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Vážení přátelé a partneři TV Nova,

skupina Nova je dlouhodobě lídrem 
českého televizního trhu, symbolem 
důvěryhodného zpravodajství a nejlepší 
zábavy. Tento rok slaví své 27. narozeniny 
a diváci se opět mohou těšit na atraktivní 
programové schéma. Vedle lineárního 
televizního vysílání TV Nova také úspěšně 
rozvíjí své digitální platformy. Magazín, 
který držíte v rukou, vás provede jarními 
programovými plány celého našeho 
portfolia.

Úplnou novinkou bude seriál Anatomie 
života, který představíme na konci ledna 
a bude vyprávět životní osudy čtyř 
sestřiček z traumatologického oddělení. 
V březnu se na obrazovky vrátí další řada 
populární show Tvoje tvář má známý 
hlas, tentokrát s podtitulem Šampioni 
a za účasti oblíbenců z předchozích 
řad. Na jarní sezónu jsme pro diváky 
připravili premiérové díly nejoblíbenějších 
seriálů naší produkce – Ulice, Specialisté 
a Ordinace v růžové zahradě 2. Seriáloví 
hrdinové z kamenické nemocnice 
se připravují na velké finále a půjde 

o vůbec nejnabitější sezónu, jež přinese 
řadu nových postav i dějových zvratů. 
Připravujeme i další díly reality shows Malé 
lásky, MasterChef, Utajený šéf a Svatba 
na první pohled, jejíž premiéra vyvolala na 
podzim značný zájem ze strany diváků, 
médií i fanoušků na sociálních sítích. 

O všechny druhy televizní zábavy se 
postarají tematické stanice skupiny Nova. 
Nova Cinema nabídne nejlepší snímky 
z české i zahraniční filmové tvorby, Nova 2 
pobaví komediálními seriály, Nova Action 
slibuje napětí a akci, Nova Gold potěší 
hity z našeho zlatého fondu. Atraktivní 
sportovní přenosy budou opět k dispozici 
na prémiových sportovních stanicích Nova 
Sport 1 a Nova Sport 2. Slovenští diváci 
mohou sledovat to nejlepší z produkce 
skupiny Nova na mezinárodní stanici Nova 
International tak, jak jsou zvyklí.

Se zvýšeným úsilím se věnujeme vývoji 
našich digitálních platforem. Portál Voyo 
je plný nejen prémiového obsahu, tisíců 
filmů a seriálů a přímých sportovních 

přenosů, ale nabízí našim divákům také 
možnost zhlédnout jejich oblíbené pořady 
s až týdenním předstihem. Významně 
jsme zapracovali i na vizuální stránce 
a zlepšili funkcionalitu, takže věříme, že už 
nyní je pro uživatele mnohem příjemnější. 
Nova Plus bude pokračovat v propojování 
televizních značek s online obsahem. 
HbbTV bude kromě televizního programu 
všech stanic TV Nova opět přinášet 
aktuální zprávy, portál TN.cz nabídne 
v i novém roce prvotřídní zpravodajský 
servis a speciální projekty. Více informací 
se dozvíte na následujících stránkách…

Přejeme vám pestré jaro 2021  
a děkujeme za vaši přízeň!

Klára Brachtlová a Jan Vlček
generální ředitelé skupiny Nova



Zbrusu nový seriál Anatomie života vypráví 
osobní příběhy čtyř žen – sestřiček na 
traumatologickém oddělení. Ty kromě 
profesního života spojuje i přátelství. 
Hrdinky jsou každá v jiném věku a každá 
z nich řeší témata blízká divákům své 
generace. Nebudou chybět ani dramatické 
zápletky. Hlavní hrdinky společně prožívají 
zklamání, bolest i vyčerpání. I k jejich životu 
samozřejmě patří láska, radost a úspěch, 
a i na to se mohou diváci těšit. 

Seriál se odehrává převážně 
v adrenalinovém prostředí oddělení 
traumatologie, je tedy nejen plný napětí 
a specifického humoru, ale velmi důležitou 
roli v něm hrají také silné emoce.  Přitom 
se nevyhýbá ani eticky kontroverzním 
tématům, která popisuje z různých úhlů 
rozdílným pohledem všech zúčastněných.

Anatomie
života

od 26. ledna  
úterý 20.20

7 dní před
vysíláním v TV



Oblíbená show Tvoje tvář má známý 
hlas se i v roce 2021 vrátí na obrazovky 
televize Nova. Diváci se tak opět můžou 
těšit na naprosto skvěle propracované 
proměny a dokonale ztvárněná čísla, 
samozřejmě nebude chybět ani pořádná 
zábava. V rámci osmé řady navíc dojde 
k několika změnám. Pořadem budou 
provázet hned dva moderátoři, a to Ondřej 
Sokol a Aleš Háma, který byl v minulé 
řadě porotcem. Tou největší změnou bude 
ovšem to, že v osmé řadě uvidíme ty 
nejlepší a neoblíbenější účinkující napříč 
všemi minulými řadami, budou to zkrátka 
opravdoví Šampioni. Rozhodně se tak 
máme na co těšit.

Tvoje tvář
má známý
hlas

od 7. března  
neděle 20.20

7 dní před
vysíláním v TV



Specialisté Čtyři elitní policisté a týden co týden jeden 
trestný čin odehrávající se v kulisách Prahy. 
To jsou Specialisté. Divákům televize Nova 
dobře známý detektivní seriál, bez kterého 
si už nedokážou představit pondělní večery. 
Fenomén, který se těší čím dál většímu 
zájmu a vyšší sledovanosti. 

Tým kriminalistů tvoří kapitánka Šafářová 
(Eva Leimbergerová), kapitán Beran 
(Jacob Erftemeijer), kapitán Kovář (Jiří 
Hána) a přísný major Strouhal (Martin 
Dejdar), který policejním operacím 
šéfuje. Premiérové jarní epizody zavedou 
Specialisty do různých prostředí. Například 
na kliniku asistované reprodukce, mezi 
mafiány nebo mezi drogově závislé. Zločin 
si totiž nevybírá…

Ani v nových dílech nebudou chybět 
napětí, momenty překvapení a také humor, 
který se projevuje především formou jiskření 
mezi hlavními hrdiny. Zkrátka, i tuto sezónu 
je na co se těšit.

od 8. února  
pondělí 20.20

7 dní před
vysíláním v TV



Ulice Seriál Ulice vstupuje do druhé poloviny své 
šestnácté sezóny. Ta opět přinese témata, 
která diváci důvěrně znají ať už ze svých 
vlastních životů, nebo ze svého okolí. Lumír 
se bude vyrovnávat s odchodem milované 
partnerky a snažit se v životě jít dál už jen 
kvůli Lexíkovi – a vypadá to, že se konečně 
blýská na lepší časy. Magda se zamiluje 
a možná si dovolí popustit uzdu a žít 
život, který by si pro ni přála její maminka 
Zdenka. Mladá rodina Marečkových zažívá 
rodinné turbulence po narození miminka. 
Peškovy ovlivní záblesk minulosti v podobě 
chaty, kterou Amálka zdědí po zesnulém 
exmanželu Seidlovi, zatímco se Blanka 
bude muset poprat s démonem alkoholu. 
Bedřicha zklame Alice a Anča se zamiluje 
jako mladá holka. Klímovi se postupně 
zabydlují na novém místě a snaží se 
zvyknout si na změny, které jim stěhování 
přineslo. Jana i Bára zrovna prožívají složité 
vztahy s muži, a navíc se chystají na finální 
bitvu se zákeřným Marešem. Oblíbené 
uliční postavy tak opět poznají, že úspěch 
a štěstí nejsou zadarmo. 

od 4. ledna 
po – pá 18.25

7 dní před
vysíláním v TV



Ordinace 
v růžové 
zahradě 2

Ordinace v růžové zahradě 2 vstupuje se 
začátkem roku 2021 do poslední sezony. 
Statisíce fanoušků tohoto legendárního 
seriálu, který běží na televizních 
obrazovkách již více než patnáct let, se 
mají na co těšit, neboť je čeká velmi nabité 
jaro! Seriál z kamenické nemocnice jim 
nabídne přesně to, co na něm tak milují – 
vztahy, operace, napětí i emoce. Těšit se 
mohou na kvalitně natočené i věrohodně 
zahrané příběhy oblíbených hrdinů 
a divácky atraktivní mix nemocničních 
dramat a milostných propletenců 
oblíbených postav, a především – velkolepé 
finále, které v žádné televizi ještě neviděli! 

Během celého jara budou fanoušci 
každý čtvrtek opět sledovat příběhy 
milovaných kamenických hrdinů, jakými 
jsou Čestmír a Alena Mázlovi (Petr Rychlý 
a Michaela Badinková), Běla Valšíková (Zlata 
Adamovská) nebo Bobo a Heluš Švarcovi 
(Martin Zounar a Martina Randová). Do 
dramatických a vtipných situací se ale 
dostanou i jiní – otec a syn Márovi (Robert 
Jašków a Patrik Děrgel), Bibi Mrázková 
(Marika Šoposká), záchranář Marek (Štěpán 
Benoni) a další. A to není všechno – 
Ordinace v růžové zahradě 2 navíc očekává 
příchod dvou velkých hereckých hvězd – 
Petra Čtvrtníčka a Pavla Kříže. 

od 7. ledna 
čtvrtek 20.20

7 dní před
vysíláním v TV



Výměna 
manželek

Diváci televize Nova budou mít opět 
možnost nahlédnout do životů našich 
spoluobčanů. Oblíbená sonda do českých 
domácnostní je zpět v premiérových 
dílech. Jak stráví náhradní manželka 
deset dní v pro ni úplně cizí rodině často 
s naprosto odlišnými návyky? Chybět opět 
nebudou velká dramata, silné příběhy, 
ale i velmi vypjaté situace. Tentokrát 
se diváci dozvědí například to, jak si 
mladičká Káťa poradí v nestandardní 
rodině, kde v podstatě žije žena s dvěma 
muži, anebo jak zvládne svérázná Jana 
deset dní v nádražním domku v rodině 
bývalých bezdomovců. Příběhů rodin bude 
samozřejmě daleko víc, tak si je rozhodně 
nenechte ujít.

od 6. ledna 
středa 20.20

7 dní před
vysíláním v TV



Svatba na první pohled
Sociální experiment Svatba na první pohled 
se na podzim u diváků setkal s fenomenálním 
úspěchem. Nyní je v přípravě jeho druhá řada. 
Nezadaní jednotlivci v něm opět vloží svůj osud 
do rukou odborníků z řad psychologů a biologů, 
kteří jim najdou vhodného partnera. Všichni 
účastníci projdou psychologickým vyšetřením, 
testem kompatibility DNA, čichovým testem 
a testem atraktivity. Vybraní manželé se 
poprvé potkají až před oltářem. Po svatbě 
čeká novomanžele svatební cesta a čtyři 
týdny společného života v jedné domácnosti. 
Poté přijde Den rozhodnutí, kdy se musí každý 
z účastníků vyjádřit k tomu, zda hodlá se svým 
partnerem v započaté životní cestě pokračovat, 
nebo jestli se chce rozejít.

Dokáže věda pomoci tam, kde všechny ostatní 
možnosti seznámení selhaly? Dokáže najít lásku 
na celý život?

Malé lásky 
Také letos se na obrazovky vrátí 
dokureality Malé lásky, se kterou se 
již tradičně podíváme do zákulisí 
gynekologicko-porodnické kliniky 
v Plzni. Diváci se mohou těšit na 
tým, který již důvěrně znají, ale také 
na nové tváře lékařů i porodních 
asistentek. Díky třiceti pěti skrytým 
kamerám se divákovi otevře 
jedinečný pohled nejen na porodní 
sál, ale i do předporodních pokojů 
a chodeb, kde se odehrává většina 
příběhů Malých lásek. Jedním z nich 
je i přirozený porod dvojčat. To se 
v rámci docu-reality stalo úplně 
poprvé, neboť ostatní dvojčata přišla 
na svět císařským řezem. 

Připravujeme

Svatba na první pohled
Malé lásky



MasterChef Česko
Televize Nova bude i v roce 2021 hledat 
nejlepšího amatérského kuchaře. Po 
obrovském úspěchu loňské řady, kdy si titul 
odnesl diváky milovaný bývalý hokejista 
Roman Staša, se bude opět na co dívat. 
Trojice porotců – Radek Kašpárek, Jan 
Punčochář a Přemek Forejt, přináší do 
kuchyně MasterChefa i několik novinek. 
Jednou z nich je zlatá zástěra, která držiteli 
během show přinese několik zásadních 
výhod. Ten, který porazí všechny ostatní 
a zvedne nad hlavu trofej MasterChef 
Česko, si zároveň odnese odměnu, která 
mu umožní splnit si gastronomický sen. Na 
to, jestli to bude restaurace, bistro, nebo 
kuchařka, si budou muset diváci ještě chvíli 
počkat.

Utajený šéf 
Ojedinělá reality show Utajený šéf se opět 
vrátí na obrazovky TV Nova. Mezi diváky 
velmi populární formát, kde si generální 
ředitelé a vysocí manažeři úspěšných 
českých firem vyzkouší, jaké je to být 
řadovým zaměstnancem. Po dobu jednoho 
týdne se ve speciální masce, která skrývá 
jejich skutečnou identitu, pokouší zjistit, 
kde se v jejich firmách plýtvá penězi nebo 
proč nemohou získat potřebný kvalifikovaný 
personál. Nová řada ukáže šéfy z mnoha 
zajímavých prostředí, jako jsou například 
stavebnictví, security nebo řetězec potravin. 
Zvládnou šéfové zpracovat zpětnou vazbu 
od svých zaměstnanců? Poučí se z toho, 
nebo vyvodí důsledky a dostanou reptající 
podřízení padáka?

Připravujeme

MasterChef Česko
Utajený šéf



Zpravodajství Televizní noviny dlouhodobě platí za lídra 
televizního zpravodajství v České republice. 
Pokrývají celostátní, regionální i světová 
témata. Svou pozici si ještě více upevnily 
v době koronavirové pandemie. Těší se stále 
větší důvěře televizních diváků, kteří oceňují, 
že jsou o všech důležitých událostech 
a nařízeních informováni včas, pravdivě 
a srozumitelně.

Nova přináší kontinuální zpravodajství 
prostřednictvím Ranních, Poledních, 
Odpoledních, Rychlých a hlavních večerních 
Televizních novin od 19.30. Prostřednictvím 
speciálů také zpracovává významné 
aktuální události na poli politického dění. 
Rekordní sledovanost měl například 
sedmihodinový speciál věnovaný americkým 
prezidentským volbám, jehož součástí 
bylo nejen studio v budově televize, kde se 
střídali nejrůznější hosté, ale také dva štáby 
přímo ve Spojených státech.

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



Publicistika Nedílnou součástí skladby programu 
televize Nova jsou také publicistické 
pořady. Diváci je mohou sledovat 
v průběhu celého týdne. Každé všední ráno 
si všichni ti, kteří vstávají časně, mohou 
zpříjemnit se Snídaní s Novou. Se svými 
oblíbenými moderátory se naladí na nový 
den, navíc se dozvědí spoustu zajímavostí, 
které právě hýbou světem, a vyslechnou 
si řadu inspirativních rozhovorů. Úterní 
večer je věnován magazínu Víkend, který 
má celou řadu příznivců. A není divu! Je 
plný reportáží, mnohdy až neuvěřitelných 
příběhů a perliček o historických 
událostech a přírodě. Ti, co rádi nahlížejí 
do světa celebrit a šoubyznysu, si přijdou 
na své ve čtvrtek večer. Čeká je Život 
ve hvězdách. Sobota nabízí hned dva 
publicistické pořady. Dopolední Koření 
voní nejen dálkami, přináší totiž jak 
zajímavosti ze všech koutů světa, tak 
i rady a kuchařské tipy. Odpolední Volejte 
Novu informuje o aktuálních seriálech 
a pořadech televize Nova i o tom, co se 
odehrává v jejich zákulisí. Týden uzavírá 
neděle a s ní pořad Střepiny, který 
rekapituluje dění v uplynulých dnech.

Snídaně s Novou – každý všední den od 5.55
Víkend – úterý 21.30
Život ve hvězdách – čtvrtek 21.30
Koření – sobota 11.30
Volejte Novu – sobota 12.30
Střepiny – neděle 22.20



Filmové 
premiéry

Z programové nabídky televize Nova si na 
jaře vyberou jak fanoušci černých komedií, 
hollywoodských trháků nebo dramatických příběhů, 
tak vyznavači romantiky a šťastných konců, 
protože na ně jako vždy čeká nespočet filmových 
i seriálových premiér. Příznivci velkých příběhů si 
přijdou na své u životopisného filmu Bohemian 
Rhapsody. Vin Diesel se už po osmé vrací na 
televizní obrazovky v dalším filmu ze série Rychle 
a zběsile. Tom Cruise se ve velkofilmu Mumie vydává 
do Egypta, kde spolu se svou kolegyní nachází 
dva tisíce let starý sarkofág s princeznou, kterou 
v něm za trest pohřbili za živa. Písně skupiny ABBA 
spojují dva příběhy, které se prolínají v pokračování 
úspěšného muzikálu Mamma Mia s podtitulem Here 
We Go Again! Na motivy světového bestselleru 
Gillian Flynnové byl natočen mysteriózní thriller 
Zmizelá s Benem Affleckem. Hlavní hrdinka se 
ztratí v den pátého výročí svatby a zoufalý manžel 
zorganizuje pátrací akci. Není za tím ale něco víc? 

Česká černá komedie Případ mrtvého nebožtíka 
je plná vtipu, gagů a odkazů na klišé a situace, 
které znají diváci z kriminálních filmů. Tým policistů 
ve složení David Novotný, Hana Vagnerová, Martin 
Pechlát a Lukáš Příkazký má na vyšetření vraždy 
„žádnej tejden, sedm dní“! Stihnou to?

Pro milovníky akčních seriálů plných napětí je 
připravena další série Námořní vyšetřovací služby 
(Navy NCIS XVII).

České filmy
Případ mrtvého nebožtíka

Zahraniční filmy
Bohemian Rhapsody
Rychle a zběsile 8
Mumie
Mamma Mia: Here We Go Again!   
Zmizelá

Zahraniční seriály
Námořní vyšetřovací služba XVII



36,41 %

PODÍL NA SLEDOVANOSTI ZA ROK 2020  V PRIME TIME

Zdroj dat sledovanosti: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, ze dne 4. 1. 2021; share 15–54 v prime time 19–23 hod.
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ANATOMIE  
ŽIVOTA

ŽIVOT VE  
HVĚZDÁCH

STŘEPINY

VÍKEND

FILM

FILM

FILM FILMNÁMOŘNÍ VYŠETŘOVACÍ SLUŽBA: NEW ORLEANS

* Změna programu vyhrazena.
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Nova 2 Stanice Nova 2 je více než osm let zárukou 
kvalitní zábavy a rodinné pohody. I letos 
budou na jejím programu populární 
komediální seriály a legendární sitcomy. 
Nadále se diváci budou potkávat 
s potrhlým fyzikem s IQ 187 Sheldonem, 
který je baví v jednom z nejúspěšnějších 
sitcomů za posledních deset let, Teorii 
velkého třesku. Díky seriálu Dva a půl 
chlapa se dostanou na pláž v Malibu, kde 
žije zhýralý milionář Charlie s bratrem 
Alanem. Trojici toho nejlepšího pak uzavírají 
Přátelé, seriál, který je legendou a mnoho 
hlášek z něj je součástí každodenních 
životů. Diváky rovněž čekají stálice, jako 
jsou 2 $ocky a seriál Máma. Seriál Máma 
na jaře přijde s premiérovou sedmou 
řadou. 

Teorie velkého třesku
Dva a půl chlapa
Přátelé
Máma
2 $ocky



Nova 
Cinema

Jaro na Nova Cinema bude plné nejen 
premiér, ale také velkých kultovních filmů. 

Milovníci komiksových hrdinů se mohou těšit 
jak na filmy z Marvel Studios, tak i DC Comics. 
Diváci uvidí oblíbené hrdiny, jako jsou Hulk,  
Daredevil, Superman, Green Lantern nebo  
nádherná Elektra v podání Jennifer Garner. 
Fanoušci fantasy se vydají do světa 
J. R. R. Tolkiena a jeho trilogie Pán prstenů.  
Nova Cinema zařadí do vysílání film Jumper 
Douga Limana, režiséra filmů Agent bez 
minulosti a Pan a paní Smithovi. Jedná se 
o strhující příběh chlapce, který se dokáže 
přemisťovat po celém světě. V momentě, kdy 
odhalí své schopnosti, je začne zneužívat a žít 
luxusní život. Ovšem pouze do chvíle, než zjistí, 
že po něm jde agent, jehož hraje Samuel Lee 
Jackson. V premiéře je americké komediální 
drama Sázka na nejistotu, které získalo jednoho 
Oscara a čtyři nominace na Zlatý globus. Film 
mapuje americkou finanční krizi, kterou čtveřice 
mužů (Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale 
a Steve Carell) zneužije ve svůj prospěch.  
Dalším premiérovým filmem je Pašerák 
režírovaný Clintem Eastwoodem, jenž v něm 
ztvárnil hlavní roli Earla Stona, muže, jemuž je 
více než osmdesát a který nečekaně začne 
pracovat pro mexický drogový kartel. A nakonec 
bude čas i na romantiku v podobě filmové verze 
seriálu Sex ve městě nebo snímku Láska na kari.

Daredevil
Elektra 
Jumper
Sázka na nejistotu – premiéra
Pašerák – premiéra
Nejtemnější hodina – premiéra
Mimi šéf – premiéra
Viktorie a Abdul – premiéra
Úkryt v ZOO – premiéra
Sex ve městě
Pán prstenů: Společenstvo prstenu
Pán prstenů: Dvě věže
Pán prstenů: Návrat krále
Nákaza
Need For Speed
Superman se vrací
Green Lantern
Hulk | Neuvěřitelný Hulk
Pianista
Teorie všeho
Láska na kari



Nova 
Action

Jarní programová nabídka Nova Action 
bude jako vždy plná akčních a kriminálních 
seriálů, které potěší muže i ženy. Mezi 
nejoblíbenější seriály bezesporu patří 
Kobra 11, na niž se diváci mohu opět těšit. 
Spolu s elitním týmem analytiků FBI 
budeme odhalovat profily sériových vrahů 
i Myšlenky zločince. Na obrazovkách diváci 
také uvidí dva policejní sbory, snažící 
se udržet bezpečí ve svém městě. Do 
New Yorku se podíváme v premiérové 
XXI. řadě s týmem Zákon a pořádek: Útvar 
pro zvláštní oběti a ulicemi Chicaga se 
proženeme s Policií Chicago. Své místo 
budou mít v jarním vysílání již tradičně také 
docu-reality. Fanoušci budou mít na výběr 
hned z několika populárních titulů – Válka 
skladů, Válka skladů Kanada, Válka skladů 
Texas a Mistři zastavárny.

Seriály
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti – premiéra XXI. řady
Policie Chicago
Myšlenky zločince
Beze stopy
Lovci zločinců
Kobra 11

Docu-reality
Mistři zastavárny
Válka skladů
Válka skladů Texas
Válka skladů Kanada



Nova  
Gold

Nova Gold nabídne divákům řadu 
oblíbených seriálů, legendárních 
soutěžních pořadů i animovaných 
pohádek. V ochutnávce ze zlatého 
fondu nebudou chybět původní české 
seriály. S Ulicí se vrátíme do roku 2016 
a 2017, v Ordinaci v růžové zahradě 
zavzpomínáme na dějové zápletky z roku 
2018 a 2019. Seriálovou podívanou doplní 
o víkendu Na vodě, kde si připomeneme 
úžasné herecké výkony  Lukáše 
Langmajera, Tomáše Kluse nebo Veroniky 
Khek Kubařové. Milovníci televizních soutěží 
se dočkají zábavných pořadů Co na to 
Češi nebo legendárního Riskuj. 

Na nejmenší diváky opět čeká každý 
podvečer pásmo animovaných filmů 
Smíškové nabité oblíbenými pohádkami. 
Neuvěřitelná dobrodružství a nekonečnou 
zábavu dětem přinesou Kung Fu 
Panda: Legendy o mazáctví, Tučňáci 
z Madagaskaru, Spongebob v kalhotách 
nebo parta Scooby-Doo.

Původní české seriály
Ordinace v růžové zahradě 
Ulice 
Na vodě
 
Soutěže
Co na to Češi
Riskuj

Pásmo animovaných filmů Smíškové
Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví
Tučňáci z Madagaskaru
Spongebob v kalhotách
Scooby-Doo



Premiérová stanice Nova Sport 1 přijde 
na jaře 2021 s velkou novinkou. Tenisoví 
fanoušci se mohou těšit na přímé přenosy 
z prestižního mužského okruhu ATP. Stanice 
Nova Sport 1 odvysílá až 15 turnajů 
kategorie ATP 250 ročně, přičemž 
z každého turnaje až 19 zápasů živě. 

Hokejisté NHL vyjedou na led do nové 
sezony 13. ledna. Fanouškům opět 
nabídneme až 15 přímých přenosů z NHL 
týdně, včetně těch sobotních ve večerních 
evropských časech. K vidění tak budou 
znovu výkony například vítězů Stanley 
Cupu 2020 Ondřeje Paláta a Jana Rutty, 
dále Davida Pastrňáka, Jakuba Voráčka či 
Slováka Zdena Cháry.

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) novou sezonu 
zahájí.

Nedílnou součástí atraktivních sportovních 
přenosů na stanici Nova Sport 1 budou 
závody Mistrovství světa silničních 
motocyklů všech tří kubatur. Ani na 
jaře nebudou chybět ragbyové zápasy 
z anglického Premiership Rugby. Ale 

opravdovým ragbyovým svátkem bude 
od února do března turnaj Six Nations, 
který je známý jako neoficiální mistrovství 
Evropy.

Za zmínku stojí i basketbalová Liga mistrů, 
kde o dobrý výsledek bude usilovat jediný 
český tým v soutěži – ERA Basketball 
Nymburk. Pestrou nabídku stanice Nova 
Sport 1 doplňují zápasy nejvyšší finské 
florbalové ligy F-Liigy a utkání německé 
házenkářské Bundesligy.

Nova  
Sport 1
Hokej
NHL

Fotbal
Evropská liga UEFA
MLS | DFB Pokal

Tenis
ATP 250 Series

Motorsport
MotoGP | MČR v Rally

Basketbal
Basketbalová Liga mistrů 

Florbal
F-Liiga

Další sportovní akce
Handball Bundesliga
Premiership Rugby | Six Nations
Gladiator Championship Fighting



Nova  
Sport 2

Jaro plné atraktivních přenosů čeká i na 
diváky prémiové sportovní stanice Nova 
Sport 2. Nová sezona nejprestižnější 
basketbalové ligy světa NBA s Tomášem 
Satoranským bude v plném proudu. Navíc 
hned v únoru vlétne deset nejlepších šipkařů 
světa do Premier League Darts. Ti budou až 
do května přinášet divákům každý čtvrtek 
špičkovou zábavu a podívanou. Pro diváky 
budou samozřejmě připraveny i přenosy 
ze všech ostatních televizních šipkových 
turnajů PDC. 

Velkou pozornost na stanici Nova Sport 2 
na sebe tradičně strhávají fotbalové 
zápasy Evropské ligy UEFA, francouzské 
Ligue 1 a anglického Ligového poháru 
Carabao Cup. Ty navíc postupně dospějí do 
konečných fází, a diváci tak budou svědky 
korunovací nových šampionů.

Fotbal
Evropská liga UEFA
MLS
Ligue 1
Ligue 2
Carabao Cup

Basketbal
NBA
Basketbalová Liga mistrů

Šipky
MAJOR turnaje
Premier League Darts

Florbal
F-Liiga



TEORIE VELKÉHO TŘESKU (4 DÍLY) 
21.00

 DVA A PŮL CHLAPA (5 DÍLŮ)

PO NEÚT ST ČT PÁ SO
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FILM
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ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ

SMÍŠKOVÉ | ANIMACE

ULICE 2016/2017

CO NA TO ČEŠI 2019 (2 DÍLY)

16.30

17.15

18.15

20.00

21.30

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2 2018/2019 (2 DÍLY)

KOBRA 11 (2 DÍLY)

VÁLKA SKLADŮ | VÁLKA SKLADŮ TEXAS | VÁLKA SKLADŮ KANADA (2 DÍLY)

MISTŘI ZASTAVÁRNY (2 DÍLY)

16.45

21.45

22.30

20.20

19.15

18.15

MYŠLENKY ZLOČINCE | ZÁKON A POŘÁDEK: ÚTVAR PRO ZVLÁŠTNÍ OBĚTI | POLICIE CHICAGO (2 DÍLY)

BEZE STOPY | LOVCI ZLOČINCŮ

MYŠLENKY ZLOČINCE | ZÁKON A POŘÁDEK: ÚTVAR PRO ZVLÁŠTNÍ OBĚTI | POLICIE CHICAGO

JARO 2021JARO 2021

PO NEÚT ST ČT PÁ SOPO NEÚT ST ČT PÁ SO
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Voyo přinese svým divákům ještě více filmů, seriálů 
a sportovních přenosů!

Již tradičně se mohou fanoušci TV Nova těšit, že na Voyo 
najdou epizody svých oblíbených seriálů a pořadů dříve 
než v TV. S předstihem tak mohou sledovat velké finále 
seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, nové zápletky týmu 
Specialistů i vlnu emocí ve Výměně manželek. Potěšíme 
také všechny fanoušky Ulice, pro které budeme mít 
exkluzivně na Voyo ještě více dílů před odvysíláním v TV, 
než tomu bylo doposud. Chybět nebudou ani nové epizody 
oblíbených pořadů MasterChef Česko a Tvoje tvář má 
známý hlas, které budou na Voyo k dispozici také dříve  
než v TV. 

Hokejové nadšence jistě potěší přenosy zámořské NHL. 
Příznivci fotbalu by si neměli nechat ujít konečnou fázi 
Evropské ligy UEFA ani německý turnaj DFB Pokal. Také nová 
sezóna NBA s Tomášem Satoranským přiková k obrazovkám 
nejednoho diváka. Tyto a další sportovní události z celého 
světa můžete na Voyo sledovat živě i ze záznamu!

Voyo rozkvete také novými filmovými tituly. Emma Watson 
a Tom Hanks nám v sci-fi thrilleru The Circle ukážou, že 
ani v dokonalé společnosti není vše bez chybičky. Gerard 
Butler se jako správný osobní strážce pokusí zabránit 
Pádu Bílého domu za každou cenu! Kouzelné chvíle s celou 
rodinou si diváci užijí s novou českou pohádkou Hodinářův 
učeň. Vlastina Svátková nám společně se Sašou Rašilovem 
v dramatu Můj příběh předvede, že vzdát se slibné kariéry 
kvůli lásce nemusí být vždy správným rozhodnutím.

Filmy
The Circle
Pád Bílého domu
Hodinářův učeň
Můj příběh

Voyo



Internetové 
portály

Nova Plus
Internetový portál Nova Plus přinese v novém 
roce ještě více unikátního obsahu, který na 
televizních obrazovkách neuvidíte! 
Diváci se tak mohou těšit na bonusová videa 
a exkluzivní ukázky z velkého finále seriálu 
Ordinace v růžové zahradě 2, ke kterému 
se schyluje po neuvěřitelných 15 letech 
natáčení! Jedinečný pohled do zákulisí 
a exkluzivní rozhovory s účinkujícími objeví 
diváci v bonusech oblíbené show Tvoje tvář 
má známý hlas. Ani nový seriál Anatomie 
života nebude ochuzen o bonusové rozhovory, 
pohled do zákulisí a nejrůznější zajímavosti. 
A na co nového se můžete těšit v populárním 
seriálu Ulice? I to prozradíme na Nova Plus 
a ukážeme vám také pozadí natáčení.

To vše si můžete vychutnat na webu, 
v mobilní aplikaci nebo v HbbTV po stisknutí 
červeného tlačítka.

TN.cz
Zpravodajský portál TN.cz každý den 
neúnavně přináší ty nejčerstvější novinky 
z domova i ze světa. Na své si zde přijdou 
i sportovní fanoušci, kteří hledají aktuální 
informace ze světa NHL, NBA, fotbalu a dalších 
sportů. Naši redaktoři také pilně připravují 
pravidelné speciály včetně oblíbeného 
magazínu Auto.tn.cz.



Sociální 
sítě

Nova nabízí svým divákům pestrý obsah nejen 
v televizi, ale také na obrazovkách jejich počítačů 
a mobilních telefonů. Na jaře se mohou těšit na 
nový seriál Anatomie života, s nímž se pojí i jeho 
profily na sociálních sítích Facebook a Instagram. 
Fanoušci tam najdou zajímavosti ze zákulisí, 
rozhovory s představiteli a tvůrci seriálu, živá 
vysílání nebo soutěže, to ostatně platí i pro profily 
dalších seriálů a reality shows. Novými přírůstky do 
rodiny nováckých sociálních sítí jsou i celotelevizní 
Twitter anebo zpravodajský kanál na TikTok. 

Speciální pozornost věnujeme také kanálu Voyo, 
na kterém jsme vždy o krok napřed. Sledujte proto  
@voyo.cz na Facebooku a už vám nic neunikne!

Svoje vlastní profily na sociálních sítích mají kromě 
televize jako takové i vybrané pořady, a to včetně 
zpravodajství, které najdete jako @televizninoviny 
na Facebooku, Twitteru, Instagramu a TikToku. 
Vydejte se s našimi reportéry do terénu, seznamte 
se blíže s moderátory a získejte aktuální 
informace. Díky těmto profilům budete doslova 
v centru dění stejně jako dalších více než 320 tisíc 
lidí, kteří TN.CZ na Facebooku sledují.

Sociální sítě TV Nova: @tvnovaofficial 
Zpravodajství a publicistika: @televizninoviny 

Vybrané pořady
MasterChef: @masterchefcz
SuperStar: @superstarcs 
Tvoje tvář má známý hlas: @tvojetvarmaznamyhlas 
Svatba na první pohled: @svatbanaprvnipohled
Anatomie života: @anatomiezivota 
Ulice: @uliceserial 
Ordinace v růžové zahradě 2: @ordinace2serial
Nova Sport: @novasport.tv 

@tvnovaofficial 
@televizninoviny



Nadace Nova nadále poskytuje pomoc 
dětem a rodinám, které se ocitly v nelehké 
životní situaci nebo se potýkají s vážnými 
zdravotními problémy. Správní rada 
společně s patronkou Nadace Nova 
Kristinou Kloubkovou vybírala po celý rok 
ze 160 přijatých žádostí. Během roku 2020 
byly dětem a rodinám rozděleny více než 
dva miliony korun. 

Díky dlouhodobé celoroční spolupráci 
s akcí Běhej lesy obdržela Nadace Nova 
celkem 835 000 Kč, které následně 
rozdělila mezi 8 vybraných rodin. Jako 
každý rok byla Nadace Nova zapojena 
do charitativní činnosti v rámci pořadu 
Tvoje tvář má známý a celkem 700 000 Kč 
putovalo vybraným projektům. Díky 
Českému plesu se na pomoc nemocnému 
Filípkovi podařilo vybrat 290 000 Kč. 

V roce 2021 bude Nadace Nova 
prohlubovat dlouhodobé úspěšné 
spolupráce. Nadále budeme pomáhat 
hlavně dětem a rodinám, kterým chceme 
přinášet podporu a úsměv a ulehčit jim 
v jejich těžké životní situaci. „Přinášíme dětem úsměv“

nadacenova.cz



TV Nova je společensky odpovědnou 
firmou, která se angažuje v řešení 
sociálních a environmentálních problémů. 
Jako nejsilnější televizní skupina 
v České republice má možnost otevírat 
celospolečenská témata a iniciovat změny 
ve společnosti. 

Na jaře 2020 spustila TV Nova iniciativu 
na podporu české ekonomiky s názvem 
Nastartujme Česko. Vyzývá v ní 
veřejnost k podpoře lokálních živnostníků 
a podnikatelů, kteří se kvůli koronavirové 
pandemii ocitli v tíživé situaci. Na podzim 
2020 spustila Nova také iniciativu Moje 
země na podporu ekologických projektů 
a pod sloganem „Pečujeme společně 
o přírodu kolem nás“ zařazuje do 
publicistických a zpravodajských pořadů 
reportáže na témata životního prostředí, 
klimatických změn a udržitelnosti v České 
republice. 

Již osmým rokem je televize Nova hrdým 
partnerem nadace Dobrý anděl. Cílem je 
rozšířit počet dárců a přiblížit problematiku 
rodin, které se potýkají s onkologickým 
onemocněním či jinou vážnou nemocí. Do 
kampaně se již tradičně zapojili moderátoři 
Televizních novin a dlouholetí Dobří andělé 
Lucie Borhyová a Rey Koranteng. 

CSR  
projekty



Nova 
International

Nova +1

Nova International 
Mezinárodní verze nejsledovanější české 
televizní stanice Nova se i na jaře zaměří 
na premiéry vlastních pořadů. Diváci 
se mohou těšit na velké finále seriálu 
Ordinace v růžové zahradě 2, nebudou 
chybět ani oblíbení Specialisté nebo 
Výměna manželek. Během ledna se 
i na Nova International představí nový 
seriál Anatomie života, který sleduje 
profesní i soukromé osudy čtyř sestřiček 
z traumatologického oddělení, a v únoru 
se přidá další řada zábavného pořadu 
Tvoje tvář má známý hlas, která bude 
tentokráte speciální – s podtitulem 
Šampioni. Podvečerní čas je již tradičně 
vyhrazen seriálu Ulice. Z archivních seriálů 
bude i nadále pokračovat Pojišťovna štěstí, 
Doktoři z Počátků a Dokonalý svět, od 
poloviny února přibydou i Drazí sousedé. 

Nova +1 se v nabídce satelitního operátora 
poprvé objevila v září 2017. Vedle pořadů 
vysílaných ve standardním čase mohou 
diváci TV Nova sledovat své oblíbené 
pořady také o hodinu později. 
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