2020

Vážení přátelé a partneři TV Nova,
skupina Nova je dlouhodobě lídrem
na českém televizním trhu, symbolem
důvěryhodného zpravodajství a nejlepší
zábavy. Síla našeho programového
schématu je skryta nejen v divácky
dlouhodobě oblíbených seriálech
a pořadech, ale i v jeho neustálých
inovacích. Magazín, který držíte v rukou,
vás provede jarními programovými plány
všech našich stanic i v online prostředí.
Diváci se mohou těšit na pokračování
našich nejúspěšnějších seriálů – Ulice,
Ordinace v růžové zahradě 2 a Specialisté.
Na obrazovky se také vrátí jedna
z nejsledovanějších pěveckých show světa
SuperStar i populární kuchařská reality
show MasterChef Česko. Jarní schéma
přinese pokračování úspěšných reality
show Výměna manželek a Utajený šéf
a nebude chybět ani oblíbená soutěžní
show Co na to Češi. Úplnou novinkou
bude původní seriál o dobrovolné hasičské
jednotce Co ste hasiči.

O všechny druhy televizní zábavy se
postarají tematické stanice skupiny Nova –
filmová Nova Cinema, komediální Nova 2,
akční i napínavá Nova Action, tradiční
Nova Gold i prémiové sportovní Nova
Sport 1 a Nova Sport 2.
Intenzivně se věnujeme modernizaci
našeho digitálního portfolia a už brzy
oznámíme nové aktivity, které jsou nyní ve
vývoji. Nova Plus bude i nadále pokračovat
v úspěšném propojování televizních
značek s online obsahem a TN.cz přinese
ještě více video obsahu i speciálních
magazínů.
Děkujeme za vaši přízeň!
Klára Brachtlová a Jan Vlček
generální ředitelé skupiny Nova

SuperStar

začátek vysílání:
16. února
neděle 20.20

Fenomén hudebních reality show pokračuje!
Jedna z nejslavnějších pěveckých show
světa se vrátí na české a slovenské
obrazovky a už na jaře roku 2020 vypukne
hledání nové SuperStar. Diváci budou svědky
zrodu nové hvězdy, která se stane miláčkem
Česka i Slovenska. Nový ročník SuperStar
přinese na obrazovky skvělou zábavu
v podobě nadějných a talentovaných
zpěváků i těch, kteří svými výkony porotu
i celý národ rozesmějí, nebo dokonce šokují.
Hledat a na vše dohlížet bude hvězdná
porota ve složení Leoš Mareš, Patricie
Pagáčová, Pavol Habera, Monika Bagárová
a Marián Čekovský.

MasterChef
Česko

začátek vysílání:
5. února
středa a čtvrtek 21.30

Na jaře 2020 bude televize Nova hledat
nejlepšího amatérského kuchaře v reality
show MasterChef Česko. Divákům se
představí amatérští kuchaři z celé České
republiky, kteří budou bojovat o své místo
na kuchařském výsluní. Trojice porotců –
Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek
Forejt – přináší do kuchyně MasterChef
i několik novinek. Jednou z nich je například
imunitní výzva, ve které soutěžící získá
jedinečnou výhodu – vyhne se vyřazení.
Diváky čekají i unikátní venkovní výzvy nebo
velká sonda do české kuchyně. Vítěz získá
trofej MasterChef Česko, půl milionu korun
a také možnost podílet se na tvorbě menu
v jím zvolené restauraci jednoho z porotců.

Ordinace
v růžové
zahradě 2

začátek vysílání:
7. ledna
úterý a čtvrtek 20.20

Ordinace v růžové zahradě 2 v roce 2020
oslaví patnácté výročí vysílání!
A narozeninový dárek předá divákům už
s prvním novoročním dílem. Dlouhodobě
nejúspěšnější seriál Česka od ledna
přechází na modernější způsob snímání.
Změnou technologie natáčení, která
vychází ze současného světového trendu,
se divákovi dostane intenzivnějšího
prožitku. „Nyní točíme moderněji, filmovým
způsobem, tak, jak si Ordinace zaslouží.
Divák tak dostane mnohem větší kvalitu
obrazu,“ vysvětluje podstatu inovace
šéfrežisér Braňo Holiček.
Na síle naberou i příběhy oblíbených
postav. Doktorka Běla (Zlata Adamovská)
otevře nový urgentní příjem pediatrie.
Tvrdou zkouškou projdou její noví kolegové
Táňa a Patrik Márovi (Markéta a Patrik
Děrgelovi). Čestmír Mázl (Petr Rychlý)
prožije pracovně i soukromě vypjaté
období. Životní změna čeká i záchranáře
Petra Hanáka (Radim Fiala). Nový vítr do
Kamenice vnese Mahulena Bočanová coby
bývalá manželka nepopulárního primáře
Leoše Máry (Robert Jašków).

Specialisté

nové díly od 27. ledna
pondělí 20.20

Detektivní seriál Specialisté se u diváků
televize Nova těší čím dál větší oblibě.
A není divu! Každý týden přináší na televizní
obrazovky kriminální příběhy plné napětí
i překvapení z reálných exteriérů pražského
velkoměsta. Seriál nabízí i pohled na
soukromé osudy hlavních kriminalistů, kteří
prožívají slasti a strasti běžných dnů. Život
je plný změn, které se nevyhnuly ani týmu
Specialistů. Kriminálku vedenou zkušeným
majorem Strouhalem (Martin Dejdar) posílil
na sklonku léta kapitán Kovář (Jiří Hána).
Zuzana Májová (Zuzana Kajnarová) čerstvě
odešla za svými mateřskými povinnostmi
a Lukáš Panenka (Jakub Štáfek) byl na
vlastní žádost, ale s přátelskou podporou
svého šéfa, odvelen do jiného útvaru. A tak
se oslabený tým kriminalistů dočká dvou
nových členů – kapitána Jany Šafářové (Eva
Leimbergerová) a kapitána Tomáše Berana
(Jacob Erftemeijer). Jak nová sestava
obstojí v boji proti zločincům?

Kameňák

začátek vysílání:
14. února
pátek 20.20

Seriál Kameňák se na jaře vrací s dalšími
epizodami. Potěší opět především příznivce
humoru a veselé nálady. Děj seriálu je –
obdobně jako stejnojmenné filmy – založen
na anekdotách. Odehrává se v opět
Kameňákově. Na radnici zde úřaduje
starosta Pepa Novák (Václav Vydra) a jeho
zástupce Bohouš Beránek (Pavel Kikinčuk)
a trápí se nelehkým úkolem. Rozhodli
se podat přihlášku do celorepublikové
soutěže o Pozitivní město roku, v níž
výherce obdrží od ministerstva sto milionů
korun. Podmínkou je však splnění několika
náročných kritérií. Město musí vykazovat
stále se zvyšující počet obyvatelstva,
nabízet dobrou zdravotní péči a mít
rozvinutý kulturní, společenský a sportovní
život. V hodnocení je zohledňována i čistota
města. S tím vším má ale Kameňákov
problém. Jak tedy na to? Starosta při své
cestě za vítězstvím nezná hranice…

Výměna
manželek

začátek vysílání:
8. ledna
středa 20.20

Deset dní v náhradní rodině, deset dní
v často velmi nepříznivých podmínkách,
deset dní plných nervů a někdy
i vyhrocených situací. To je Výměna
manželek, která se už na jaře vrací na
obrazovky televize Nova. Televizní štáby
se opět rozjedou po celé republice, aby
divákům přinesly sondu do českých
domácností. Tentokrát se například
dozvědí, jak se podaří Báře zorientovat
v nestandardní rodině, kde žije manžel
i nový partner pod jednou střechou, a také
se bude řešit zcela odlišná výchova dětí
v norské domácnosti.

Ulice

Seriál Ulice letos oslaví patnácté výročí
vysílání, během kterého se stal každodenní
součástí životů milionů lidí v Česku!
Rok 2020 bude v Ulici poznamenaný
dramatickou událostí. Bývalý starosta
Mastný se v prvních dnech nového roku
stane obětí brutálního útoku. Kdo mu
způsobil vážná zranění, kvůli kterým jeho
život visí na vlásku? Mastný nikdy nebyl
oblíbený, mohl to být kdokoliv, motiv
odstranit ze světa zákeřného komunálního
politika a podnikatele má teď totiž
v nejznámější ulici Česka kdekdo…
Napětí, dojetí, ale i zábava čekají
diváky při sledování pokračování osudů
nejznámějších seriálových rodin Česka
i v roce 2020!

začátek vysílání:
6. ledna
pondělí – pátek 18.25

Co na to
Češi

začátek vysílání:
6. ledna
pondělí – pátek 17.30

Tomáš Matonoha bude v oblíbené soutěžní
show Co na to Češi opět pokládat otázky
dvěma pětičlenným týmům. Úkol je jasný –
co nejlépe odhadnout, jak na různorodé
otázky z každodenního života odpovědělo
sto oslovených Čechů. Vítězný tým získá
zajímavou finanční částku. Vyzkoušejte
si i vy, jestli se trefíte do nejčastějších
odpovědí… Každý všední podvečer na
Nově!

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.

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

I publicistické pořady jsou nedílnou součástí
skladby programu televize Nova a diváky
provází v průběhu celého týdne. Každý
všední den mohou sledovat Snídani s Novou,
která přináší spoustu zajímavostí i informací
o aktuálním dění. Úterní večer je po Ordinaci
v růžové zahradě 2 vyhrazen oblíbenému
magazínu Víkend, ve čtvrtek se pak diváci
v pořadu Život ve hvězdách dozvědí, co
nového se stalo ve světě šoubyznysu.
Na sobotu jsou připraveny pořady Koření
a Volejte Novu. A v neděli večer otevírá
Michaela Indráková často palčivá témata ve
Střepinách.

Víkend

Snídaně s Novou – každý všední den od 5.55
Víkend – úterý 21.30
Život ve hvězdách – čtvrtek 22.30
Koření – sobota dopoledne
Volejte Novu – sobota dopoledne
Střepiny – neděle večer

Život ve hvězdách

Připravujeme

Co ste hasiči

Co ste hasiči
Utajený šéf

Co ste hasiči
Televize Nova připravila na jaro čerstvou novinku.
Je jí zbrusu nový seriál „Co ste hasiči“, který se
odehrává uprostřed malebného Ladova kraje.
Seriál odlehčeně nahlíží do sousedského života
obyvatel vesnice Horní. Diváci se mohou těšit
na řadu svérázných postaviček. V centru děje
je místní hasičská jednotka a její přímočarý
velitel Petr (Petr Rychlý). Na hasiče čeká řada
nelehkých a mnohdy nebezpečných úkolů.
Úplatný starosta Vladimír (Václav Kopta) má
ale úplně jiné zájmy, a všemožně se proto snaží
hasiče z Horní zrušit. Podaří se mu to? Jak
dopadne jejich souboj? A co zažijí další osobití
obyvatelé této vesnice?

Co ste hasiči

Utajený šéf
Jedinečná reality show Utajený šéf brzy vrátí
na obrazovky TV Nova. Divácky velmi oblíbený
pořad, ve kterém si šéf na vlastní kůži vyzkouší,
jaké je to být řadovým zaměstnancem. Vysoce
postavení manažeři předních českých firem
vymění své prostorné kanceláře a přesně
padnoucí obleky za nejnižší pozice ve vlastních
firmách. Na několik dní si vyzkouší svá
rozhodnutí v praxi. Ne vždy se dá od pracovního
stolu vymyslet ten správný postup, který by
odpovídal reálným podmínkám na pracovišti.
Zvládnou šéfové zpětnou vazbu od svých
zaměstnanců? Poučí se z toho, nebo vyvodí
důsledky a reptající podřízení dostanou padáka?

Utajený šéf

Filmové
premiéry

Kráska a zvíře

Anthropoid
Captain America: Občanská válka
Dítě Bridget Jonesové
Doktor Strange
Geostorm: Globální nebezpečí
Král Artuš: Legenda o meči
Kráska a zvíře
Lovec: Zimní válka
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Rychle a zběsile
Thor: Ragnarok

Oblíbenou původní tvorbu televize
Nova doplní na jaře i velkolepé filmové
premiéry! Obrazovky ovládne sympatický
kapitán Jack Sparrow v podání Johnnyho
Deppa, který se ve filmu Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta octne tváří tvář
smrtícím pirátským duchům pod vedením
strašlivého kapitána Salazara. Fanoušky
filmů ze světa Marvel potěší premiéry
titulů Captain America: Občanská válka,
Doktor Strange a Thor: Ragnarok. Srdce
zaplesá i fanouškům pohádkových světů.
Televize Nova uvede premiéry hrané
adaptace animované klasiky Kráska
a zvíře i napínavého dobrodružství ze světa
Sněhurky Lovec: Zimní válka. Filmovou
nabídku doplní romantická komedie Dítě
Bridget Jones s Renée Zellwegerovou
v hlavní roli nebo katastrofický snímek
Geostorm: Globální nebezpečí. Do dávné
minulosti diváky zavede film Král Artuš:
Legenda o meči, zatímco nedávnou
minulost – atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha
– připomene strhující Anthropoid. Milovníky
rychlých aut čeká celá série Rychle
a zběsile zakončená premiérovým sedmým
dílem.

Anthropoid

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta

Dítě Bridget Jonesové
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Nova 2

2 $ocky
Dva a půl chlapa
Přátelé
Will a Grace
Znovu 20

Znovu 20

Stanice Nova 2 je už tradičně místem
pro všechny diváky, kteří milují sitcomy
a komediální seriály. Jarní programové
schéma vrátí na obrazovky populární
sitcom 2 $ocky vyprávějící životní příběh
dvou mladých servírek Caroline a Max,
které touží po zbohatnutí. Ve vysílání bude
mít své místo také hit Znovu 20, který si
získal srdce diváků už v předchozí sezóně.
Netřeba představovat stálice a komediální
evergreeny Dva a půl chlapa, Will a Grace
a Přátelé. I tyto seriály zařadí Nova 2 do
své jarní nabídky.
Zpravodajská relace TN2 přinese každý
všední den od dvaadvacáté hodiny
souhrn toho nejdůležitějšího z celého
dne. Nebudou chybět zprávy z domova,
ze světa i rozšířené informace o počasí
a sportu.

Dva a půl chlapa

Přátelé

Zpravodajství:
TN2

2 $ocky

Nova Cinema

Star Wars: Epizoda VII
Síla se probouzí

Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Enid
Hacker
Noční zvířata
Osamělý jezdec
Red Tails
Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba
Star Wars: Epizoda II – Klony útočí
Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů
Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder
Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho
Star Wars: Epizoda VII – Síla se probouzí
Sufražetka
U moře
Vykolejená
Vzhůru do oblak

Jarní sezóna přinese na stanici Nova
Cinema spoustu premiérových titulů
i nestárnoucích klasik. Pro fanoušky
celosvětového popkulturního fenoménu
Star Wars je připravena filmová série,
včetně Star Wars: VII – Síla se probouzí.
Brad Pitt a Angelina Jolie se postarají
o mimořádné herecké výkony v premiéře
snímku U moře vyprávějícího příběh
o manželství v krizi. Meryl Streep zavede
diváky s historickým dramatem Sufražetka
do Anglie na začátku minulého století,
kdy se vzdouvala vlna ženského hnutí za
volební právo. Strhující filmové zážitky
zajistí také premiéry psychologického
thrilleru Noční zvířata, romantické komedie
Vykolejená, mysteriózního krimi Hacker
nebo válečného Red Tails. Pro celou rodinu
je připravena premiéra dobrodružného
fantasy snímku Alenka v říši divů: Za
zrcadlem, nebude chybět ani pixarovský
animák Vzhůru do oblak.

Sufražetka

U moře

Alenka v říši divů:
Za zrcadlem

Nova Action

Seriály:
Beze stopy
Kobra 11
Mistr iluze
Myšlenky zločince
Námořní vyšetřovací služba: New Orleans
Ray Donovan
Training Day
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti

Myšlenky zločince

Nova Action zařadí v premiéře do jarního
programu kanadsko-americký krimi seriál
Myšlenky zločince, ve kterém se elitní
tým analytiků FBI zabývá sestavováním
osobnostních profilů sériových vrahů.
Napínavé momenty přinesou na obrazovku
také seriály Beze stopy, Mistr Iluze, Ray
Donovan, Training Day nebo Zákon
a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.
Nedílnou součástí vysílání Nova Action je
také legendární seriál z německých dálnic
Kobra 11. O netypickou a populární zábavu
se na Nova Action postarají tradičně
docu‑reality Mistři aukcí, Mistři zastavárny
i Válka skladů.

Training Day

Kobra 11

Docu-reality:
Mistři aukcí
Mistři zastavárny
Válka skladů

Válka skladů

Nova Gold
České původní seriály
Ordinace v růžové zahradě 2
Ulice
Gympl s (r)učením omezeným
Nováci
Soutěže
Co na to Češi
Riskuj
Zábavné pořady
Zlatíčka
Zlatá mříž
Dobroty
TELE TELE
Doremi

Ulice

Oblíbené seriály, soutěžní pořady,
nestárnoucí zábava ze zlatého fondu
i animované pohádky! To vše nabídne Nova
Gold ve svém programu během jarní sezóny.
O romantiku, drama i humor se postarají
seriály Ordinace v růžové zahradě 2, Ulice,
Gympl s (r)učením omezeným i Nováci.
Soutěžní pořady zastoupí Co na to Češi
s Tomášem Matonohou a Riskuj s Janem
Rosákem. Ze zlatého fondu zábavy diváci
uvidí Zlatíčka, Zlatou mříž, Dobroty, TELE TELE
nebo Doremi.
Každý podvečer bude děti na Nova Gold
bavit animovaný blok Smíškové. Nebudou
chybět oblíbené pohádky Tučňáci
z Madagaskaru, Spongebob v kalhotách,
Scooby-Doo, Kung Fu Panda nebo akční
Monstra vs. Vetřelci.

Dobroty

Gympl s (r)učením
omezeným

Smíškové
Kung Fu Panda
Monstra vs. Vetřelci
Spongebob v kalhotách
Tučňáci z Madagaskaru
Scooby-Doo

Tučňáci z Madagaskaru

Nova Sport 1
Hokej:
NHL
Fotbal:
Evropská liga UEFA
MLS
DFB Pokal
Motorsport:
MotoGP
MČR v Rally
Basketbal:
Basketbalová Liga mistrů
Florbal:
Salibandyliiga
Další sportovní akce:
Handball Bundesliga
Premiership Rugby
Six Nations
Beach Volleyball World Tour
Gladiator Championship Fighting

Stanice Nova Sport 1 nabídne sportovním
divákům pestrý program. Hokejoví fanoušci
se mohou těšit až na 15 přímých přenosů
z NHL týdně, včetně těch sobotních
v lukrativních časech. K vidění tak budou
výkony například Tomáše Hertla v dresu
San Jose Sharks, Davida Pastrňáka
a Zdena Cháry v dresu Boston Bruins či
Jakuba Voráčka za tým Philadelphia Flyers.
Rušno bude také na fotbalových
trávnících. Do konečné fáze dospěje
Evropská liga UEFA a německý DFB Pokal.
Naopak nejvyšší profesionální fotbalová
liga v USA a Kanadě (MLS) vstoupí do nové
sezony, a navíc bude obohacena o 2 nové
týmy – Inter Miami CF a Nashville SC.
Nedílnou součástí atraktivních
sportovních přenosů na stanici Nova
Sport 1 budou závody Mistrovství světa
silničních motocyklů všech tří kubatur,
zápasy z anglické Premiership Rugby
a finské florbalové ligy. Za zmínku stojí
i basketbalová Liga mistrů, kde o dobrý
výsledek usiluje jediný český tým
v soutěži – ERA Basketball Nymburk.

Nova Sport 2
Basketbal:
NBA
Basketbalová Liga mistrů

Chicago Bulls

Fotbal:
Evropská liga UEFA
MLS
Ligue 1
Ligue 2
Coupe de la Ligue
Carabao Cup
Šipky:
MAJOR turnaje
Premier League Darts
Florbal:
Salibandyliiga
Bojové sporty:
UFC

Jaro nabité napínavými sportovními přenosy
čeká i na všechny diváky sportovní stanice
Nova Sport 2. Výkony deseti nejlepších
šipkařů světa bude pravidelně každý čtvrtek
od února do května přinášet prestižní šipkový
turnaj Premier League Darts. Diváci nebudou
ochuzeni ani o přímé přenosy ze všech
ostatních televizních šipkových turnajů PDC.
Galavečery UFC jsou již nedílnou součástí
víkendové sportovní nabídky. Diváci se
mohou těšit nejenom na galavečery
s titulovými zápasy, ale i na výkony Češky
Lucie Pudilové a českému publiku dobře
známého Makhmuda Muradova.
Atraktivní podívaná je připravena i pro
fotbalové nadšence, protože se dozví
vítěze nejenom Evropské ligy UEFA, ale
i francouzských ligových soutěží Ligue 1
a Ligue 2, francouzského Ligového poháru
Coupe de la Ligue a v neposlední řadě
i anglického Ligového poháru Carabao
Cupu.
Velkým tahákem budou i zápasy
nejprestižnější basketbalové ligy světa NBA.
Jediný Čech v soutěži, Tomáš Satoranský,
hraje první sezonu v dresu Chicago Bulls
a na stanici Nova Sport 2 můžete sledovat,
jak si v ní vede.
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FILM
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TÝDNE
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WILL A GRACE / 2 $OCKY (2 DÍLY)
18.00

17.30
19.00
PŘÁTELÉ (6 DÍLŮ)

20.00
20.10

DVA A PŮL CHLAPA (4 DÍLY)
21.00

21.00

22.00

TN2

22.15
ZNOVU 20 (2 DÍLY)

ZNOVU 20
(2 DÍLY)

22.00
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KOBRA 11 (2 DÍLY)
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16.30

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ

17.15

ULICE 2014/2015

PÁ

18.15

18.15
MISTŘI AUKCÍ / VÁLKA SKLADŮ (2 DÍLY)

SMÍŠKOVÉ

19.15
MISTŘI ZASTAVÁRNY (2 DÍLY)
20.00
20.20

CO NA TO ČEŠI 2018/2019 (2 DÍLY)
MYŠLENKY ZLOČINCE / ZÁKON A POŘÁDEK: ÚTVAR PRO ZVLÁŠTNÍ OBĚTI (2 DÍLY)

21.30
21.45

22.30

NÁMOŘNÍ VYŠETŘOVACÍ SLUŽBA: NEW ORLEANS / MISTR ILUZE / RAY DONOVAN / TRAINING DAY / BEZE STOPY

MYŠLENKY ZLOČINCE / ZÁKON A POŘÁDEK: ÚTVAR PRO ZVLÁŠTNÍ OBĚTI

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2008/2012 (2 DÍLY)

SO

NE
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15.00
REPRÍZY SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ (NHL, HBL, DFB POKAL, MAJOR LEAGUE SOCCER,
SALIBANDYLIIGA, BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, EVROPSKÁ LIGA UEFA)
17.30

20.00
20.45

22.00

EXTRÉMNÍ
SPORTY –
SPORTOVNÍ
MAGAZÍN

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
(ŽIVĚ) / DFB POKAL (ŽIVĚ)

REPRÍZY
SPORTOVNÍCH
PŘENOSŮ (BEACH
VOLLEYBALL
REPRÍZY MOTOGP
WORLD TOUR,
(HLAVNÍ ZÁVODY) /
PREMIERSHIP
MOTO MAGAZÍNY
RUGBY, RUGBY
SIX NATIOS)

SPORTOVNÍ
MAGAZÍNY
REPRÍZY
SPORTOVNÍCH
PŘENOSŮ
(LIGUE 1, MAJOR
LEAGUE SOCCER)

SALIBANDYLIIGA
(ŽIVĚ)
EVROPSKÁ
LIGA UEFA
(ŽIVĚ) /
HBL
(ŽIVĚ)

SO

JARO 2020
PO

NE

BEACH VOLLEYBALL WORLD
TOUR / MOTOGP – KVALIFIKACE,
HLAVNÍ ZÁVODY (ŽIVĚ)
PREMIERSHIP
RUGBY (ŽIVĚ) /
SIX NATIONS
RUGBY (ŽIVĚ)

PREMIERSHIP
RUGBY (ŽIVĚ) /
SIX NATIONS
RUGBY (ŽIVĚ)
SPORTOVNÍ
MAGAZÍNY
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15.00
REPRÍZY SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ (LIGUE 1, LIGUE 2, NBA, ŠIPKY, POOL,
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, EVROPSKÁ LIGA UEFA)

LIGUE 1 (ŽIVĚ)

17.30
UFC MAGAZÍN

HBL
(ŽIVĚ)

ŠIPKY (ŽIVĚ) / POOL (ŽIVĚ)

20.00
20.45

NHL (ŽIVĚ) /
MAJOR LEAGUE
SOCCER
(ŽIVĚ) /
GLADIATOR
CHAMPIONSHIP
FIGHTING
(ŽIVĚ)

ÚT

NHL
(ŽIVĚ) /
MAJOR
LEAGUE
SOCCER
(ŽIVĚ)

NBA MAGAZÍN
LIGUE 1
HIGHLIGHTS /
LIGUE 2
(ŽIVĚ)

22.00

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
(ŽIVĚ) / COUPE DE LA LIGUE (ŽIVĚ)

CARABAO CUP (ŽIVĚ) /
COUPE DE LA LIGUE (ŽIVĚ)

EVROPSKÁ
LIGA UEFA
(ŽIVĚ) /
PREMIER
LEAGUE
DARTS
(ŽIVĚ)

UFC MAGAZÍN

LIGUE 1 (ŽIVĚ)

LIGUE 1
PREVIEW /
LIGUE 1
(ŽIVĚ)

NBA (ŽIVĚ)

REPRÍZA UFC
0.00

EL UEFA
(HIGHLIGHTS)

NHL (ZÁZNAM)

1.00
NHL (ŽIVĚ)

NHL (ZÁZNAM)

SPORTOVNÍ
MAGAZÍNY
NHL (ŽIVĚ) /
MAJOR LEAGUE SOCCER
(ŽIVĚ)

0.00

ŠIPKY (ŽIVĚ) / POOL (ŽIVĚ)

1.00
NHL (ŽIVĚ)

NBA (ŽIVĚ)

NHL (ŽIVĚ)

NBA (ŽIVĚ)

UFC (ŽIVĚ)

NHL (ŽIVĚ)

Voyo

Jaro přinese na videoportál VOYO mnoho
nových titulů. Nejmenší diváky potěší
animovaný hit posledních let, seriál Máša
a medvěd. Úsměv na tváři dětem kromě
tohoto seriálu vykouzlí i pohádka Princ
Krasoň. Dospělé publikum jistě zaujme
akční thriller Line of Duty nebo německý
romantický film Traumfabrik. Mezi další
novinky patří mimo jiné francouzské drama
Vlčí volání, které diváky zavede pod hladinu
moře na palubu ponorky Titan.
Diváci VOYO nepřijdou ani o své oblíbené
sportovní přenosy. Pro fanoušky bojových
sportů budou připraveny galavečery
prestižní organizace UFC, chybět nebudou
ani zápasy zámořské NHL a NBA. Kromě
toho VOYO nabídne také přenosy Rugby
Six Nations nebo finskou florbalovou ligu.

Traumfabrik

Filmy a seriály:
Line of Duty
Traumfabrik
Vlčí volání
Princ Krasoň
Máša a Medvěd

Netrpěliví diváci najdou některé pořady
TV Nova na VOYO dříve než v televizním
vysílání!

Line of Duty

Vlčí volání

Máša a Medvěd

Internetové
portály

I na jaře se můžete na webu Nova Plus
těšit na pořady z vlastní produkce. Již
tradičně pro diváky budeme zjišťovat,
jak se vede hrdinům z oblíbených reality
show Výměna manželek nebo Utajený
šéf. Připravujeme také speciální talk show,
která odhalí zákulisí kuchařské soutěže
MasterChef Česko a ve které se diváci
dozví, jaké vztahy na place panují.
Vrcholem jarní sezony bude návrat
pěvecké show SuperStar. Na Nova Plus se
mohou diváci těšit na exkluzivní rozhovory
se soutěžícími i porotci a ukážeme také
ty nejsilnější příběhy. A vezmeme je i na
natáčení premiérového seriálu Co ste
hasiči.

MasterChef Česko

Zpravodajský portál TN.cz se oblékne do
jarního kabátku a získá přehlednější vzhled.
I nadále bude denně přinášet aktuality
z domova i ze zahraničí, sportovní fanoušky
bude zásobovat informacemi ze světa
sportu. Kromě toho se uživatelé mohou
těšit množství videoobsahu, který čím dál
víc nabírá na popularitě. Chybět nebudou
ani oblíbené Speciály, včetně pravidelného
magazínu autoTN.cz.

Výměna manželek

Nadace Nova stále poskytuje pomoc dětem i rodinám,
které se ocitly v tíživé situaci nebo se potýkají
s vážnými zdravotními problémy. Svou pomoc směřuje
především k nemocným dětem, ale zaměřuje se i na
vzdělání a humanitární pomoc. Členové správní rady
společně s Kristinou Kloubkovou, patronkou Nadace
Nova, vybrali z velkého počtu přijatých žádostí přes
padesát rodin či jednotlivců, kteří od nadace obdrží
nebo již obdrželi finanční příspěvek.
Díky organizaci Spartan Race jsme shromáždili
celkem 462 395 Kč a pomohli více jak třiceti rodinám.
Společně s projektem Běhej lesy, který probíhal celé
léto 2019, mohla Nadace Nova pomoci osmi rodinám
celkovou částkou 359 700 Kč. I letos díky rybářům,
kteří uskutečnili závody Shoemaker‘s Charity Carp
Cup, nadace obdržela celkem 200 700 Kč, z nichž
80 000 Kč jsme předali rodině nemocného Danečka
Beneše na výtahovou plošinu. Díky dlouhodobé
spolupráci s projektem Kinobus mohl dostat
60 000 Kč i nemocný Max Chlad, který je využije na
neurorehabilitace. Nadace se jako každý rok zapojila
do charitativní činnosti v rámci pořadu Tvoje tvář má
známý hlas, kde potřebným rozdělila 720 000 Kč.

„Přinášíme dětem úsměv“
nadacenova.cz

Během roku 2019 byly nadacím, neziskovým
organizacím, rodinám z řad diváků TV Nova a hlavně
dětem rozděleny necelé dva miliony korun. Nadace
Nova má jasný cíl – nadále pomáhat i v příštím roce.
Bude opět přinášet podporu i úsměv dětem se
zdravotními problémy.

Sociální sítě

V posledním roce se televize Nova začala
aktivně projevovat na sociálních sítích.
Mezi nejvýraznější a nejvíce diskutované
projekty patřil například MasterChef Česko
anebo The Voice Česko Slovensko, jejichž
profil v obou případech přesáhl hranici
40 tisíc fanoušků na Instagramu. Zájem
v lidech vzbudila především zábavná videa
ze zákulisí, mini rozhovory se soutěžícími
a spoustu dalších zajímavostí z natáčení.
I proto Nova aktivitu těchto nových médiích
stále posiluje. Důkazem jsou vznikající
podcasty k seriálu Dáma a Král, playlisty
k oblíbeným pořadům, ale i mateřské
sociální sítě televize @tvnovaofficial,
na nichž denně přibývají stovky až tisíce
fanoušků.
Stát se naší součástí a sledovat nás živě
zkrátka nebylo nikdy jednodušší! #tymnova

Nova
International
Nova +1

Nova International je mezinárodní verzí
nejsledovanější české stanice TV Nova.
Slovenským divákům přináší výběr
nejúspěšnějších premiérových pořadů vlastní
tvorby. Jarní programové schéma nabídne
dlouhodobě nejúspěšnější české seriály Ulice,
Ordinace v růžové zahradě 2 a Specialisté.
Humor zastoupí na obrazovce kultovní
Comeback i premiérové díly Kameňáku.
V nové řadě show MasterChef Česko budou
porotci hledat nejlepšího amatérského
kuchaře a na jaře také vypukne hledání nové
SuperStar. Program doplní i zpravodajské
a publicistické pořady – Televizní noviny,
Víkend, Život ve hvězdách nebo Střepiny.
Nova International nahradila stávající volně
šířené stanice skupiny TV 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.

Specialisté

Nova +1 je stanice skupiny TV 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.

Ulice

Ordinace v růžové
zahradě 2

Kameňák
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DRAZÍ
SOUSEDÉ
(2 DÍLY)

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2
(2 DÍLY)

ODPOLEDNÍ TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ

17.30
ULICE (2 DÍLY)
18.30
19.30
TELEVIZNÍ NOVINY / SPORT / POČASÍ

20.20

21.45

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2

VÝMĚNA
MANŽELEK

GYMPL
(2 DÍLY)
MASTERCHEF
ČESKO

22.30
KAMEŇÁK /
HASIČI

COMEBACK

KAMEŇÁK

SPECIALISTÉ
(2 DÍLY)
VÍKEND

23.00

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2

SPECIALISTÉ

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2

MASTERCHEF
ČESKO
ŽIVOT VE
HVĚZDÁCH
VÝMĚNA
MANŽELEK

SERIÁL
ARCHIV

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ 2

SUPERSTAR

ZÁBAVA
(ARCHIV)
STŘEPINY
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