
s matkou Zdeňkou najdou „lék“ na 
Zdenčinu Alzheimerovu chorobu – lásku...

začátek vysílání: 
19. srpna 
pondělí – pátek 18.25



Ordinace 
v růžové 
zahradě 2

Ordinace v růžové zahradě 2 se letos na 
podzim otvírá už po patnácté. V popředí 
řešení závažných medicínských případů 
se odehrají další soukromá dramata 
kamenických zdravotníků. Do osudů 
oblíbených postav se nesmazatelně 
zapíší nové osobnosti i tváře z minulosti. 
Do manželství Čestmíra Mázla s Alenou 
zasáhne jeho spolužák z medicíny Martin. 
V životě Boba Švarce se objeví jeho matka 
Libuška, kterou roky neviděl, i bratr Ludva, 
jehož nikdy nepoznal. Zpřetrhané vazby 
s rodinou bude slepovat i Mára. O rozruch 
v životě Oty Kováře se s razancí sobě 
vlastní postará nová šéfová záchranky 
Zita. A co nedá spát Marice?

začátek vysílání: 
27. srpna 
úterý a čtvrtek 20.20



Malé lásky Podzimní schéma TV Nova doplní 
doku‑reality Malé lásky, se kterou 
nahlédneme pod ruce odborníkům 
z gynekologicko‑porodnické kliniky v Plzni. 
Diváci se znovu setkají se známými tvářemi 
z řad lékařů a porodních asistentek, kteří 
pomohou na svět téměř třem desítkám 
novorozenců. Prožijeme tak spolu s nimi 
intimní okamžiky zrození, které většinou 
zůstávají v rodinných albech.  Díky téměř 
35 skrytým kamerám se divákovi otevře 
jedinečný pohled nejen na porodní sál, 
ale i do předporodních pokojů a chodeb, 
kde se odehrává většina příběhů letošních 
Malých lásek. Překvapením této série je, 
že před kamerami přivede na svět svého 
prvního potomka i jedna z porodních 
asistentek plzeňské gynekologie. „Je to 
pro nás krásná vzpomínka a zároveň 
možnost pořádně prožít manželovu reakci, 
kterou jsem v den porodu tolik nevnímala,“ 
svěřila se porodní asistentka se svými 
pocity z nové role v Malých láskách. Jedna 
z epizod bude také vyprávět zajímavý 
příběh o lékařce z Keni, která se rozhodla 
porodit v Plzni.začátek vysílání: 

28. srpna 
středa 21.30



Výměna 
manželek

Oblíbená sonda do českých domácností 
se vrací na obrazovky televize Nova. 
Ani tentokrát nebudou chybět velká 
dramata, silné příběhy, ale i velmi vypjaté 
situace. Diváci se například dozvědí, jak 
se bude Markéta cítit v lesbické rodině 
s temperamentní prozatímní partnerkou. 
Také se bude řešit, jestli si tvrdohlavá 
Jarka poradí s výbušným náhradním 
partnerem Pavlem.

začátek vysílání: 
28. srpna 
středa 20.20



Diváci se budou opět skvěle bavit 
u oblíbené soutěžní show Co na to Češi. 
Moderátor Tomáš Matonoha bude každý 
všední den ve studiu vítat dva pětičlenné 
rodinné 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.

Co na to 
Češi

začátek vysílání: 
19. srpna 
pondělí – pátek 17.30



Dáma a Král 
Diváci se mohou těšit na premiérové 
díly tohoto úspěšného seriálu a také na 
své oblíbené postavy ztvárněné Terezou 
Hofovou, Michalem Daleckým, Matějem 
Hádkem, Miroslavem Donutilem, Janem 
Cinou a dalšími. Osazenstvo advokátní 
kanceláře Černý, Braunová & spol. bude 
opět řešit řadu rozličných a zajímavých 
případů s kriminální zápletkou. Obhajoba 
klientů je i tentokrát zavede do atraktivních 
prostředí – do tajemného loveckého 
zámečku, na zříceninu hradu plnou básníků, 
na strašidelnou samotu na česko‑polských 
hranicích, mezi ufology, fanoušky fantasy 
anebo mezi profesionální svůdce žen. 

Mise nový domov
Mise nový domov a s ní i moderátorka 
Tereza Pergnerová jsou zpět. Diváci budou 
mít možnost každý týden sledovat velmi 
silné příběhy lidí, kterým dá Mise nový 
domov šanci na nový začátek. Diváci 
například uvidí příběh Milana, kterému se 
v okamžiku změnil život, když po vraždě 
sestry k jeho dvěma dětem přibyly čtyři 
nezaopatřené neteře. 

O 10 let mladší 
Pořad O 10 let mladší představí divákům 
opět radikální proměny dvojic. Proměnou 

i životním restartem projdou téměř dvě 
desítky účinkujících. Kamarádi, partneři 
nebo i sourozenci změní svůj dosavadní 
život a omládnou o deset let. O dvojice 
se postará tým špičkových odborníků 
estetické medicíny. Diváci proniknou do 
zákulisí náročnějších zákroků z plastické 
chirurgie či dermatologie. Provázet je 
bude nová moderátorka, věčně usměvavá 
Martina Randová, kterou diváci znají 
z oblíbeného seriálu Ordinace v růžové 
zahradě 2. Reality show O 10 let mladší 
přináší velké proměny a mění životy 
obyčejných lidí.

Utajený šéf 
Oblíbená reality show Utajený šéf se vrací 
na obrazovky televize Nova. Šéf pozná na 
vlastní kůži, že vize v excelovské tabulce 
vypadá sice ambiciózně, ale v běžné praxi 
je nerealizovatelná. V pozici řadového 
zaměstnance odhaluje, kde nesmyslné 
nároky brzdí provoz a kde jsou skryté 
rezervy. A tak zatímco kmitá, funí, kolabuje 
či „jen“ nevěřícně kroutí hlavou, jeho 
podřízení vůbec netuší, že zaučují, chválí 
či peskují vlastního šéfa. A že mu často 
otevřeně říkají to, co by si jinak zaručeně 
nechali pro sebe: pravdu. Jak šéf zareaguje 
na upřímnou kritiku? Zvítězí dotčené ego, 
nebo touha dělat věci lépe?

Připravujeme

Dáma a Král

Dáma a Král 
Mise nový domov  
O 10 let mladší 
Utajený šéf



Zpravodajství TV Nova svým divákům dlouhodobě 
přináší důvěryhodné a aktuální 
zpávy 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.

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 Divákům bude televize Nova přinášet 
i publicistické pořady, které je budou 
provázet v průběhu celého týdne. 
Od samého rána mohou vstávat 
u Snídaně s Novou, ve které je vítá i nová 
moderátorská dvojice Nikol Čechová 
a Milan Peroutka. V úterý po Ordinaci 
v růžové zahradě 2 se dozvědí řadu 
zajímavostí ve Víkendu. Ve čtvrtek pak 
zabrousíme do světa šoubyznysu v pořadu 
Život ve hvězdách. Na sobotu je připraven 
magazín Koření a zároveň i Volejte Novu, 
kde se podíváme do zákulisí televize Nova. 
A v neděli večer shrne Markéta Fialová 
nejdůležitější informace celého týdne ve 
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 22.30



Hlavním tahákem letošního podzimu budou 
české komedie, ale i mnoho výjimečných 
premiér zahraničních filmů. V komedii Dvě 
nevěsty a jedna svatba režiséra Tomáše 
Svobody potká Anna Polívková svou dávnou 
lásku, která je ale snoubencem její sestry. 
Manželství Lenky Vlasákové a Saši Rašilova ve 
snímku Věčně tvá nevěrná bude procházet 
těžkou zkouškou. I režisér Karel Janák ve filmu 
LOVEní s Ester Geislerovou zvolil tematiku 
partnerských vztahů. Diváky také čeká české 
kriminální drama Miss Hanoi z prostředí 
vietnamské komunity. TV Nova odvysílá další 
dobrodružné, fantasy i animované zahraniční 
snímky, jako jsou filmy Kong: Ostrov lebek, 
příběh nesourodého týmu badatelů, kteří 
chtějí prozkoumat tajemný ostrov kdesi 
v Pacifiku, film Warcraft: První střet, který byl 
natočen podle počítačové hry nebo fantasy 
Sedmý syn. V komedii Loupež ve velkém stylu 
se trojice kamarádů rozhodne přepadnout 
banku, která je připravila o peníze. Pro 
všechny věkové kategorie jsou připraveny 
dva díly animovaného filmu Já, padouch, ale 
i válečné drama Dunkerk, kde byly události 
poprvé ztvárněny tak, jak se opravdu staly. 
Filmoví nadšenci se mohou těšit na filmy 
Padesát odstínů šedi, Repo Men, CHIPS: 
Bláznivá hlídka, Centrální inteligence nebo 
Méďa 2.

České filmy
Dvě nevěsty a jedna svatba
Věčně tvá nevěrná
Miss Hanoi
LOVEní

Zahraniční filmy
Kong: Ostrov lebek
Warcraft: První střet
Sedmý syn
Loupež ve velkém stylu
Já, padouch
Já, padouch 2
Dunkerk
Repo Men
CHIPS: Bláznivá hlídka
Padesát odstínů šedi
Centrální inteligence
Méďa 2

Warcraft

Dunkerk

Já, padouch 2

Filmové 
premiéry

Dvě nevěsty a jedna svatba



37,0 %

PODÍL NA SLEDOVANOSTI ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2019  
V PRIME TIME SHARE 15–54

Zdroj dat sledovanosti: ATO – Nielsen Admosphere, živě +TS0‑3, ke dni: 18. 7. 2019

SKUPINA TV NOVA

PODZIM 2019*
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Nova 2 I podzimní programové schéma stanice 
Nova 2 se ponese v duchu divácky 
oblíbených a vděčných seriálů a sitkomů. 
V premiérovém uvedení pokračuje 
americký komediální hit Znovu 20 
vyprávějící příběh svobodné matky, která 
se snaží vrátit zpět do práce a zjišťuje, 
že je téměř nemožné začít v jejím věku 
znovu od začátku. Rozhodne se tak změnit 
vizáž, aby vypadala, jako by jí bylo 26 let. 
Dále Nova 2 uvede titul Děda se závazky 
či nesmrtelné sitcomy Přátelé, Dva a půl 
chlapa a Will a Grace.

To nejdůležitější z celého dne z domácího 
i světového dění shrne každý všední den 
od dvaadvacáté hodiny zpravodajská 
relace TN2. Chybět nebudou ani rozšířené 
informace o počasí a sportu.

Znovu 20
Přátelé
Dva a půl chlapa 
Will a Grace
Děda se závazky  
Kevin si počká
Americká manželka
Ženatý se závazky

Zpravodajství:
TN2

Dva a půl chlapa

Děda se závazky

Přátelé

Znovu 20



Dánská dívka

Nova Cinema Podzimní program Nova Cinema přinese 
divákům bohatou nabídku premiérových 
i oblíbených filmových titulů. Premiéra 
Dánské dívky představí život jednoho 
z nejlepších dánských malířů Einara 
Wegenera v podání Eddiho Redmaynea 
a jeho emocionální proměnu v ženu. 
O dramatické filmové momenty se 
postará i další premiérové životopisné 
drama Nezlomný vyprávějící neuvěřitelný 
příběh olympijského běžce a válečného 
veterána Louise Zamperiniho. Pro celou 
rodinu je pak připravena premiéra 
snímku Kubo a kouzelný meč. Z divácky 
oblíbených titulů odvysílá Nova Cinema 
filmy Vykoupení z věznice Shawshank, 
Pianista, Ocelová pěst, Interstellar, Karlík 
a továrna na čokoládu a celou řadu 
dalších. Pro milovníky superhrdinů je 
připravena diváky i kritiky ceněná trilogie 
Batman začíná, Temný rytíř a Temný rytíř 
povstal.

Dánská dívka
Nezlomný 
Kubo a kouzelný meč 
Vykoupení z věznice Shawshank
Pianista
Ocelová pěst
Interstellar 
Pan
Karlík a továrna na čokoládu
Serenity
Teorie všeho
Batman začíná 
Temný rytíř
Temný rytíř povstal

Nezlomný

Interstellar

Batman začíná



Nova Action Jejich revírem je dálnice, jejich tempo 
je vražedné! Nejúspěšnější německý 
seriál Kobra 11 představí na podzim 
premiérovou řadu a s ní i další případy 
pro kriminální oddělení dálniční policie 
v Kolíně nad Rýnem. S premiérovými díly 
se na Nova Action vrátí také likvidátor 
problémů slavných a bohatých Ray 
Donovan. Diváci v programové nabídce 
najdou i oblíbené stálice Válka skladů nebo 
Mistři zastavárny a o velkou dávku krimi 
a napětí se postarají tituly Vražedná čísla, 
Sherlock Holmes: Jak prosté, Lovci zločinců 
a mnoho dalších. Netradiční spojení 
kouzelnických triků úspěšného iluzionisty 
a FBI nabídne seriál Mistr iluze.

Kobra 11

Premiéry:
Kobra 11 XXIV
Ray Donovan V, VI 

Válka skladů
Válka skladů Texas
Válka skladů Kanada
Mistři zastavárny
Sherlock Holmes: Jak prosté
Vražedná čísla
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti
Agenti S.H.I.E.L.D.
Lovci zločinců
Mistr iluze
Training Day

Ray Donovan

Mistři zastavárny

Mistr iluze 



Nova Gold Nova Gold zavede diváky na podzim na 
úplný začátek jednoho z nejúspěšnějších 
seriálů české televizní tvorby – Ordinace 
v růžové zahradě. Společně se vrátíme do 
roku 2005, na počátek vztahu Čestmíra 
Mázla s Gitou Petrovou. S Ulicí diváci 
zavzpomínají na rok 2014 a obrazovky 
rozezpívá seriál Gympl s (r)učením 
omezeným s Libuší Šafránkovou, Karlem 
Heřmánkem a Ondřejem Brzobohatým 
v hlavních rolích. Večerní vysílání bude 
patřit americkému seriálu Paní ministryně, 
ve kterém musí politička Elizabeth 
McCordová skloubit náročný politický 
život s mnohdy ještě náročnějším životem 
rodinným. Z archivu televizní zábavy 
nabídne Nova Gold například Riskuj, Zlatou 
mříž nebo TELE TELE.

Každý podvečer bude děti na Nova Gold 
bavit animovaný blok Smíškové. Seriál 
Tučňáci z Madagaskaru zavede malé 
diváky do zoologické zahrady v Central 
Parku, společně s mluvící mořskou houbou 
Spongebobem v kalhotách budou 
prožívat neuvěřitelná dobrodružství a se 
Scooby‑Doo a Scrappy‑Doo vyřeší nejednu 
záhadu.

Paní ministryně 
Ordinace v růžové zahradě 2 
Ulice 
Gympl s (r)učením omezeným 
Riskuj
Zlatá mříž
TELE TELE
HOGO FOGO
Dobroty

Smíškové, pásmo animovaných pořadů – 
každý den po 18. hodiněPaní ministryně

Ulice (2014)

Ordinace v růžové 
zahradě 2 (2005)

Gympl



Nova Sport 1

Fotbal:
Evropská liga UEFA 
MLS
DFB-Pokal

Hokej:
NHL

Motorsport:
MotoGP
MČR v rally

Další sportovní akce:
Beach Volleyball World Tour
Handball Bundesliga
Premiership Rugby
Světová série v extrémních skocích do vody
Gladiator Championship Fighting

Začátky nových sezón, ale také 
vyvrcholení těch probíhajících, to 
bude podzimní program na prémiové 
stanici Nova Sport 1. 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 včetně 
toho říjnového v Praze.

Kromě obvyklých zápasů Evropské 
ligy UEFA a německého poháru DFB‑
Pokal diváci poprvé uvidí závěrečnou 
fázi nejvyšší profesionální fotbalové 
ligy v USA a Kanadě MLS. Mistrovství 
světa silničních motocyklů také pozná 
celkového vítěze, stejně tak jako 
seriál Mistrovství České republiky 
v rally a Světová série v extrémních 
skocích do vody s Čechem Michalem 
Navrátilem. České zástupkyně bude 
mít také Světová série plážového 
volejbalu.



Nova Sport 2 Podzim na prémiové sportovní stanici 
Nova Sport 2 bude opět ve znamení 
nových začátků. Do nové sezóny 
vstoupí nejprestižnější basketbalová 
soutěž světa NBA s Tomášem 
Satoranským. Jediný Čech v soutěži 
bude nově oblékat dres Chicaga 
Bulls. Nová sezóna začne i nejvyšší 
francouzské fotbalové lize Ligue 1, 
ve které se představí velkokluby jako 
PSG, Monako, Lyon nebo Marseille. 
Do fotbalové nabídky patří i anglický 
ligový pohár Carabao Cup.

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. 
Pod hlavičkou této organizace působí 
Češka Lucie Pudilová. Chybět nebudou 
ani ty největší hvězdy a galavečery 
v evropských časech.

Basketbal:
NBA

Fotbal:
Evropská liga UEFA
MLS
Ligue 1
Ligue 2
Coupe de la Ligue
Carabao Cup

Šipky:
MAJOR turnaje
Mistrovství světa

Bojové sporty:
UFC

Další sportovní akce:
Snooker & Pool

Chicago Bulls



PODZIM 2019 PODZIM 2019

17.30

18.00

20.00

22.00

DĚDA SE ZÁVAZKY / WILL A GRACE (3 DÍLY)

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM TÝDNE

ZNOVU 20 (2 DÍLY)

FILM

SUE THOMAS: AGENTKA FBI /  
SHERLOCK HOLMES: JAK 

PROSTÉ

FILM

FILM

FILM

16.45

18.00 PŘÁTELÉ (5 DÍLŮ)

20.10 DVA A PŮL CHLAPA (4 DÍLY)

22.00 TN2

22.15 ZNOVU 20 (2 DÍLY)



PODZIM 2019

16.30 ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2005

17.15 ULICE 2014

18.15 SMÍŠKOVÉ

20.00 PANÍ MINISTRYNĚ (2 DÍLY)

21.45 ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2005 (2 DÍLY)

PODZIM 2019

16.45 KOBRA 11 (2 DÍLY)

20.20
SHERLOCK HOLMES: JAK PROSTÉ / VRAŽEDNÁ ČÍSLA / KRIMINÁLKA: ODDĚLENÍ KYBERNETIKY /  

ZÁKON A POŘÁDEK: ÚTVAR PRO ZVLÁŠTNÍ OBĚTI (2 DÍLY)

18.15 VÁLKA SKLADŮ / VÁLKA SKLADŮ TEXAS / VÁLKA SKLADŮ KANADA (2 DÍLY)

19.15 MISTŘI ZASTAVÁRNY (2 DÍLY)

21.45 RAY DONOVAN / AGENTI S.H.I.E.L.D. / LOVCI ZLOČINCŮ / MISTR ILUZE / TRAINING DAY

22.30
SHERLOCK HOLMES: JAK PROSTÉ / VRAŽEDNÁ ČÍSLA / KRIMINÁLKA: ODDĚLENÍ KYBERNETIKY / 

ZÁKON A POŘÁDEK: ÚTVAR PRO ZVLÁŠTNÍ OBĚTI



ZÁZNAMY SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ 
(NBA, NHL, ŠIPKY, POOL)

ZÁZNAMY SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ (NHL, HBL, DFB‑POKAL, MAJOR LEAGUE SOCCER,  
PREMIERSHIP RUGBY, BEACH VOLLEYBALL WORLD TOUR, UEFA EVROPSKÁ LIGA)

PODZIM 2019*PODZIM 2019*

15.0015.00

17.3017.30

* Změna programu vyhrazena.* Změna programu vyhrazena.

20.0020.00

20.4520.45

22.0022.00

00.0000.00

01.0001.00

ŠIPKY / POOL (ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

NBA  
(ZÁZNAM)

ZÁZNAMY SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ  
(LIGUE 1, COUPE DE LA LIGUE, CARABAO CUP)

EXTRÉMNÍ  
SPORTY  

(PREMIÉRA)

MOTORISTICKÉ  
MAGAZÍNY  
(REPRÍZA)

SPORTOVNÍ  
MAGAZÍNY 
(PREMIÉRA)

UEFA  
EVROPSKÁ  
LIGA / HBL  

(ŽIVĚ)

DFB  
POKAL /  

PREMIERSHIP  
RUGBY  
(ŽIVĚ)

LIGUE 1 
(ŽIVĚ)GLADIATOR  

CHAMPIONSHIP 
FIGHTING /  

NHL  
(ŽIVĚ)

LIGUE 1 
(ŽIVĚ)

DFB‑POKAL /  
HBL  

(ŽIVĚ)

NBA  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

MOTORISTICKÉ  
MAGAZÍNY  
(PREMIÉRA)

LIGUE 1  
(ŽIVĚ)

BEACH VOLLEYBALL WORLD TOUR /  
CLIFF DIVING WORLD SERIES /  

MOTOGP – KVALIFIKACE,  
HLAVNÍ ZÁVODY (ŽIVĚ)

MAJOR LEAGUE SOCCER /  
NHL (ŽIVĚ)

UFC  
(ZÁZNAM)

DFB‑POKAL  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ZÁZNAM)

NBA  
(ŽIVĚ)

MOTOGP – 
HLAVNÍ ZÁVODY 

(ZÁZNAM)

NHL  
(ŽIVĚ)

ZÁZNAMY SPORT. 
PŘENOSŮ  

(DFB‑POKAL, MAJOR 
LEAGUE, LIGUE 1)

PREMIERSHIP  
RUGBY (ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ZÁZNAM)

NBA  
(ŽIVĚ)

UEFA  
EVROPSKÁ LIGA 

HIGHLIGHTS

LIGUE 1  
(ZÁZNAM)

LIGUE 2  
(ZÁZNAM)

LIGUE 1  
HIGHLIGHTS  
(PREMIÉRA)

UFC / NBA  
(ŽIVĚ)

NHL  
(ŽIVĚ)

ŠIPKY / POOL (ŽIVĚ)
UFC  

MAGAZÍN 
(PREMIÉRA)

LIGUE 2  
(ŽIVĚ)

COUPE DE LA LIGUE /  
CARABAO CUP (ŽIVĚ)

LIGUE 1 PREVIEW 
(PREMIÉRA)UEFA  

EVROPSKÁ LIGA / 
PREMIER  

LEAGUE DARTS  
(ŽIVĚ)

LIGUE 1 
(ŽIVĚ)



Odnikud

Voyo Podzimní schéma na videoportálu VOYO 
nabídne divákům skvělé filmové zážitky. 
Pochmurnou atmosféru podzimu podtrhne 
drama Jack staví dům. Matt Dillon zde 
geniálně ztvárňuje sériového vraha, pro 
kterého je každé zabití uměleckým dílem. 
Na podobné vlně se nese i severské 
drama Složka 64. Příběh odhaluje zrůdné 
lékařské experimenty, kterým musí přijít 
na kloub dvojice odhodlaných detektivů. 
Z chladného severu se s filmem Všichni 
to vědí přesuneme do teplého Španělska, 
kde se Penélope Cruz a Javier Bardem 
zúčastní svatby.

Nebudou chybět ani exkluzivní přímé 
přenosy světových sportovních událostí. 
Pro všechny hokejové nadšence budou na 
Voyo k vidění zápasy prestižní zámořské 
soutěže NHL. Naopak pro fanoušky fotbalu 
se bude vysílat Evropská liga.

Jack staví dům
Odnikud
Složka 64 
Všichni to vědí
Dlouhý let

Jack staví dům

Složka 64

Všichni to vědí



Internetové 
portály

Internetový portál Nova.cz na podzim 
chystá již tradičně pořady z vlastní 
produkce. Diváci se mohou těšit na 
bonusové reportáže k oblíbeným pořadům 
TV Nova, jako například Malé lásky nebo 
Mise nový domov, ve kterých se dozví, jak 
dnes žijí hlavní hrdinové a co se u nich 
změnilo. 

Vrcholem podzimu bude další řada show 
Tvoje tvář má známý hlas, v jejímž zákulisí 
vznikne spousta bonusových materiálů. 
Diváci uvidí i účinkující minulých řad, kteří 
je provedou zákulisím, kam se běžné oko 
nedostane. Exkluzivně se nova.cz bude 
věnovat také jubilejní patnácté sezóně 
oblíbených seriálů Ulice a Ordinace 
v růžové zahradě 2. Speciální videoobsah 
vznikne i k podzimní novince Příběhy 
českých zločinů. Pro internetové diváky jej 
bude připravovat Janek Kroupa.

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 pravidelně také 
speciály včetně magazínu autoTN.cz

Ordinace v růžové  
zahradě 2



Nadace Nova i letos pomáhá především 
těm nejslabším – dětem. Svou činnost 
zaměřuje na zdraví, vzdělání, domov 
a humanitární pomoc. Patronkou Nadace 
Nova je moderátorka TV Nova Kristina 
Kloubková, která správní radě pomáhá 
ze všech přijatých žádostí vybrat ty 
nejpotřebnější. 

Díky projektu Spartan Charity nadace 
obdržela celkem 152 100 Kč, z nichž 
57 080 Kč putovalo k nemocnému 
Tadeáškovi Ptáčníkovi na rehabilitační 
pobyty. Díky spolupráci s projektem 
Ski Tour mohla dostat 93 500 Kč i nemocná 
Emička Zajícová na zdravotní vozíček. 
Reality show Výměna manželek přinesla 
příběh, který oslovil diváky TV Nova natolik, 
že chtěli pomoci sami. Nadace Nova 
pro Zdeňkovu rodinu vybrala krásných 
561 394 Kč.

Pomoc nejpotřebnějším pokračuje i v roce 
2019, kdy bude Nadace Nova opět 
přinášet podporu i úsměv do sociálně 
slabších rodin a dětem se zdravotními 
problémy.



Nova 
International

Nova +1

Nova International je mezinárodní verzí 
nejsledovanější české stanice TV Nova. 
Slovenským divákům přináší v prime time 
výběr nejúspěšnějších premiérových 
pořadů vlastní tvorby. Letošní podzim 
bude ve znamení seriálů Ulice, Specialisté, 
Ordinace v růžové zahradě 2, Drazí 
sousedé, Policie Modrava, populárních 
show Výměna manželek, Malé lásky, Tvoje 
tvář má známý hlas i zpravodajských 
a publicistických pořadů Televizní noviny, 
Víkend, Život ve hvězdách nebo Střepiny.

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

Policie Modrava

Ulice

Ordinace v růžové 
zahradě 2

Specialisté



PODZIM 2019*

SPECIALISTÉ 
(2 DÍLY)

DRAZÍ  
SOUSEDÉ  
(2 DÍLY) TVOJE TVÁŘ MÁ 

ZNÁMÝ HLAS

ORDINACE  
V RŮŽOVÉ  

ZAHRADĚ 2

ORDINACE  
V RŮŽOVÉ  

ZAHRADĚ 2

VÝMĚNA  
MANŽELEK

POLICIE 
MODRAVA

PŘÍBĚHY ČESKÝCH 
ZLOČINŮ

VÍKEND MALÉ LÁSKY
ŽIVOT  

VE HVĚZDÁCH

STŘEPINY

SPECIALISTÉ
ORDINACE  
V RŮŽOVÉ  

ZAHRADĚ 2
ZÁBAVA (ARCHIV) ZÁBAVA (ARCHIV)

DRAZÍ  
SOUSEDÉ  
(2 DÍLY)

ORDINACE  
V RŮŽOVÉ  

ZAHRADĚ 2 
(2 DÍLY)

ODPOLEDNÍ TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ17.00

17.30

18.30

19.30

20.20

21.30

22.30

23.00

ULICE (2 DÍLY)

TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ

* Změna programu vyhrazena.

POLICIE 
MODRAVA

SPECIALISTÉ
ORDINACE  
V RŮŽOVÉ  

ZAHRADĚ 2
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