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Jan Andruško
Generální ředitel

Ještě před pár týdny připravoval podklady k právní konzultaci 
jednomu ze svých klientů, teď stojí v čele nejsledovanější 
televize v České republice, proniká do každodenního televizního 
světa, v kanceláři mu najednou běží dvanáct televizí a místo 
soudního líčení chodí na casting Česko Slovenské SuperStar. 
Generální ředitel TV Nova Jan Andruško.

Nebyl to trochu šok, když jste místo soudních stání najednou 
vyrazil na casting do televizní show?
Trochu nezvyklé to pro mě bylo. Zároveň jsem si ale velmi užíval tu 

samozřejmou profesionalitu, s níž tým Česko Slovenské SuperStar 

na castingu pracoval. Také členové poroty prokázali, že jsou 

na svých místech zaslouženě, a neúnavně vybírali z té masy zájemců 

o SuperStar ty, kteří se o krok blíž posunuli k vítězství. Cesta je ale 

ještě dlouhá, 20. února začínáme první castingovou epizodou. Vítěze 

druhé řady Česko Slovenské SuperStar budeme znát na začátku 

června.

Jak se vůbec spoluvlastník advokátní kanceláře ocitne v pozici 
generálního ředitele nejsledovanější televize?     
S TV Nova jsme si blízko už hodně dlouho a kdo mě zná, ten ví, že 

Nova je skutečně mojí srdeční záležitostí. Jsem její dlouholetý externí 

právník, pro skupinu CME pracuji od roku 1999, a s Novou tedy, jestli 

počítám dobře, žiji téměř 12 let, přitom za posledních téměř 6 let je to 

soužití každodenní. Byl jsem u akvizice a restrukturalizace skupiny 

Nova, přechodu na digitální vysílání i řady dalších zásadních kauz 

a zlomů v historii téhle nejúspěšnější české komerční televize. Proto 

když přišla nabídka postavit se do jejího čela, rozhodl jsem se svoji 

zavedenou advokátní firmu kvůli Nově opustit. 

Jakým způsobem budete chtít uspět v dnešním silném 
konkurenčním prostředí? Budete činit nějaké zásadní změny?
Heslo TV Nova bylo vždy, že se konkurence nebojíme. Známe totiž 

svoji pozici a své kvality. Nova, to je jasný a silný leader a tvůrce trhu. 

Profesionální tým lidí. Sebevědomá televize, která ví, co chce, a umí 

toho dosáhnout. Taková Nova je a bude. Bylo by pošetilé nějakým 

zásadním způsobem točit kormidlem a měnit kurz. Nepřišel jsem 

proto, abych lidem v programu radil, kdo má nebo nemá hrát v Ulici či 

Ordinaci. Chci se podílet na dalším posílení pozice Novy, znepříjemnit 

život konkurenci a jasně ukázat, že jsme a nadále budeme nejlepší.

Co nám v letošním roce TV Nova přinese?
Letos na jaře nás čeká spousta vlastní premiérové tvorby, divákům 

přinášíme řadu pořadů různých žánrů a zaměření. Výrazně 

rozšiřujeme zpravodajství, přineseme  polední a noční zprávy, celé 

zpravodajství bude ještě více moderní, dynamické, aktuální. Kromě 

toho se od neděle 20. února budeme na obrazovkách pravidelně 

setkávat s těmi, kteří touží být Ćesko Slovenskou SuperStar. Chybět 

nesmějí ani programové seriálové stálice Ordinace v růžové zahradě 2 

a Ulice. V neposlední řadě se mohou diváci těšit na kultovního Ozzáka 

a jeho partu v nových premiérových dílech. 

Jak je to s rozjezdem dalších kanálů?
Tým na Nově samozřejmě velmi intenzivně pracuje na přípravě 

dalších tematických kanálů, protože skupina Nova bude pokračovat 

ve své strategii multikanálové, multimediální a multidistribuční 

nabídky kontentu. V tuto chvíli máme kompletně připravený koncept 

nového kanálu, zaměřeného na danou cílovou skupinu, který jsme 

schopni rozjet téměř okamžitě. Termín jeho spuštění zatím ale ještě 

nezveřejníme. Rozpracováváme i další koncepty, v nejbližší době 

bychom chtěli divákům nabídnout několik nových televizních kanálů.   

TV Nova se velmi angažuje v podpoře české kinematografie 
a spolupracuje s významnými českými režiséry a tvůrci. Bude 
v tom pokračovat i nadále?
TV Nova se samozřejmě chce podílet na rozvoji českého filmového 

průmyslu, a chce to dokonce dělat v daleko větším rozsahu než 

doposud. Prostředky z reklamního trhu se ale mají vrátit výhradně 

do rukou soukromých televizí tak, jak bylo před časem zákonodárci 

rozhodnuto. Souhlasíme s tím, že prostředky, získané z reklamy, 

by měly sloužit i na podporu českého filmu, ale ne prostřednictvím 

nesystémového přerozdělování přes Českou televizi, která je 

majoritně financována z koncesionářských poplatků. V souvislosti 

s touto diskusí, která se vedla i na půdě parlamentu, jsme deklarovali 

náš zájem podílet se na financování české filmové a televizní tvorby, 

a to již cestou přímé participace na financování Státního fondu 

na podporu a rozvoj české kinematografie, či nepřímo financováním 

projektů v oblasti české filmové a televizní tvorby. Dál chceme 

podporovat vznik filmových děl, podobným těm, na nichž se Nova 

podílela v minulosti, např. dokument Občan Havel, Menzelův 

Obsluhoval jsem anglického krále nebo film Jana Svěráka Vratné 

lahve, který získal tři České lvy a stal se druhým nejnavštěvovanějším 

filmem v historii České republiky.

Co byste Nově popřál k jejím 17. narozeninám?
Profesionální tým, neotřelé autory, věrné diváky, entusiasmus, radost 

a nadšení.
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Rok 2010 na Nově
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Alex Ruzek 
Ředitelka programu a TV kanálů

Co přinese Nova divákům na jaře 2011?
Každý týden v únoru přineseme divákům jednu výraznou novinku 

v programu. Hned první neděli odstartujeme dvěma díly za sebou 

romantický seriál Tisíc a jedna noc. Další týden v neděli se mohou 

diváci těšit na nové zprávy, od pondělka spustíme o půl hodiny 

prodlouženou Snídani s Novou a doplníme stávající zpravodajské 

pořady o Polední Televizní noviny a Noční Televizní noviny, které 

budeme vysílat od pondělí do čtvrtka ve 22:30. Třetí týden začíná 

na obrazovkách Novy a Markízy druhá řada Česko Slovenské 

SuperStar a poslední týden v únoru ještě spustíme Snídani s Novou  

v nové dekoraci.

V poslední době se v tisku objevovaly spekulace, že jarní 
schéma na Nově bude úsporné. Jak to tedy je?
Letošní jarní schéma v čele s obrovským projektem Česko Slovenská 

SuperStar, premiérovými díly Ordinace, Ulice, Comebacku, dalších 

vlastních formátů a nových zpravodajských relací rozhodně nemůže 

být považováno za úsporné. Co se týče akvizičních pořadů, do hlavní 

sezóny nasazujeme kvalitní filmy a seriály ze zahraničí, které v zemích 

uvedení zaznamenaly značný úspěch, a předpokládáme, že zaujmou 

i diváky české. Některé akvizice jsou dokonce dražší než některá 

vlastní výroba.

Proč zařazujete seriál Tisíc a jedna noc a jak často se bude 
vysílat? 
Časový slot, kde jsme doposud vysílali kriminální seriály, jsme 

pro letošní jaro vyhradili romantickému seriálu Tisíc a jedna noc. 

Budeme ho vysílat čtyřikrát týdně po 21. hodině. Cítili jsme, že je 

čas pro zásadnější změnu. A našli jsme formát, který se v Evropě 

stává doslova fenoménem, a v zemích, kde se vysílá, láme rekordy 

sledovanosti. Navíc nám z průzkumů vycházelo, že po dvou letech 

krize chtějí lidé večer alespoň na chvíli uniknout každodenním 

problémům a prostřednictvím romantického seriálu zažít něco 

pozitivního a příjemného. Proto jsme se rozhodli nabídnout jim místo 

krimi tento krásně natočený milostný příběh.

Na letošní jaro připravujete další řadu Česko Slovenské 
SuperStar. Jaké výsledky od tohoto formátu očekáváte? 
Více než 11 tisíc přihlášených dokazuje, že zájem o tento typ formátu 

mezi lidmi stále je. Věříme, že pěvecké zápolení bude zajímat i diváky 

u obrazovek. První řada projektu Česko Slovenská SuperStar 

zaznamenala nebývalý ohlas, každou epizodu sledoval průměrně 

každý druhý divák u televize. Věříme, že i druhá řada bude úspěšná. 

Jaké další formáty vlastní tvorby budete vysílat?
Do jarního vysílání samozřejmě počítáme s našimi programovými 

pilíři – seriály Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice s novými postavami 

a dramatickými zápletkami. Po reprízovaných dílech oblíbeného 

sitcomu Comeback přineseme i dlouho očekávané nové epizody 

s humorem, Comebacku vlastním. Nadále se diváci budou potkávat 

se svými dalšími oblíbenými pořady, jako jsou Babicovy dobroty, Rady 

ptáka Loskutáka, Koření, Střepiny, Občanské judo, 112 a další.

Trh se neustále fragmentarizuje, skupina ostatních kanálů 
získává stále více diváků a vznikají další malé kanály. Jak na to 
bude reagovat Nova?
Rozdrobování trhu a vznik dalších tematických kanálů je standardní 

vývoj na všech velkých trzích. Je ovšem zřejmé, že vznik jakéhokoli 

nového kanálu musí být založen na principu návratnosti investice, 

a na desetimilionovém českém trhu je třeba hledat hranici, za níž se 

malý kanál stává z hlediska investice neživotaschopný. Do budoucna 

čekáme ještě větší fragmentaci diváků z hlediska sociodemografie 

a strategie Novy bude taková jako doposud – rozšiřovat rodinu svých 

kanálů, nabízet program různým cílovým skupinám, a udržet si tak 

svůj podíl na trhu. Dnes máme portfolio čtyř televizních kanálů – 

Nova cílící na širokou skupinu diváků 15-54, Nova Cinema pro filmové 

fanoušky 15-54, Nova Sport, oslovující především muže, a MTV, 

orientující se na komunitu mladých. Do budoucna chceme nabídku 

našich kanálů rozšiřovat.

Co byste popřála TV Nova k jejím 17. narozeninám?
Přála bych jí totéž, co jsem si v sedmnácti letech, v posledním roce 

před vstupem do dospělosti, přála i já. Dobré přátele, velkou lásku, 

a hlavně hodně zábavy. A ještě malý červený kabriolet.
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ČESKO SLOVENSKÁ SUPERSTAR
DRUHÁ ŘADA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO PĚVECKÉHO 
PROJEKTU OPĚT SPOJÍ NA NĚKOLIK MĚSÍCŮ 
NÁRODY ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

OD 20. ÚNORA 2011 
NA OBRAZOVKÁCH 
TV NOVA A TV MARKÍZA
ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT! STAŇ SE SUPERSTAR!
Již za pár týdnů začnou TV Nova i TV Markíza vysílat další společný megaprojekt, plný originálního 
zpěvu, nových pěveckých talentů, hudebních vystoupení, ale také lidských osudů, očekávání, a 
především vypjatých emocí. Druhá řada velkolepé pěvecké show Česko Slovenská SuperStar bude 
diváky obou našich národů provázet první polovinu roku 2011. Kdo z přihlášených zpěvaček a zpěváků 
uchvátí porotu a především televizní diváky svým pěveckým výkonem natolik, že se stane držitelem 
titulu Česko Slovenská SuperStar a také exkluzivního kontraktu v hodnotě 100 000 eur?
Nenechte si ujít na obrazovkách TV Nova a TV Markíza!

STUDNICE NADĚJNÝCH PĚVECKÝCH TALENTŮ JE BEZEDNÁ!
Toto tvrzení dokazují nejen tisícové davy zpěvuchtivých talentovaných soutěžících, kteří se zúčastnili 
castingových klání po velkých městech České a Slovenské republiky, ale také pokořená desetitisícová 
hranice přihlášených soutěžících na webu www.superstar.tv. Šanci stát se novou Česko Slovenskou 
SuperStar mají všichni nadaní zpěváci a zpěvačky ve věku od 15 do 30 let.

LEOŠ MAREŠ
Máte za sebou již několikátou řadu SuperStar, 
pociťujete nějaký vývoj soutěžících?
Soutěžící tuto show znají, sledují i její zahraniční 
verze, tudíž přicházejí více připravení, mají nacvičené 
písničky, umějí se k tomu i hýbat. Zároveň ale bohužel 
na castingy chodí i lidé, kteří dopředu vědí, že 
budou prezentováni jako soutěžící Hvězdné pěchoty. 
Takovým lidem tu radost ale neuděláme a do sestřihu 
na televizní obrazovce se nedostanou, protože 
nejhezčí na tom je, když je to upřímné a přirozené, 
a ne když ze sebe někdo schválně dělá blázna.

Ze SuperStar vzešla spousta hvězd a výrazných 
osobností, utkvěl vám někdo v paměti úplně nejvíc?
Musím říct, že hodně soutěžících z minulého ročníku 
jsou hodně výrazné osobnosti. V minulém roce jsem 
s nimi absolvoval spoustu vystoupení, častokrát jsem 
vystupoval například s Benem Cristovaem, Monikou 
Bagárovou, Honzou Bendigem, mnohokrát jsem se 
potkal s Martinem Chodúrem. Pro mě jsou skutečnou 
součástí showbyznysu.

Co si myslíte o názoru, že pěveckých soutěží už je příliš 
a hudebně talentovaní jedinci jsou přebraní?
Absolutně ne, nedávno jsem četl materiál o americké 
SuperStar, a i přestože Amerika je sice trochu 
jiná, mají SuperStar jako normální ročník například 
fotbalové ligy, kdy v poslední den vyhlásí rovnou ročník 
další. Teď například vysílají desátou sezonu SuperStar. 
My máme rok a půl od poslední řady a myslím, že 
dorostla spousta nových mladých talentů, spousta 
lidí se také například vrátila z ciziny nebo několik let 
váhali, hudebně rostli a teď přicházejí zkusit štěstí 
úplně v jiné pozici než kdysi. V žádném případě 
talenty přebrané nejsou, to diváci sami uvidí. Těšit se 
mohou na fantastickou semifi nálovou čtyřiadvacítku 
a fi nálovou dvanáctku!

Vidíte nějaký rozdíl mezi soutěžícími ze Slovenska 
a z Čech?
Obecně jsou soutěžící z Česka konzervativnější, 
vybírají si více starší písničky než třeba moderní věci, 
ale mám pocit, že tak je to obecně ve všem. Slováci 
jsou ve výběru písniček progresivnější.

„Když přijdeš na první 
casting, chodíš tady s tím 
číslem sem a tam a děláš 
všechno, co se ti řekne, 
protože chceš postoupit dál. 
Ale když se ti to fakt povede 
a ty to třeba celý vyhraješ, už 
o tom čísle nikdy neuslyšíš. 
Uslyšíš svoje jméno, které 
budou skandovat tisíce lidí 
pod pódiem. A kvůli tomu tu 
všichni jsme.“
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GÁBINA 
OSVALDOVÁ
Co obnášela vaše příprava na roli letošní porotkyně 
SuperStar?
Zapomenout, jak je těžké říkat lidem nepříjemné 
věci do očí. To chce čas a stejně mě to vždycky 
trápí. A vzpomenout si, jak je krásné někomu říct, 
že je úžasný a fakt něco umí. A pak čekat, jak s tím 
nákladem talentu naloží.

Jak jste si padli do noty s ostatními členy poroty?
Někdy ladíme, někdy neladíme.

Je vám bližší role kata, nebo lidumila?
Není to role. Nejbližší je mi říkat, co si myslím. Ale 
někdy to nejde.

Na co se jako porotkyně těšíte nejvíc?
Na závan čerstvého větru.

Je ještě něco, čím by vás, zkušenou porotkyni, 
mohli soutěžící SuperStar letos překvapit?
Jasně. Čekám, a proto jsem tady.

Co by podle vás nové Česko Slovenské SuperStar 
rozhodně nemělo chybět?
Osobitost nových talentů, která by nadchla diváky. 
Nehodlám vstávat nadšením u každého tklivého 
příběhu.

Kdo je podle vás Českou nebo Slovenskou 
SuperStar?
Každý, kdo něco umí a dělá to rád.

Čemu se nejraději věnujete ve volném čase, jak 
relaxujete?
Nemám volný čas. Když mě něco napadne, tak 
pracuji kdykoli.

Šla byste do podobné soutěže?
Ne.

Jaký je váš nejoblíbenější hudební interpret?
Cartuccio.

Pro kterého interpreta byl váš první text?
Úplně první byl pro Jiřího Korna.

„Protože je tu dalších deset 
tisíc lidí, tak vám nejdřív 
nalepí castingové číslo. 
A když se nedostanete až 
na vrchol, toho čísla se 
nezbavíte. Jedině když 
zazáříte víc než ostatní, lidi si 
místo čísla budou pamatovat 
vaše jméno. A to je to, co 
vám může opravdu změnit 
život. Leda že by nezměnilo. 
Je to na vás.“

„Kouzlo Superstar podle 
mě spočívá v tom, že může 
pomoct každýmu, kdo si 
nechce zpívat jen sám doma 
v koupelně. Na začátku sice 
máte jenom tohleto číslo, ale 
během soutěže máte šanci 
udělat z něj jméno. A o těch 
nejlepších bude nakonec 
rozhodovat celej národ. Teda 
vlastně dva.“

PAĽO
HABERA
Co obnášela vaše příprava na roli porotce SuperStar?
Nikdy se nepřipravuji, jen si v termínech natáčení neplánuji 
nic dalšího.

Jak jste si padli do noty s ostatními členy poroty?
Myslím že tak jako v minulých ročnících nemám žádný 
problém. Jsem zde proto, abych byl jedním z koleček 
motoru, který má bezchybně fungovat, a o to se i snažím 
– co nejlépe dělat svou práci, a ještě se přitom i dobře 
pobavit.

Je vám bližší role kata, nebo lidumila? Jaký porotce budete 
vy?
Někdy tak, jindy tak, jak si kdo zaslouží. Hlavně především 
spravedlivě.

Je něco, čím by vás, zkušeného porotce, mohli letošní 
soutěžící překvapit?
Překvapilo by mě, kdyby vyhrál někdo, koho jsme 
v minulých ročnících nepustili dál. Ale všechno se může 
stát.

Co by podle vás nové Česko Slovenské SuperStar rozhodně 
nemělo chybět?
Když se postaví na jeviště, měl by mít vrozenou 
schopnost manipulovat s lidmi, aniž by se o to snažil. 
Někdo to nazývá charismatem.

Kdo je podle vás Českou nebo Slovenskou SuperStar?
Kromě Karla Gotta a Karla Svobody, kteří se v popovém 
světě jako jediní dokázali prosadit i na Západě, tady 
SuperStar vlastně není. Máme tu několik šikovných 
lokálních hvězd, ale jmenovat je nebudu, abych na někoho 
nezapomněl.

Čemu se nejraději věnujete ve volném čase, jak nejraději 
relaxujete?
Rodina, sport.

Šel byste do podobné soutěže jako soutěžící?
Já jsem přece v podobné soutěži byl! Tehdy se to nazývalo 
Hudební festival mladých Bojnice a Mladá píseň Jihlava.

Váš nejoblíbenější hudební interpret…
Těch je velká spousta, a tak jen vyberu – Pink Floyd, 
Genesis, Frank Sinatra, atd., atd., atd.

Jak vzpomínáte na své hudební začátky?
Jako na dětství – šťastné a bezproblémové.

Vybavíte si nějaký svůj největší trapas při vystoupení?
Pár jich bylo, nejhorší je, když náhle zhasne světlo a vy 
v té tmě zakopnete na jevišti o odposlech a skončí to tak, 
že si nabijete pusu, a ještě to i patřičně okomentujete 
do mikrofonu (smích).

Bránili vám rodiče v pěvecké kariéře
Ani ne, věděli, že jsem beran a za tím, o čem sním, si 
cílevědomě půjdu.
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RYTMUS
Co obnášela vaše příprava na roli porotce SuperStar?
Nic zvláštního.

Jak jste si padli do noty s ostatními členy poroty?
Myslím, že úplně v pohodě.

Je vám bližší role kata, nebo lidumila?
Nejbližší role mi je říkat pravdu a nemyslet na to jakou 
mám roli.

Na co jako porotce těšíte nejvíc?
Asi na to, abychom došli spokojeně do cíle.

Je něco, čím by vás mohli soutěžící SuperStar překvapit?
Myslím, že nemají čím.

Co by podle vás nové Česko Slovenské SuperStar rozhodně 
nemělo chybět?
Tak asi originalita, vymyslet si něco svého, co během 
soutěže není možné.

Kdo je podle vás Českou nebo Slovenskou SuperStar?
Ten, kdo má vysoký prodej, plné koncerty lidí, 
nejsledovanější klipy.

Čemu se nejraději věnujete ve volném čase, jak relaxujete?
Spánek, hudba, fi lmy, kámoši.

Šel byste do podobné soutěže?
V životě ne! Mám rád, když se člověk vypracuje úplně sám 
a vybuduje si pevné základy.

Jak vzpomínáte na své začátky v hudebním světě?
Tak bylo to těžké… těžší než jakákoliv soutěž na světě.

HELENA ZEŤOVÁ
Co obnášela vaše příprava na roli porotkyně 
SuperStar?
Žádné speciální přípravy neproběhly. Vše se seběhlo 
poměrně rychle, navíc v době, kdy jsem měla spoustu 
práce, takže jsem jen přestoupila z jednoho vlaku 
do druhého.

Jak jste si padli do noty s ostatními členy poroty?
No padla jsem si výborně. S Gábinou jsem se 
skamarádila už cestou na brněnský casting, S Paľem 
jsme se už znali déle a Rytmus je stejný profík, jako 
ti dva dříve jmenovaní. Je mi s nimi dobře, a navíc je 
ještě velká legrace.

Je vám bližší role kata, nebo lidumila? Jaká porotkyně 
budete?
Je mi bližší role lidumila, ale dokážu být i katem. Mám 
tu výhodu, že v porotě žádnou roli nemám a můžu být 
svá.

Na co se jako porotkyně nejvíc těšíte?
Na to, až budu poslouchat skvěle udělané, výborně 
prodávané cédéčko vítěze, který bude vítězem i pro 
mne, nejen pro televizní diváky.

Je něco, čím by vás mohli soutěžící SuperStar 
překvapit?
Jsem ráda překvapována, pokud jde o příjemné 
překvapení, ale v tomto případě mě nenapadá nic 
konkrétního. Doufám že budu překvapována často 
výborným zpěvem a skvělými výkony soutěžících.

Co by podle vás v nové Česko Slovenské SuperStar 
rozhodně nemělo chybět?
Nadhled, pokora, talent. Taky úsilí a bojovnost, trochu 
zdravé ctižádosti a pevná vůle.

Kdo je podle vás Českou nebo Slovenskou SuperStar?
Božský Kája. Jednoznačně a jenom.

Čemu se nejraději věnujete ve volném čase, jak 
nejraději relaxujete?
Ve všech rozhovorech říkám s obměnou tuto větu: 
Nejraději lyžuji v zimě i v létě a jsem se svými pejsky 
Benem a Samem.

Šla byste do podobné soutěže jako soutěžící?
Asi ne. Chyběla by mi ta startovní odvaha. Museli by 
mě přihlásit za mými zády. Dodnes mám při vstupu 
na jeviště větší či menší trému. Na druhou stranu si 
ale uvědomuji, že taková soutěž může být velkou školou 
nebo odrazovým můstkem.

Váš nejoblíbenější hudební interpret…
Eric Clapton

Jak vzpomínáte na své hudební začátky?
Když opomenu dětské zpívání do sprchové hlavice 
v koupelně a měla bych vše shrnout do jedné věty, 
tak to byla jedna velká, bezstarostná, úžasná a místy 
hodně rychlá jízda. Karamboly a šrámy z ní byly 
dostatečně nahrazeny získanými zkušenostmi.

Vybavíte si nějaký svůj největší trapas při vystoupení?
Buď mám špatnou paměť, nebo k žádnému takovému 
nedošlo.

Bránili vám rodiče v pěvecké kariéře?
Ne. Byli tolerantní a přející.

Kdo z rodiny vás v kariéře nejvíc podporoval?
Všichni bez rozdílu. Každý takovým způsobem, jak 
uměl. Radou, projevem lásky nebo korunou.

„Na začátku jsi jen jeden 
z mnoha, součást ovčího 
stáda. Ale když na sobě 
zamakáš, oholíš si kotlety 
a načešeš si svoji mastnou 
ofi nu, budeš sám rozhodovat, 
kdo další dostane šanci 
změnit svoje blbý číslo 
na jméno. Protože to číslo, 
ponožky a tesilky musíš 
na konci sundat. Ale jméno už 
ti nikdo nevezme.“

„Jsou tady tisíce lidí a vy 
musíte zazpívat tak, aby 
každej věděl, že o vás ještě 
uslyší. A potom možná 
nebudete jen číslo. Budete 
někdo, budete jméno, a uslyší 
o vás všichni a často. O tom 
je Superstar.“
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Tvůrčí tým
Producent Petr Erben
Kreativní producent Vít Pokorný
Výkonný producent Tomáš Diamant
Režisér Pepé Majesky

Veškeré informace o projektu Česko Slovenská SuperStar, fotografi e z castingů, videoreportáže, profi ly, medailonky a fotografi e porotců a moderátorů a také 

nejaktuálnější novinky ze zákulisí i ze samotné soutěže najdete na www.superstar.tv a www.facebook.com/superstarnova

HVĚZDNÁ POROTA BUDE VE STŘEHU
Pěvecké výkony soutěžících bude hodnotit čtyřčlenná porota, složená ze zástupců České i Slovenské 
republiky. Za porotcovský stůl usednou čtyři uznávané osobnosti hudebního showbyznysu, dva 
„superstárovští“ nováčci a dva zkušení matadoři. Čtyři porotci budou rozhodovat o osudech 
pěveckých talentů, kteří si přijdou pro verdikt a hodnocení svého pěveckého výkonu. Ostřílená, 
zkušená matadora a oblíbená textařka Gábina Osvaldová, okouzlující kovaná zpěvačka Helena 
Zeťová, nejdrsnější z porotců, populární zpěvák skupiny Team, skladatel a producent Paľo Habera, 
nejuznávanější slovenský rapper Rytmus.

MODERÁTORSKÁ 
DVOJICE BUDE 
SOUTĚŽÍCÍM 
NABLÍZKU
Spravedlivě federální bude 
také moderátorská dvojice, 
která bude letošní show 
Česko Slovenské SuperStar 
provázet soutěžící i diváky. 
Kombinace pohotové nadané 
slovenské zpěvačky Tiny a 
nejoblíbenějšího českého 
spíkra Leoše Mareše bude 
zajímavá a osvěžující.

SOUTĚŽÍCÍ PŘEDVEDLI NA CASTINZÍCH OBROVSKÝ 
PĚVECKÝ TALENT
Zpěváků a zpěvaček, kteří si nenechali ujít příležitost a využili jedinečnou šanci předvést své pěvecké nadání před porotou, 
byly tisíce. Na castingách, které proběhly během prosince 2010 a ledna 2011 ve dvou městech České a dvou městech 
Slovenské republiky, o adepty se zlatem v hrdle nebyla nouze. Zkusit pěvecké štěstí přišli adepti z různých koutů celého 
světa včetně Kuby, Angoly nebo třeba Anglie. Většina soutěžících dorazila na casting s podporou rodinných příslušníků, 
tomu úplně nejmladšímu, který držel palečky, bylo pouze 22 měsíců! Někteří soutěžící využili možnost doprovodit svůj 
pěvecký výkon na hudební nástroj. Nejčastěji zněly kytary a klávesové nástroje, ale výjimkou nebyly ani perkuse nebo 
například harmonika. Každý z pěveckých talentů chtěl během castingových kol předvést porotě svůj hlasových rozsah, 
všichni byli plni napětí a očekávání, zda právě oni budou patřit k vyvoleným, kteří postoupí v soutěži Česko Slovenská 
SuperStar dál.

ČESKO SLOVENSKÁ SUPERSTAR NA WEBU 
SUPERSTAR.TV
Ofi ciální webové stránky úspěšného a světově proslulého formátu budou opět tím nejlepším 
místem pro setkání všech fanoušků druhé řady Česko Slovenské SuperStar. 

CO NA STRÁNKÁCH SUPERSTAR.TV NAJDETE? 
• Celé díly ihned po odvysílání pořadu v televizi
• Živé vysílání v nové službě VOYO
• Nejnovější informace, které vždy víme jako první
• Exkluzivní videa, která mapují život v zákulisí
• Bohatou a denně aktualizovanou videogalerii 
• Přehled všech soutěžících a jejich vystoupení 
• Soutěže o volné vstupenky na přímé přenosy
• Žhavé diskuze, které čekají na vaše názory

RETRO SUPERSTAR 
Jako bonus jsme pro všechny návštěvníky našich webových stránek připravili speciální cyklus, který mapuje 
soutěže Česko hledá SuperStar 2004, 2005 a 2006, Slovensko hledá SuperStar 2006 a Česko Slovenskou 
SuperStar 2009. Každý den připomínáme jednoho z fi nalistů, který zazpíval na vysněném jevišti.
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Romantický seriál,
který v Evropě nadchl již miliony diváků

4x týdně v prime time

Když byl úspěšný, přitažlivý a na pohled drsný 
podnikatel Onur Aksal ještě malý, netušil, že kniha 
jeho nejoblíbenějších pohádek Tisíc a jedna noc 
předznamená jeho osud a osud jeho životní lásky. 
A nejen proto, že se jmenuje stejně jako jediná 
manželka slavného bagdádského sultána Šahriára, 
která nepřišla o hlavu hned po svatební noci jen díky 
tomu, že si vyprávěním poutavých příběhů postupně 
získávala noc co noc jeho zatrpklé srdce, až už 
nakonec nedokázalo bez ní bít.
Onurovo srdce rozhodně není z kamene, ale ani 
nestřídá ženy jako na běžícím pásu, přestože už mu 
není dvacet a jeho matka Peride by si velmi přála, 
aby konečně založil rodinu a zplodil dědice rodinného 
majetku. Je stále ještě svobodný a nechává se zcela 
pohltit prací. Nebo tomu tak alespoň donedávna 
bylo. Pak ale do jeho života nečekaně vstoupí mladá 
a talentovaná architektka Šeherezáda a Onur 
náhle spatří svůj bezútěšný a jednotvárný život 
ve skutečných barvách a zatouží po změně.
Kromě toho, že je krásná, moudrá a velmi šikovná, 
však o ní neví vůbec nic. Vůbec netuší, s jak těžkým 
životním osudem statečně a úplně sama zápasí 
kráska, o níž sní i ve dne s otevřenýma očima. Že 
po tragické smrti milovaného manžela Ahmeda 
zůstala úplně sama a pro svého pětiletého 
nemocného synka Kaana by udělala všechno 
na světě. Jen kvůli němu nakonec dokáže 
překousnout ponížení a zapomenout na svou hrdost, 
která byla vždy její největší výsadou, a stráví s ním 
noc pro peníze, které nutně potřebuje, aby zachránila 
synův život.
Onur si až velmi dobře uvědomuje, že jeho horoucí 
touhou spalované srdce patří už navždy této krásné 
a hrdé ženě, kterou nedokázal zlomit ani nepřiměřeně 
majetnickým chováním ani nereálnými a stále 
tvrdšími požadavky v pracovní sféře, a dokonce 
ani ponižujícími poznámkami, živenými jeho stále 
narůstající žárlivostí. Když se později dozví, co 
ji přimělo, aby přijala jeho neslušný návrh, jeho 
zklamání, hněv a pohrdání se sesypou jako domeček 
z karet. Rozhodne se o lásku milované Šeherezády 
bojovat a zasloužit si ji.

Jeden z nejúspěšnějších formátů svého druhu, 
který dosahuje vynikajících výsledků sledovanosti 
během prime time v Bulharsku, Chorvatsku či 
v Řecku. Od ledna 2011 ho pravidelně vídají i diváci 
na Slovensku, kde si velmi rychle získal na oblibě. 
Průměrná sledovanost na jeden díl se ihned 
po uvedení vyšplhala k dennímu průměru stanice 
a pohybuje se okolo 48 % v cílové skupině 12+.

179 epizod
stopáž 45 minut

Hrají:
Šeherezáda Bergüzal Korel
Onur Aksal Halit Ergenç
Kerem Tardu Flordun
Bennu Ceyda Düvenci
Burhan Metin Çekmez
Nadide Tomris Incer
Ali Kemal Demir Ergun
Kaan Efe Çinar
Mert Merih Ermakastar
Gani Bartu Küçükçaglayan
a další
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Hlavní postavy:

Šeherezáda Evliyaoglu 
(Bergüzar Korel)
Krásná mladá vdova je nejen výjimečná architektka, ale 

především matka pětiletého chlapečka, trpícího akutní 

leukémií. Malý Kaan je její jedinou radostí a životním 

štěstím, a tak je pro jeho záchranu ochotna učinit 

prakticky všechno na světě. Proto dokáže i navzdory 

neuvěřitelnému ponížení a hanbě požádat o pomoc 

rodiče zesnulého manžela Ahmeda, kterého kdysi zavrhli 

právě proto, že se s ní oženil. A proto se později navzdory 

ještě většímu ponížení rozhodne přistoupit na neslušný 

návrh svého šéfa Onura a strávit s ním noc za peníze. 

Za jedinou noc jí totiž nabídne celou částku, kterou 

Šeherezáda nutně potřebuje na synovu operaci. Pak by 

se nejraději tvářila, že se vlastně vůbec nic nestalo, i když 

její hrdé srdce velmi trpí. Jenže Onur jí to příliš neulehčuje, 

protože po ní touží stále víc a snaží se připoutat ji k sobě 

za každou cenu. I když to Šeherezáda ještě netuší a je 

jeho neodbytností a neohrabanou snahou o sblížení 

zhnusená, z jeho strany už nejde jen o nezkrotnou touhu 

– do hry totiž vstoupila láska.

Onur Aksal 
(Halit Ergenç)
Drsně přitažlivý přímočarý muž v nejlepších letech je 

úspěšný podnikatel a majitel prosperující firmy, realizující 

prestižní projekty doma i v zahraničí. Práce ho zcela 

pohltila a nedovolila mu myslet na nic jiného, dokud se 

jeho podřízenou nestala tajemná Šeherezáda. Krásná 

žena notně otřese jeho jednotvárným a osamělým 

světem, přestože navenek působí vždy suverénně, 

nezávisle a vyrovnaně. Jeho nedůvěra v lásku a vše, co 

s ní souvisí, neustále rostla již od dětství, kdy byl svědkem 

utrpení milované matky, kterou otec opustil kvůli jiné ženě. 

Rád by uvěřil, že právě Šeherezáda by mohla být jiná 

než ostatní ženy, když však přijme pod tlakem okolností 

jeho provokativní nabídku, krve by se v něm nedořezal. 

Jenže po noci plné vášně, která překoná všechny jeho 

představy, už na ni nedokáže přestat myslet. V jeho srdci 

se poprvé v životě nečekaně usídlí pravá a nefalšovaná 

láska!

Bennu Ataman 
(Ceyda Düvenci)
Šeherezádina kolegyně a věrná přítelkyně ví o jejím 

trápení se synkem a pomáhá jí skrývat její tajemství před 

Onurem. I když je rovněž velmi talentovaná architektka, 

chybí jí Šeherezádina průbojnost a cílevědomost, a tak 

není stejně úspěšná, což by jí v podstatě nevadilo, 

protože není závistivá. Jen občas to přece jen trochu 

zabolí. Už delší dobu je až po uši zamilovaná do Kerema, 

a protože je velmi vnímavá a emfatická, nemůže jí 

uniknout, že muž jejího srdce velmi obdivuje Šeherezádu, 

a ji, stojící v kamarádčině stínu, přehlíží. Je pro ni velmi 

těžké vyrovnat se s touto skutečností, zabojovat o to, 

po čem nejvíc touží, a přitom nikomu neublížit. Sama totiž 

bolest velmi dobře zná a rozhodně ji nechce rozsévat, 

jenže rovněž velmi dobře ví, že boj o lásku stejně jako 

každá jiná válka s sebou přináší i oběti. Nepřestává však 

doufat, že jednoho dne pozná chuť sladkého vítězství.

Kerem Inceoglu 
(Tardu Flordun)
Přitažlivý a téměř neustále dobře naladěný společník 

v Onurově firmě je současně i jeho přítelem již 

od dětství. Dokonce i jejich matky jsou už léta důvěrnými 

kamarádkami. Kvůli Onurovi by se nechal přemluvit 

k čemukoli, protože ho má rád jako rodného bratra. 

Vlastně víc než svého bratra, s nímž si vůbec nerozumí 

a jehož činy ho neustále vyvádějí z míry. Pouze jemu 

se Onur svěřuje se svými touhami, pochybnostmi 

a starostmi, i když ani jemu neříká úplně všechno. Přesto 

mu Kerem dobře rozumí a vždy se snaží správně mu 

poradit, podržet ho, ale také někdy usměrnit a držet při 

zemi. To se stává obzvlášť často v případě Šeherezády. 

Keremova náklonnost k ní téměř zničí jeho přátelství 

s Onurem, u nějž se osudová láska ke krásné podřízené 

a snaha získat její srdce promění v posedlost a doposud 

nepoznané utrpení.

V českém znění:
Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, Jan Vlasák, 

Marcela Nohýnková, René Slováčková, Petra Hobzová, 

Martin Sobotka, Zuzana Hykyšová, Karel Richter, Růžena 

Merunková, Svatopluk Šuler a další
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OD 14. ÚNORA 2011 
KE TŘEM ZPRAVODAJSKÝM 
RELACÍM DVĚ NAVÍC
Změny ve zpravodajství nebudou jen kosmetické, chystá se proměna 
jeho celkového pojetí. Divácká poptávka po co možná nejrychlejší 
informovanosti je vysoká a televize Nova hlasy diváků vyslyší.
Ve všední dny bude zpravodajství téměř kontinuální. Rozšířili jsme 
zpravodajský tým, nakoupili nové technologie a připravili pro diváky 
dvě nové zpravodajské relace.

Martin Ondráček
Ředitel zpravodajství a publicistiky

Už před několika týdny se objevila informace, že Nova chystá 
zásadní změny ve zpravodajství. Můžete krátce shrnout, co se 
chystá?
Zpravodajství na Nově změní svou celkovou koncepci, přibudou dvě 

zpravodajské relace, diváky budeme v průběhu dne informovat téměř 

kontinuálně. Zprávy v rámci Snídaně s Novou se vyčlení v první denní 

zpravodajství, Ranní Televizní noviny. Pokračovat budeme Poledními 

Televizními novinami, což je zcela nová relace. Odpolední a hlavní 

večerní zpravodajské relace zůstávají beze změn. Den pak budeme 

uzavírat Nočními Televizními novinami.

Takže přibudou dvě zpravodajské relace denně. Na co se mohou 
diváci těšit v Poledních a Nočních Televizních novinách?
Polední zpravodajství bude mít včetně Počasí dvacet minut. V těch 

divákům přineseme aktuality a nejdůležitější zprávy dne, bude to 

takový zpravodajský souhrn k obědu. Noční Televizní noviny se budou 

od ostatního zpravodajství trochu lišit. Období po hlavních zprávách, 

tedy zhruba od osmi hodin, je pravidelně plné zajímavých akcí. 

A Noční Televizní noviny budou právě na nich. Já tomu říkám komerční 

kultura, jsou to společenské akce, zajímavé filmové nebo divadelní 

premiéry a mnoho dalšího. Budeme se také věnovat technologickým 

novinkám a trendům.

Bude se v souvislosti se změnami ve zpravodajství upravovat 
i zpravodajské studio?
Snídaně s Novou bude od konce února v novém, připravili jsme 

úplně nový koncept studia. Menší architektonické změny dozná 

i zpravodajské studio Televizních novin. Pořídili jsme novou dotykovou 

plazmovou obrazovku, takže jsme pro ni museli vymyslet i vhodné 

umístění.

Zmínil jste se i o nových technologiích, jak diváci poznají jejich 
využívání?
V Nočních Televizních novinách budeme hodně využívat dotykovou 

plazmovou obrazovku. Ta umožní předkládat divákům zprávy 

zábavnějším a interaktivním způsobem. Druhou technickou 

novinku jsme pořídili do redakce zpravodajství. Je to velmi zajímavá 

technologie, která nám umožní vysílat prakticky odkudkoliv. Je malá 

a skladná, takže reportér nepotřebuje přenosový vůz a má všechny 

nezbytné technologie přímo na sobě. Například přímý přenos se 

dá připravit za minutu. Tímhle směrem se ve zpravodajství chceme 

ubírat. Být první a divákům přinášet přidanou hodnotu.
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Ranní Televizní noviny
pondělí až pátek, každou půlhodinu od 6:00 do 8:30
Souhrnem nejdůležitějších událostí, aktualit i plánovaných akcí diváky provedou moderátoři 
Petr Suchoň, Eva Chaloupková, David Vaníček a Tomáš Hauptvogel

Polední Televizní noviny
pondělí až pátek ve 12:00
Nejaktuálnější informace včetně živých vstupů a telefonátů nám během 20 minut jako zákusek 
k obědu naservíruje jeden ze čtveřice oblíbených moderátorů.

Odpolední Televizní noviny
pondělí až pátek v 17:00
Struktura odpoledních zpráv se osvědčila, může se pochlubit standardně vysokou sledovaností, 
a proto není důvod na ní cokoli měnit.

Televizní noviny
každý den v 19:30
Hlavní zpravodajská relace televize Nova je již léta nejsledovanějším pořadem v České republice 
a dosaženým podílem na sledovanosti ve všech sledovaných cílových skupinách úspěšně odsouvá 
na žebříčku nejsledovanějších pořadů hrané a zábavné projekty všech tuzemských televizních kanálů. 

Noční Televizní noviny
pondělí až čtvrtek ve 22:30
Zbrusu nová noční zpravodajská relace televize Nova nemá za úkol pouze přehledně a souhrnně 
informovat o událostech právě uplynulého dne. Domníváme se, že existuje velké množství událostí, 
které se doma i ve světě stanou mezi 19:30 a 22:30, a jim budou především patřit NTN. Budeme se snažit 
využívat dostupné nejmodernější technologie, abychom zprostředkovali dění přímo z míst událostí. 
Ve skladbě se nebudeme vyhýbat  technologickému zpravodajství  nebo zprávám o tzv. komerční kultuře, 
společenských událostech, divadelních a filmových premiérách. Před kamerou se v roli moderátorů budou 
střídat moderátoři Televizních novin. Pro noční zpravodajství bude charakteristické využívání  dotykové 
obrazovky, která umožní podávat informace pro diváky atraktivnějším a přehlednějším způsobem.

Zpravodajství na TV Nova
v průběhu celého dne

Sledovanost

Televizní noviny
Podíl na sledovanosti; Pondělí - Neděle 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 (19:30 - 19:54); Dospělí 15-54

Odpolední Televizní noviny
Podíl na sledovanosti; Pondělí - Pátek, Neděle 4. 1. 2010 - 22. 12. 2010 (17:00 - 17:18); Dospělí 15-54

Snídaně s Novou
Podíl na sledovanosti; Pondělí - Pátek 4. 1. 2010 - 31. 12. 2010 (6:00 - 8:30); Dospělí 15-54

Zdroj: ATO - Mediaresearch
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Touch Screen
Dotyková plazmová obrazovka
Na první pohled vypadá obrazovka o úhlopříčce 127 centimetrů jako klasická plazmová obrazovka. 
Díky doplnění o multi-touch technologii se však z ní stává interaktivní a moderní doplněk všech studií 
moderních světových televizí.

LiveU
Druhou technickou novinku, znamenající moderní technické řešení pro živé přenosy, získal reportérský 
tým televize Nova. V současné chvíli již probíhá potřebné testovací vysílání a technologie je 
nasazována do pravidelného provozu.

LiveU je kompaktní, vysoce mobilní, profesionální řešení signálového uplinku, pracující v reálném čase 
a dobré vysílací kvalitě. Technologie LiveU využívá existujících mobilních sítí, WiFi hotspotů a WiMAX 
sítí a díky unikátním algoritmům překonává určitou nestabilitu a omezení šířky pásma, typické pro tyto 
sítě, čímž zajišťuje vysokou kvalitu přenášeného videa za všech okolností.

LiveU umožňuje živé přenosy videa z terénu prostřednictvím lehké a kompaktní jednotky, kterou nosí 
kameraman na zádech. Jednoduché dotykové ovládání a rychlé nastavení umožňují připravit přímý 
přenos za méně než jednu minutu. Systém může využívat kdokoli a kdekoli prakticky bez omezení. 

Režimy činnosti živé vysílání (při relativně vysoké kvalitě a malém zpoždění)
vysokokapacitní přenos souborů (FTP)

Uživatelské rozhraní GUI v jednotce
vzdálená správa a řízení přes webový prohlížeč

Monitoring plný místní monitoring (video i audio)
Konfigurace manuální / automatická
Kvalita přenosu obnova ztracených paketů

potlačení jitteru
redundance na více úrovních
režim s nízkou latencí

Přenosové pásmo videa 64Kbps – 2Mbps a více
Vstupy video DV (přes USB/FireWire)

SDI a kompozit (volitelně)
Enkódování videa MPEG4 Part 10 (AVC/H.264)

Windows Media Streaming
Rozlišení videa QCIF až plné D1

v budoucnu podpora HD
Počet snímků 1 – 30 fps
Enkódování audia AAC-HE, MP3, WMA
Transportní protokoly RTP, UDP
Síťová připojení mobilní, WiFi, WiMAX, Ethernet
Napájení AC/DC, až 3 hodiny výdrž na jedno nabití

Snídaně s Novou
Narozeninovou nadílku uzavře v posledním lednovém týdnu poslední dárek. Tím bude inovovaná 
podoba oblíbeného pořadu Snídaně s Novou. Diváci se dočkají nových dekorací i prostorových 
grafických prvků. Novou podobu studia Snídaně s Novou vytvořil ing. arch. Michael Klang a jejím 
hlavním vizuálním tématem jsou okenní rámy. 
Moderátorské dvojice Marta Ondráčková a Pavel Svoboda, Iveta Kořínková a Aleš Lehký, Zora Kepková 
a Tomáš Krejčíř budou i nadále diváky provázet všedními rány. Novinkou bude prodloužená stopáž, 
diváci budou moct od 28. února se Snídaní vstávat až do 9:00. Půlhodina navíc umožní moderátorům 
každý den vyzpovídat pět zajímavých hostů, a přinést tak divákům ještě více zajímavostí z různých 
oblastí.
Zpravodajská relace v rámci Snídaně s Novou bude také prvním novým zpravodajstvím, nově 
nazvaným Ranní Televizní noviny, jejichž součástí nově budou i Sportovní noviny. 
Informace o meteorologickém výhledu a nově také o dopravní situaci budou divákům i nadále přinášet 
Jana Adámková, Karla Mráčková, Radka Kocurová a Michal Jančařík.
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Vnitřní grafika a typografie Televizních novin
V neděli 13. února budou mít diváci Televizních novin příležitost poprvé vidět inovovanou, do detailu 
propracovanou a vylepšenou vnitřní grafiku Televizních novin. Na grafickém zpracování se podílelo 
i grafické studio Oficina, s nímž TV Nova spolupracuje již od roku 2008.

Změny lze rozdělit do několika bodů. Nový layout opouští spodní crowl/ticker a informace v něm 
obsažené nově umísťuje do levého spodního obdélníku. Tento krok vede k většímu důrazu 
na informace, které doplňují vysílanou zprávu a vážou se k ní. Velký headline je často přítomný 
na obraze i během reportáže, a stále tak upozorňuje na téma zprávy. Celkově je layout dynamičtější 
a umožňuje větší variabilitu použití i přesnější strukturaci každé jednotlivé zprávy.

Základem nového layoutu je rozdělení obrazovky na 3x3 stejně velké obdélníky. Dynamiky layoutu je 
docíleno rozbalováním, přeléváním, vysouváním a vzájemných zakrýváním jednotlivých obdélníků. 
Layout samotný se tak stává hybatelem děje a strukturuje informace. 

Systém titulků, headlinů, se stává jedním ze základních poznávacích prvků podoby nových Televizních 
novin. Dominantou jsou kapitálky tradičního fontu Novatica. Grafické řešení akcentuje příklon 
k infotainmentu a přináší jasné členění celé relace.

Do pozadí grafů, telefonátů, okenic a dalších grafických aplikací umožňuje systém generovat velké 
množství variací. Jednotlivá pozadí se mohou přeměňovat od zcela reálné podoby až po abstrakci, 
nejen plošnou, ale i v 3D prostoru.



JARO 2011  |  TV NOVA  |  3332  |  TV NOVA  |  JARO 2011

Zpravodajský portál TN.CZ

Nejrychlejší a nejrozsáhlejší zpravodajství a českém internetu

TN.CZ přináší aktuální zprávy ze všech oblastí – z domova, ze zahraničí, z ekonomiky, 
ze sportu – a má také specializované rubriky, například na krimi nebo dopravní 
zpravodajství

Denně TN.CZ publikuje až 150 zpráv (přes 50 000 ročně) a jako jediný český 
zpravodajský web přináší ke všem důležitým událostem také videoreportáže – až 50 
denně (přes 18 000 videí ročně).
O významných aktuálních událostech informuje TN.CZ často úplně první

Důležité události TN.CZ zprostředkovává čtenářům také živými videopřenosy

TN.CZ – to je aktuální zpravodajství 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 
365 dní v roce

Integrace TV zpravodajství a Mediafaxu
Multichanell News Desku spojuje redakce televizního, agenturního a internetového zpravodajství 
v jeden z největších žurnalistických bloků v České republice. 

Vzájemnou výměnou profesních dovedností se snažíme vytvořit multimediálního reportéra. Měl by 
zvládat práci v televizní, agenturní i internetové divizi. 

Zásadním způsobem se rozšiřuje kooperace mezi zpravodaji v regionech, kde se propojením televizních 
reportérů s agenturní sítí dosahuje maximálního pokrytí území České republiky.

Vytvoření Multichanell News Desku také umožnilo v rekordně krátké době a na velmi profesionální 
úrovni připravit projekty nových zpravodajských produktů TV Nova, kterými jsou nové polední a večerní 
zpravodajské pořady. Stejně tak jsme připraveni spustit několik nových internetových stránek.

Celkově se tak se stejnými či nižšími náklady dosahuje rozšíření produkce a zvýšení kvality, a to nejen 
v případě redakce televizního zpravodajství. Agenturní a internetová část Multichanell News Desku 
například produkuje denně více než tisíc zpravodajských produktů, ať už se jedná o zprávy, fotografie, 
videa či infografiky, což lze považovat za velice kvalitní výsledek.
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Nejsledovanější seriál současnosti

každé úterý a čtvrtek ve 20:00

Zdroj: ATO - Mediaresearch

Sledovanost

Podíl na sledovanosti; Úterý, Čtvrtek 12. 1. - 14. 12. 2010 (20:10 - 21:18); Dospělí 15 - 54

Podíl na sledovanosti; Úterý, Čtvrtek 12. 1. - 14. 12. 2010 (20:10 - 21:18); Ženy 15 - 24
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Jaká bude Ordinace 
v jarní sezóně
LEA VÁGNEROVÁ A BĚLA VALŠÍKOVÁ  
Běla Valšíková se tentokrát dotkne úplného dna. Zkáza postihne její manželství s Eduardem, práci v nemocnici 

a i v ordinaci v růžové zahradě. Kamenici šokuje zpráva, že se pokusila o sebevraždu. Jediný, kdo se tajně raduje, 

je Lea Vágnerová – strůjkyně Bělina neštěstí…

VIKTOR HOFMAN A LIKVIDACE KAMENICKÉ NEMOCNICE
Personál nemocnice zatím netuší, že brzy přijde o práci. Viktor Hofman chystá prodej nemocnice. Jeho zástupce 

Čestmír Mázl má za úkol rozdat stovky výpovědí…

ZDENA TICHÁ
Znovu ztrácí Davida Suchého. Touží po lásce a najde dítě, které potřebuje její pomoc. Malý Toník žije mezi 

bezdomovci a jeho jediný opatrovník je těžce nemocný. Bude mít Zdena odvahu ujmout se dalšího dítěte, které 

v budoucnu může ztratit? 

MONIKA MANDLOVÁ A DALIBOR FRYNTA
Monika Mandlová  a Ota Kovář chystají svatbu. Dalibor vstupuje na tenký led vztahu s novou sestrou Kateřinou, 

jejíž láska je jednostranná a příliš intenzivní. Povede se Monice stmelit rodinu, která se už jednou rozpadla? 

Dokáže Dalibor zapomenout na Moniku a zůstat se ženou, kterou doopravdy nemiluje?

MATY POVÝŠIL A MÁZLOVI
Maty Povýšil se vzepře zločinci Rudovskému. Ten naplánuje jeho únos a vraždu. Po ztraceném kamarádovi 

pátrají Jakubové i nová chůva v Mázlovic domácnosti, šermířka a budoucí policistka Markéta.

Nové postavy v Kamenici

„Mé jméno je pomsta“

MUDr. Lea Vágnerová
Míša Kuklová 
Primářka urgentního příjmu. Ambiciózní, chladná, intrikánská mrcha. 

Krásná žena a úspěšná lékařka. Zdá se, že jí v životě nic neschází, 

ve skutečnosti ale ztratila to nejcennější. Přišla o dítě a myslí si, že je 

to vina Běly Valšíkové. 

„Láska bolí“

Kateřina Vránová 
Jana Stryková 
Nová sestra v kamenické nemocnici.  

Prožila  románek se ženatým 

mužem.  Pochopila, že jí celou dobu 

lhal. Přišla o práci i lásku, zhroutila se.   

Navenek drsná, nepřátelská,  uvnitř 

přecitlivělá. Obrnila se proti světu. 

V Kamenici se snaží začít znovu, 

ale potká Dalibora Fryntu a  řítí se 

do další citové krize…

„Sebevědomí? Co je to?“

MUDr. Darek Vágner
Michal Novotný
Za Leou Vágnerovou nastupuje 

na urgentní příjem i její mladší bratr 

Darek, zvaný Dáreček. Snaží se být 

chirurgem. Je úplný protiklad své 

ambiciózní a schopné sestry. Tlustý,  

nejistý,  věčný  smolař. Proti Lee však 

hodný, obětavý a charakterní…

„Do střehu!“

Markéta Vítková
Vanda Chaloupková
Nová chůva u Mázlů. Kráska, do které se zamilují Jakub Mázl i Kuba Konrád.

„Po nemocnici se mi stýskalo“

Veronika Jirková
Adéla Gondíková
Na scénu se vrací bývalá vrchní sestra chirurgie Veronika Jirková 

a stane se asistentkou Viktora Hofmana…
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„Diváci budou 
muset Běle hodně 
držet palce.“

Zlata Adamovská
alias MUDr. Běla Valšíková
Postavu Běly Valšíkové už 
ztvárňujete bezmála pět let. 
Myslíte, že jste si v něčem 
podobné? 
Určitě. Jsme si hodně podobné, 

hlavně fyzicky, nemyslíte? Navíc 

máme obě rády svoji profesi, 

ve které nesneseme kompromisy, 

řešíme věci přímo, bez obalu 

a s životním nadhledem, a hlavně 

s humorem. 

Je něco, co jste se naučila 
od Běly Valšíkové a co se naučila 
ona od vás? 
Myslím, že to ani jedna z nás 

nepotřebujeme. Jsme už velké 

holky a dokážeme si se svým 

životem poradit samy. Ona své 

rady dostává od scenáristů a já si 

nejraději poradím sama. Aspoň pak 

můžu za špatné rady nadávat jen 

sama sobě. 

Vaše postava vystupuje v seriálu 
téměř od začátku,  vzpomínáte 
si na některé její šťastné 
okamžiky?
Příjezd syna z Austrálie, svatba 

s docentem Valšíkem, uzdravení ze 

zákeřné nemoci...

A dramatické chvíle?
Těch bylo poměrně hodně. Ne moc 

vydařený  vztah s MUDr. Pavlisem, 

lapálie s kolegou Ženíškem, 

vyhazov pediatrie z nemocnice, 

komplikované pracovní vztahy 

se sestrami v ordinaci, požár 

v Růžovce, tahanice o manžela  

s Lenkou Šamberovou, a naposledy 

asi její největší životní zádrhel, úmrtí 

malé pacientky Denisky.

Víte, co pro Bělu 
Valšíkovou chystají 
autoři v jarní sezóně? 
Proslýchá se, že zažije 
nejtěžší období...
Něco už o tom vím, 

dokonce už některé díly 

natáčíme. Je mi jí až 

líto, do jakého soukolí 

intrik se dostane. 

Všechno se jí začne 

hroutit jak v osobním, 

tak v pracovním životě. 

Diváci jí budou muset 

hodně držet palce.

Je něco, co byste své postavě 
přála do budoucna? 
Aby se nikdy nenudila.
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Nová prostředí v Kamenici
Pizzerie
Oáza dobrého jídla v centru Kamenice, jejímž majitelem je výtečný 
gurmán a humorný podivín Vratislav Zlatohlávek (Ivan Vodochodský)

Disco klub
V tanečním studiu Maxe Suchého vznikne hudební klub pro mladé, 
který Kamenice dlouho postrádala. Stane se ale bohužel dějištěm 
tragédie Matyho Povýšila…

Pizzerie Disco klub

Kolik mají za sebou natáčecích dní
Zlata Adamovská alias MUDr. Běla Valšíková od roku 2007 314 dní
Jan Kanyza alias MUDr. Viktor Hofman od roku 2010 62 dní
Jan Šťastný alias MUDr. Dalibor Frynta od roku 2007 520 dní
Dana Morávková alias MUDr. Zdena Tichá  od roku 2009 229 dní
Jan Čenský alias MUDr. David Suchý od roku 2010 68 dní
Petr Rychlý alias MUDr. Čestmír Mázl od roku 2005 608 dní
Tereza Kostková alias MUDr. Monika Mandlová od roku 2009 172 dní

Jaké plány máte na léto?
Jan Kanyza
alias MUDr. Viktor Hofman
V květnu výstava v Itálii, natáčení dalších dílů 

Ordinace, dovolená v nedohlednu, a bude-li, 

bude ve Francii a pracovní.

Jana Stryková
alias Kateřina Vránová
Protože zimní období nemám zrovna v oblibě, 

na jaro s létem se těším jak malé děcko! 

Nerada cokoli plánuji, takže jediné, co v tuto 

chvíli mohu prozradit, je březnová premiéra 

v Divadle na Vinohradech. A přání? Hodně 

slunných dnů od jara až do podzimu!

Michal Novotný
alias Darek Vágner
Plán číslo jedna je zůstat zdráv, protože jinak nemohu dostát závazkům, které pro 

tento rok mám. Vzhledem k tomu, že jsem v Divadle na Vinohradech zkoušel dva roky 

v kuse, mám v sezóně 2010 – 2011 volno, což mi umožňuje vrhnout se všemi silami 

do natáčení Ordinace.

V únoru 2011 budu točit s Jiřím Vejdělkem jeho nový film. Toto setkání mě velmi těší, 

protože od natáčení Redakce jsme se pracovně nesetkali.

V létě budeme reprízovat Shakespearovy Veselé paničky windsorské. V rámci 

Shakespearovských slavností objedeme celou republiku (Praha, Brno, Olšany, 

Ostrava) i zahraničí (Bratislava). Samozřejmě i když nezkouším, hraji okolo sedmnácti 

představení měsíčně v DnV (Brouk v hlavě, Donaha, Famílie, Zámek, Marie 

Stuartovna, Ženitba, Zkouška orchestru, Fidlovačka). Dále hostuji v Divadle Palace, 

v brilantně napsané komedii  Roye Cooneyho Prachy. Vzhledem k tomu, že žiji, tak 

se mi můj sen plní, a co mě čeká, ví jen bůh. Pokud bude alespoň pár dnů volna, rád 

zajedu na chvíli do Chorvatska, které mám moc rád. A s kamarády jsme si slíbili pár 

dnů v Bejrútu, což je neobyčejně inspirativní město. Co se změn týče, doufám, že mě 

žádná velká nečeká.

Martin Stránský 
alias MUDr. Ota Kovář
Plány nemám, nemají smysl. 

Vždycky přijde něco, co je změní. 

Spíš jestli něco nechci? A to chci! 

Chtěl bych mít nějaký čas pro sebe, 

své blízké a nejbližší a v neposlední 

řadě své koníčky (kolo, motorka, 

sport…). A tak se nejspíš zase 

budu motat v divadle  (budu v Plzni 

zkoušet Život je sen od Calderona 

s Jurajem Deákem), v dabingu, 

v Ordinaci, v rozhlase a uvidíme, jak 

to nakonec dopadne.

Petr Štěpánek
alias MUDr. Eduard Valšík
Plánů je moc – jak divadelních, 

tak i audiovizuálních, ale 

z pověrčivosti o nich radši 

konkrétně nemluvím.

Barbora Štěpánová
alias Babeta Trefná
Byla bych ráda, kdyby scenáristé připravili pro 

Babetu nějakou velkou lásku – aby si někoho 

našla. Mám pocit, že se cítí opuštěná.
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Nejoblíbenější denní nekonečný seriál
„Možná je to vaše Ulice. Možná jste to vy.“

každý všední den v 18:30

Podíl na sledovanosti; Pondělí - Pátek 1. 1. - 24. 12. 2010 (18:32 - 19:26); Ženy 15 - 24

Zdroj: ATO - Mediaresearch

Podíl na sledovanosti; Pondělí - Pátek 1. 1. - 24. 12. 2010 (18:32 - 19:26); Dospělí 15 - 54
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V Ulici vás čeká mnoho zajímavého…
Liškovi
Postupem doby se ukazuje, že vzájemné okouzlení nemusí nutně stačit ke spokojenému vztahu. Bedřichovy závazky Lucii nejdou příliš 
pod nos a taky František neváhá dávat najevo svoji nespokojenost s tím, jak se věci mají. V tomto období to Bedřich Liška nebude mít 
lehké. Anča se vyrovnala s tím, že její život neprobíhá přesně tak, jak si představovala, a zvolna začíná nacházet směr sama pro sebe. 
Je stále pečlivou matkou a hospodyní, ale to jí nebrání najít prostor i pro sebe a své zájmy. Stává se z ní samostatná, silná a nezávislá 
žena. Představitelka Aničky Liškové Ljuba Krbová k tomu říká: Jsem ráda, že Anča našla pevnou půdu pod nohama a uvědomuje si, že 
není jen matka a manželka, ale především žena.

Simona
Prošla velkým vývojem. Stále má srdce na dlani a stále je upřímná a bezprostřední jako dřív, ale už si uvědomuje, co je pro ni dobré a co 
ne. Přátelství s otcem a synem Kreuzerovými jí ukázalo, že existují i jiné hodnoty než to, že je Pepan „fešák“. A tak je načase zbavit se 
přítěže a zařídit si život jinak a lépe. Nebude to ale jednoduché a celý proces bude provázet řada komických příhod. Polidštit Pepana 
a nasměrovat ho k tomu, aby se postavil na vlastní nohy, nebude jen tak. Pavla Tomicová alias Simona Pavlicová: S Pepanem si ještě 
užiju, ale to on se mnou taky. A bude to legrace.

Jordánovi-Krausovi
Sotva se nová rodina sžila, objevují se problémy zvenčí. Bára zjišťuje, že to, co má na Ondřejovi ráda, jeho pevnost v postojích 
a zanícenost pro kauzy, které ve svých článcích řeší a odhaluje, je zároveň to, co přináší celé rodině komplikace. Ondřejovy novinářské 
aktivity nejdou pod nos lidem, kterých se jeho odhalení týkají, a snaží se jej proto zdiskreditovat, což má negativní dopad na život všech 
členů rodiny. Budou muset hodně držet při sobě, aby všechno ustáli. Podaří se jim to? Tereza Brodská, která hraje Báru Jordánovou, 
k tomu říká: Nebudeme to mít lehké, ale jsem moc ráda, že nám scenáristé připravili tak dramatické děje. Rozhodně bude co hrát. 

Lumír Nykl
Dosáhl toho, co si přál. Je starostou a váženým občanem. Jeho spokojenost však kalí, že Světlana v něm vidí stále stejného Lumíra, 
jakým byl vždycky. Lumír má za to, že by si zaloužil trochu obdivu. Vlastně hodně obdivu. Není proto divu, že když se mu ho doma 
nedostává, vděčně přijme obdiv odjinud. Atraktivní učitelka angličtiny Pavla má pro něj jenom slova chvály a zdá se, že na rozdíl 
od Světlany chápe, jak velký muž Lumír je, a tak si velmi rychle získá jeho náklonnost. Jenže i když to Lumír zatím netuší, Pavla chce 
mnohem víc, a tak ho čeká nejedna perná chvíle mezi dvěma ženami. A své k tomu řekne jistě i jeho matka, Vilma Nyklová. Lumír Nykl 
v podání Václava Svobody říká: Lumír je samozřejmě sekáč, ale sám jsem zvědav, jak tohle zvládne. 

Ingrid Ševčenko
Nepřestává myslet na svého muže Vasila. Ignoruje nebezpečí, které jí hrozí. Prostě musí zjistit, co se s ním stalo. Když tohoto 
vzrušujícího a nebezpečného muže potkala, zcela propadli jeden druhému. Jejich bouřlivá láska byla završena manželským slibem. 
Dlouho si ale svého štěstí neužili. Vasilův nebezpečný život mimo zákon si vybral svou daň a zoufalá Ingrid se stala vdovou. I když… Je 
možné, že Vasil stále žije? Kde? Jak? Ingrid se vydává po Vasilových stopách a to, co ji čeká, bude dost nebezpečné. Podaří se jí najít 
a případně zachránit milovaného muže? Vymanit se z područí mafi e jistě nebude lehké.

Představujeme nové postavy...

Blažena Konopásková
Petra Špalková
Blažena se narodila v Kovářově v Jižních Čechách. Vyučila se prodavačkou. Je svobodná 
a zatím bezdětná. Své první dítě očekává s Pepanem. Blažena dovede projevit empatii, 
ale inteligencí příliš neoplývá. V tomto směru ji převyšuje dokonce i Pepan. Je ale trochu 
potvůrka a má své taktiky, jak využít situace ve svůj prospěch. Už od mládí se pohybuje v okolí 
motorkářské party, a i když není žádná lehká holka, je velice prostá a tu a tam se může stát, že 
ji některý mazanější motorkář prostě ukecá. Takhle nějak ji nejspíš okouzlil i „Pepánek“.

„Petra je pro mě skvělá herečka i člověk, 
takže jsem moc ráda, že je tady s námi.“
Pavla Tomicová o Petře Špalkové

Pavla Rambousková
Petra Hřebíčková
Pavla je atraktivní, zhruba pětadvacetiletá dívka. Studovala na vysoké škole angličtinu, 
a výukou a překladatelstvím se v současné době také živí. Pochází z malého města a ze 
skromných poměrů.  Pavla má v tom, jak by měl její život vypadat, jasno. Rozhodně ne tak 
jako život jejích rodičů. Naplnění svých představ hledá u mužů středního věku, kteří už něco 
dokázali a jsou fi nančně zajištěni. Muže, který jí poskytne to, co si přeje, je ochotna ne-li 
milovat, tak alespoň snášet, být mu dobrou ženou, matkou jeho dětí a skvělou reprezentantkou 
jeho úspěchu. Předpokládá také, že jí bude za její mládí a krásu náležitě 
vděčný. Pavla jde racionálně za svým cílem a metody, jak dosáhnout 
svého, příliš neřeší. Romantika ji nezajímá, vždy sází na jistotu.

„S Petrou se dobře spolupracuje a má smysl pro humor. Můžete se 
tak těšit na vtipné, někdy i lehce pikantní scény.“
Václav Svoboda o Petře Hřebíčkové

Amálie Seidlová
Dana Syslová
Je matkou Libora Seidla, ale k Martě 
Seidlové se nechová jako typická 
tchýně.  Velice dobře si rozumí 
se svým vnukem, možná i proto, 
že je sama duchem velmi mladá 
a otevřená novým zkušenostem. 
Tato bývalá zdravotní sestra časem 
přestala spoléhat na klasickou 
medicínu a se zájmem se zabývá 
možnostmi alternativní medicíny.  
Životní situace řeší občas dost 
originálně. Je to žena, obdařená 
velkou dávkou moudrosti a humoru.

Iveta Soldátová
Kateřina Hrachovcová
Žena počínajícího středního věku, která 
je právě v rozvodovém řízení s manželem, 
bývalým spolužákem, se kterým se během 
bezdětného manželství odcizili. Vystudovala 
uměleckou průmyslovku a pracuje jako 
grafi čka ve středně velkém grafi ckém a DTP 
studiu. Mohla by pracovat i méně, ale práce 
ji baví. Od dětství má ráda sport, a tak 
i když nepotřebuje hubnout, začne chodit 
do fi tka. Ne právě šťastné životní období, 
kterým právě prochází, bere s nadhledem. 
Takové věci se prostě stávají, je třeba se 
porozhlédnout, co zajímavého život nabízí.
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„Na natáčení se 
samozřejmě těším.“

Pane režisére, po jak dlouhé době se 
vracíte do Ulice?
Rád bych se nejdříve vrátil k počátkům, 
když jsem začínal s Ulicí. Dneska jsem si 
zrovna vzpomněl, jak jsem stál na pozemku 
a za mnou bagr a věděl jsem, že za dva mě-
síce tady bude stát Ulice. A ona skutečně 
stála. Pak jsem dělal dva roky Ulici a stavěl 
seriál, vybíral další kolegy a kolegyně. Poté 
jsem odešel a tři až čtyři roky jsem tady 
nebyl.

Jak se během vaší nepřítomnosti Ulice 
změnila? Jak se tu nyní cítíte?
Působí to tady na mě trošku nostalgicky 
a melancholicky, jako když se člověk vrací 
domů po několika letech a vše se trošičku 
změnilo. Mnozí odešli z Ulice, jiní bohužel 
ze života. Mile mě však překvapilo, že 
vztahy a profesionalita zůstaly, a to je 
nejdůležitější.
Jak se vám líbí, a naopak nelíbí současné 
dekorace a prostředí?
Muselo se vycházet z prostředí, které je 
dáno. Myslím, že se nové dekorace povedly 
a podařilo se najít prostor ještě pro další, 
aby se mohly rozehrát nové postavy. Plno 

dekorací zůstalo zachováno stejně jako to 
bývá v životě. Lidé se stěhují, odcházejí, 
přicházejí noví nájemníci, takže mně bude 
chviličku trvat, než si zvyknu, kdo kde 
vlastně bydlí, kdo s kým a čí je vlastně 
které dítě.
Potěšil vás dějový vývoj Ulice, nebo na-
opak? Máte oblíbenou postavu?
Překvapila mě schopnost autorů dotahovat 
linky ještě dál, vymýšlet si zvraty v živo-
tech a osudech našich hrdinů. Protože jsem 
začínal Ulici natáčet a vybíral jsem postavy, 
mám melancholický a sentimentální vztah 
k těm prvním. Jak se změnila Tereza Brod-
ská, proč odešla Hanka Maciuchová a co se 
stalo s Ondrou Pavelkou, s Lumírem a tak 
dále… Takže to mě zatím mile překvapuje 
a v nových postavách se teprve začínám 
orientovat, protože jsem samozřejmě nebyl 
schopen celé čtyři roky sledovat Ulici každý 
den. Když to bylo možné, podíval jsem se 
na ni samozřejmě rád. Plno věcí ale musím 
dohánět, buď  z CD a DVD nebo z internetu, 
a zorientovat se hlavně v mladých.
Jaké pozorujete změny v dětských rolích?
Pamatuji si Terezu a Matěje, kteří přišli 
na konkurz a bylo jim kolem čtrnácti let. 
Nyní vyrostli, jsou to dospělí lidé, kteří žijí 
samostatný život. Je trošku smutné, když 
si uvědomím, jak stárneme, ale pro ně je to 
dobře.

Nemáte obavy z náročnosti práce v Ulici?
Když jsem před pěti šesti lety šel 
do něčeho nového, co u nás v zemi ještě 
nebylo, chtělo to odvahu, a mě vždycky 
lákaly projekty, které jsou něčím nové 
a zajímavé. Teď se vracím do Ulice, protože 
mám volno, dotočil jsem jiné seriály jinde. 
Za druhé se člověk musí občas podívat 
na ty svoje děti, jak vyrostly a jestli trošku 
nezlobí. A naopak je pochválit, že jsou 
hodné a že jim to jde. A přesvědčit sám 
sebe, že ještě stačím těm mladším. To byly 
důvody, proč jsem se vrátil.
Těšíte se tedy na natáčení?
Těším se na každý den, který prožívám 
a ještě budu prožívat. A na natáčení se 
samozřejmě těším.

Dušan Klein 
se vrací do Ulice
První klapka po čtyřech letech pod vedením Dušana Kleina 
padne již v březnu
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Jaké plány máte na léto?
Adrian Jastraban 
alias Bedřich Liška
Teď mě v blízké době čeká premiéra inscenace „Vejce“, na kterou se moc těším, a potom jestli 
pánbůh dá a produkce mě pustí, bych se chtěl podívat do Londýna, kde bych rád navštívil 
Shakespearovské divadlo a zhlédnul jedno představení. No a potom budu muset zase vydělávat 
penízky, abych mohl o prázdninách někam vypadnout.

Daniel Brown
alias Henry Rettig
V létě asi budu celou dobu v Praze kromě dvou týdnů. Pojedeme k moři jako každý rok. A když budu 
mít čas a nebudu mít tolik práce, tak se pojedu podívat za otcem do Kanady. Ve zbytku času budu 
psát, nemám dodělané nějaké divadelní hry a akademické texty.

Filip Rajmont 
alias Otík Puklický
Chystám se v létě s „Věcí Makropulos“ do Itálie, a poté také pracovně v září do jižní Korey, to mi, 
co se týče cestování, bohatě stačí. Jinak budu léto trávit v Praze spíš pracovně, žádné dovolené 
neplánuji, maximálně výlet na chalupu.

Jaroslava Obermaierová 
alias Vilma Nyklová
Od jara mě čeká velké stěhování, a protože nemám teď moc času, tak budu stěhovat asi i v létě. No 
bude to hrůza. Jinak žádné zajímavé pracovní nabídky nemám. Raději si léto nechávám bez práce, 
když to jde. I když bez práce nejsou koláče, samozřejmě. V létě je na venkově hezky, takže moje 
léto bude spíš o organizaci stěhování a rekreaci na venkově.

Lucie Benešová 
alias Lucie Wolfová
Na léto zrovna teď plánujeme takovou dobrodružnou dovolenou, našli jsme si v zátoce 
v Chorvatsku, kde je tak 5-6 domů maximálně, domeček přímo u moře, kde budeme vlastně takřka 
na samotě, stranou od civilizace. Právě si ho pronajímáme a moc se na to těšíme. Co se týče nových 
pracovních nabídek, nemám je zatím na sto procent potvrzeny, tak o tom zatím nechci mluvit, abych 
to nezakřikla.

Petra Špalková 
alias Blažena Konopásková
Jediné, co zatím vím určitě, je vánoční dárek, který jsme dostali společně s manželem. Je to týdenní 
zájezd do Řecka. A pak bych chtěla vzít svého dvouletého Lojzíka ještě k moři, takže se asi 
otočíme v Chorvatsku. Jinak budeme léto trávit na chalupě v Benátkách nad Jizerou a na Slapech 
na „hausbótu“. Na práci to zatím nevypadá, spíš na dvouměsíční odpočinek.

Václav Svoboda 
alias Lumír Nykl
Nevím, to je zadlouho. Ale momentálně točím Ulici a věnuji se plně divadlu. Třináctého ledna jsme 
měli premiéru na Fidlovačce, hry Hotel mezi dvěma světy.

Zajímavosti Ulice

Miriam se vrací!
Paní Maciuchová, těšíte se na svůj návrat do Ulice?
Těším se, protože si už stýskám. Na profesní život v Ulici ráda vzpomínám, na své drahé kolegy, 
režiséry, produkční, kameramany a všechny profese, se kterými jsem se potkávala. Byli jsme si 
vědomi své závislosti na place a nebojím se říct, že jsme se měli rádi a nelezli si na nervy.

Ulice přivítá Bařinku!
Na jaře se na obrazovkách po delší době opět setkáme s oblíbeným kapitánem Bařinkou, 
kterého v seriálu skvěle ztvárňuje neméně oblíbený Bořivoj Navrátil. Budeme svědky toho, jak se 
kapitánovi dostane zasloužených poct.

Kolik mají za sebou natáčecích dní
Pavla Tomicová alias Simona Pavlicová  od r. 2007 257 dní
Tomáš Matonoha alias Pepan Pavlica od r. 2007 124 dní
Tereza Brodská alias Bára Jordánová od r. 2005 482 dní
Jana Sováková alias Ingrid Ševčenko od r. 2005 315 dni
Ljuba Krbová alias Anička Lišková od r. 2005 405 dní
Václav Svoboda alias Lumír Nykl od r. 2005 356 dní
Rudolf Hrušínský alias Vlastimil Pešek od r. 2005 355 dní
Patricie Solaříková alias Tereza Jordánová od r. 2005 593 dní
Jakub Štáfek alias Matěj Jordán od r. 2005 594 dní
Ilona Svobodová alias Jitka Farská od r. 2005 491 dní
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Představujeme nové prostředí...

Ordinace

Studentský byt

Kožešina na stoličce před postelí v ložnici 
je z lamy, kterou diplomat zastřelil 
a vlastnoručně vyvrhl na lovu při svém 
diplomatickém působení v Chile

Manželská postel je darem jednoho 
z nejpopulárnějších herců Bolywoodu 
Násrí Habíbího, který v ní točil vášnivou 
scénu s jinou bolywoodskou hvězdou 
Vánší

Japonská komoda z obývacího pokoje 
u dveří je darem vnučky jednoho 
z posledních japonských císařů

Šavle nad dveřmi v pracovně pochází z tra-
gického romantického souboje z Ruska, 
při kterém se údajně vzájemně smrtelně 
zranili dva bratři kvůli společné lásce
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Populární cooking show 
s šéfkuchařem Jiřím Babicou
od 20. února 
každou neděli v 17:30
I na jaře se budeme pravidelně setkávat s oblíbeným mistrem 

kuchařského řemesla a jeho hosty, za nimiž vyjíždí do všech koutů 

naší republiky.

Úspěšná kuchařská show je založena na osobnosti Jiřího Babici, 

charismatického kuchaře s dlouholetými zkušenostmi v oboru 

gastronomie. Jeho ležérní a uvolněná image, kladoucí hlavní důraz 

na komunikaci s hosty, umožňuje pořadu pracovat s principy talk 

show.

Prostřednictvím kamery se rovněž každý týden seznámíme s další 

vyhlášenou lidovou odbornicí na konkrétní pokrm. Jiří Babica nám 

však mimo jiné ukáže navíc, jak připravit rychlé variace na dané 

téma, a jako exkluzivní třešničku na dort v závěru show uvaří jeden 

ze svých originálních receptů, dokazující jeho profesionální přesah.

Dr. Byt
Zbrusu nová rubrika bude „ordinovat“ českým 

domácnostem rady a tipy, jak vylepšit bydlení. Jejím 

moderátorem bude šéfredaktor časopisu o bydlení 

Petr Tschakert.

Řešit bude přestavby bytů, osvětlení, tapety, koupel-

ny, ložnice, obývací pokoje, rady a tipy, jak si bydlení 

celkově vylepšit. Určitě nakoukne i do příbytků zná-

mých osobností a nezapomene ani na zahrádkáře, 

pro něž jistě bude přínosný podrobný návod krok 

po kroku na rekonstrukci a zvelebení zahrady.

TÝM SPOLUPRACOVNÍKŮ
Monika Brýdová – ruční práce všeho druhu

Mirka Paclová – určitě ví vše, co se týká zahrady

Jan Prášil – odborník na semena a sazenice, který přesně ví, kdy je čas zasít, 

pikýrovat, vysadit nebo přesadit

Daniel Drobný – pokud nevíte co s čím slepit, pan „lepidlo“ určitě poradí

Na reportáže vyjíždí kromě sourozenců Gondíkových stálý tým – Standa 
Berkovec, Klára Doležalová a Tomáš Krejčíř. Tuto trojici také vídáme 

v divácky velmi oblíbených Tipech ptáka Loskutáka, v nichž se diváci nejen 

dozvědí, že nějaká novinka na trhu existuje, ale i jak se jmenuje a kolik stojí! 

I pro jarní sezónu je již nachystána řada novinek, nápadů a vychytávek.

Jarní sezóna, nabitá 
novinkami
Tradiční hobby magazín je neodmyslitelnou 

součástí víkendového pořadu TV Nova již 

od roku 2001. Tým jeho tvůrců vyhledává 

nové trendy a nápady z oblasti kutilství, 

zahradničení, úpravy bytu, vaření, domácích 

zvířat, koníčků atd. Neustále se snaží přinášet 

divákům něco nového a tentokrát to do nové 

sezóny nebudou jen nová témata, ale i nový 

interiér vily. Rekonstrukce se týká kuchyně, 

kterou vylepší nová krásná kuchyňská linka 

a jídelní kout. A do nové kuchyně se vrátí se 

svými recepty Ivan Vodochodský!

Změn dozná i ateliér, v němž nás hosté 

pořadu nejčastěji uvádějí do světa ručních 

prací, dekorací a květin. Novinkou je úprava 

dalšího ateliéru v prvním patře, který 

navazuje na terasu, čímž vzniká velmi 

atraktivní prostředí. I když je Vila ptáka 

Loskutáka z 30. let 20. století, dostane uvnitř 

nový, zajímavý a neokoukaný kabát, který 

jistě bude diváky inspirovat k nápaditému 

vylepšení vlastních domovů.

Hobby magazín plný rad, zajímavostí a novinek
moderují Adéla a Dalibor Gondíkovi
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O další životní peripetie se s televizními diváky podělí 
potrhlý rocker Ozzák se svým bratrem, vyhaslým popovým 
idolem v podání Tomáše Matonohy. Ani nová řada 
původního českého sitcomu však nebude mít exkluzivní 
vrchol. Nadále ji tvoří samostatné uzavřené příběhy ze tří 
prostředí: bytu, v němž velí Ozzákova neteř Iva, prodejny, kde 
panuje prodavačka a Tomášova oddaná fanynka Marcelka, 
a náhradního sklepního baru, jemuž vládne sousedka 
Simona, matka dvojčat Lexy a Saši. Stálou sestavu doplňují 
drobné epizodní role. Premiérové díly navážou na sérii 
úspěšných epizod, v nichž si šílený pivní skaut získal srdce 
statisíců diváků všech věkových kategorií.

Nenapravitelný rocker
Po každém pivu bude mít Ozzák úplně jinou náladu, po třináctém bude „chytrej jako 
rádio“. Pije už i ze spaní a provádí stále krkolomnější skopičiny, například vyrábí 
sulc v pračce. Jeho představitel Martin Dejdar o natáčení prohlásil: „Ozzák byl 
sprosťák, ale ne idiot. Jeho drsný humor mi vyhovoval.“

Hvězda před zhroucením?
Tomáše  čeká holtr čili „krabička“, zaznamenávající srdeční činnost. Není divu, 
životní a pracovní podmínky, které mu řádně koření jeho nejbližší, by skolily 
mnohem silnější náturu. „Scenáristé z té postavy dělají čím dál většího truhlíka. 
Vyskytují se situace a děje, kdy jsem víc a víc za fackovacího panáka,“ posteskl si 
herec Tomáš Matonoha.

Nohama na zemi
Tomášova dcera Iva dál přehlíží Lexovy chtivé pohledy, pragmatickým přístupem 
a trefnými poznámkami krotí bláznivé nápady dospěláků, s nimiž ji osud svedl 
do jedné rodiny. „Někdy je ale drzá až moc,“ myslí si herečka Kristýna Leichtová.

Pastelové opojení
Prodavačka z krámku U dvou akordů Marcelka se rozhodně nemíní vzdát představy 
Tomášova hvězdného comebacku a pracuje na něm dál ze všech sil. V kostymérně 
jí patří ten největší „štendr“ s modýlky v pastelových barvách, které však přijdou 
ke slovu opravdu pouze před kamerou. „Nic z toho, co nosí Marcelka, bych si na sebe 
nevzala,“ nechala se slyšet její představitelka Dana Batulková.

Stydlivá naivka
Ne právě přemýšlivá puberťačka Saša se slabounkým hláskem a nevinným 
vzhledem je nadále zdrojem nesmrtelných kameňáků. Její představitelka Marie 
Doležalová má s uťápnutou šprtkou společnou jen stydlivost, jinak se rozhodně 
dokáže se životem vypořádat. „Nechci působit jako patnáctiletá, ale někdy mívám 
tendence se tak chovat,“ připouští.

Milostný outsider
Přestože se mu snažili najít holku už i televizní diváci, zůstává dál Lexa beznadějně 
zamilovaný do Ivy. Jeho vykulené oči a bezbřehá naivita však zjevně nakažlivé 
nejsou, protože herec Matouš Ruml, jenž jeho postavu ztvárňuje, bývá prý při 
dotváření scénářů na place nejvtipnější.

Matka Herodes
Svérázná hospodská Simona si sáhne až na dno a s ní i její dvojčata. Přesto jí 
originální nápady na vyřešení vážných krizí snad nikdy nedojdou. „ Se svou 
postavou mám společný humor a zdravý cynismus,“ říká herečka Simona 
Babčáková. „Lišíme se v tom, že já se snažím svým dětem dát, co jim na očích vidím.
Teda to nemluvím o sladkostech…a určitých hračkách…a některých televizních 
pořadech…a…“

COME
BACK !

Co nás čeká
●  Ze spárů zdivočelých dětiček 

bude muset Tomyho Paciho 
zachránit vyhlášená odbornice 
na komunikaci s nejmladší 
generací Dáda Patrasová

●  při jedné ze zcela výjimečných 
příležitostí se bude Ozzák 
vydávat za notáře a jeho bratr za 
ředitele Metrostavu

 ●  Simona se bude vydávat 
za teenagerku. A kupodivu 
úspěšně! Co na to zdravotní 
pojišťovna?

●  Lexa se dál neúnavně snaží 
získat Ivino srdce a možná se 
mu dokonce začne i trochu dařit
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112 – BEST OF

Pořad, vysílaný od 29. srpna 2006, je svého druhu první v České republice. Prezentuje skutečné příběhy záchrany lidí 

v ohrožení života prostřednictvím autentických akčních záznamů policie, hasičů a dalších záchranných složek České 

republiky, doplněné dotáčkami vlastních reportáží, rekonstruujících jak zločiny, tak akce profesionálů, kteří zachraňují lidské 

životy s nasazením životů vlastních.

Projekt, plný akce a napětí, se vrací na obrazovku TV Nova výběrem nejsilnějších příběhů, které „Stodvanáctka“ za čtyři roky 

své existence odvysílala. „Nebudeme opakovat celé díly. Vybereme opravdu ty nejlepší reportáže a zařadíme je do nových 

kompletací, které aktuálně okomentujeme,“ říká moderátor Mirek Vaňura.

CENY POŘADU 112
Z příběhů, odvysílaných v roce 2010, vyberou televizní diváci letos již potřetí pět hrdinů současnosti, kteří projevili při 

záchraně lidských životů mimořádnou statečnost, odvahu a pohotovost. Vyhodnocení se uskuteční koncem dubna 2011 

na slavnostním vyhlášení, kterého se zúčastní špičky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, Zdravotnických záchranných služeb, Horské služby, Armády ČR atd.

112 je telefonní číslo integrovaného záchranného systému, platné takřka pro celý evropský kontinent. Když se někdo ocitne 

v nouzi a vytočí 112, vždy se mu dostane odborné pomoci. Díky pořadu 112 – V ohrožení života se číslo 112 ještě více zafixovalo 

do povědomí českých diváků!

Skutečné příběhy na prahu života a smrti

od 15. února každé úterý po 23. hodině

OBČANSKÉ JUDO
publicistický pořad, který je vždy na vaší straně
moderuje Pavlína Danková

od 19. února každou sobotu v 17:50

Prostřednictvím konkrétních diváckých 
příběhů napovídá Občanské judo řešení 
každodenních problémů obyvatel České 
republiky a v konkrétních příbězích se 
jim snaží pomoci. V reportážích vypráví 
o vyčerpávajících soubojích, které občan vede 
s tupostí úřadů, nepromyšlenou formulací 
zákona, výrobcem nekvalitního zboží, 
poskytovatelem nekvalitních služeb či tvůrcem 
nesmyslných vyhlášek, které lidem otravují 
život. Učí chvatům, kterými se může občan 
bránit, vybavuje ho odkazem na jeho práva 
a právní radou. Účinně pomáhá odstraňovat 
pocit bezmoci.

Můžeme se těšit na…
§ To mi hlava nebere
§  Seriál o absurditách, nad nimiž jen nevěřícně kroutíme hlavou a máme pocit, že 

Kocourkov je zpátky.
§ Retra
§  Reportáže, v nichž se jejich reportéři vrací ke kauzám, které se většinou vyřešily, ale 

i k těm, jež nedopadly dobře.
§ Tematické rubriky
§  Na různá témata, v nichž se autoři snaží reagovat na změnu legislativy, radit a odpovídat 

na nejčastější dotazy diváků a nejopakovanější problémy, které je potkávají.

Občanské judo spolupracuje s předními advokáty, znalci, zástupci asociací a odborníky ve 
všech oblastech. „Dramatické situace nastávají pokaždé, když s námi někdo odmítá mluvit 
a chová se agresivně. Spíš se ale setkávám se smutnými kauzami, kdy se jedná o úmrtí dětí 
a podobně,“ říká Pavlína Danková.
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DOMÁCÍ 
FILMOVÉ 
PREMIÉRY

u DOKTOR OD JEZERA 
HROCHŮ
Troška nepraktické švandy, 
natočená podle bestselleru 
Miloslava Švandrlíka.
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje 

v pražské nemocnici na interně a žije 

v bytě se svou manželkou Zuzanou a její 

matkou Marií Košvancovou. Je svědomitý 

lékař, neumí však povolání využít ke svému 

prospěchu jako jiní kolegové ze studií 

nebo ze špitálu. Spokojen se svým 

životem v panelákovém bytě 2+1 ochotně 

a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám 

všech, kteří zazvoní u jejich dveří. Svou 

pokornou skromností a ochotou pobuřuje 

tchyni, která by ráda měla za zetě doktora 

s velkým D. Tedy někoho, kdo je především 

uznávanou osobností, vydělávající velké 

peníze. A nesloužit komukoliv a zadarmo, 

jako to činí Čeněk.

ČR 2010, komedie. Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, 

Jiří Langmajer, Tereza Bebarová, Bohumil Klepl, Alžbeta 

Stanková, Sandra Pogodová, Zuzana Slavíková a další. 

Režie: Zdeněk Troška

v OPERACE DUNAJ
Když do hospody, tak s tankem.
Operace Dunaj – to byl krycí název 

pro invazi vojsk Varšavské smlouvy 

do Československa v srpnu 1968. 

Mezi polskými tanky, které vyrazily 

osvobodit souseda, údajně ohroženého 

kontrarevolucí, je i starý tank „Beruška“. 

Vyjede z kasáren jako poslední, beznadějně 

zabloudí a k ránu zkolabuje v pohraničním 

českém zapadákově. Jeho obyvatelé 

neskrývají odpor k okupantům. Když však 

obě strany zjistí, že se staly obětí situace 

a že jsou schopny se lidsky dohodnout, 

začnou mezi aktéry vznikat nejrůznější 

vztahy. Je třeba opravit tank, pochlubit se 

českou knedlíkovou kuchyní a možná se 

i zamilovat...

Debutující Jacek Głomb film natočil podle 

vlastní divadelní inscenace, uvedené 

v roce 2006 v polské Lehnici. Tu s okupací 

Československa v roce 1968 spojují 

historická fakta. Operovalo odtud sovětské 

velení invaze a byli sem převezeni zatčení 

čeští politici, spjatí s pražským jarem.

ČR-Polsko 2009, historická tragikomedie. Hrají: Jiří Menzel, 

Eva Holubová, Boleslav Polívka, Jaroslav Dušek, Rudolf 

Hrušínský, Jan Budař, Vojtěch Dyk, Martha Issová, 

Przemyslaw Bluszcz, Monika Zoubková a další. Režie: 

Jacek Glomb

w 2BOBULE
Volné pokračování úspěšné komedie 
Bobule.
Jirka se zaplete s krásnou dívkou, jejíž 

otec má ovšem o nápadnících své dcery 

úplně jiné představy. A tak raději prchá 

za kamarádem Honzou na jižní Moravu. 

Honza zatím žije s Klárou na dědečkově 

vinohradu a jakožto vinař-začátečník se 

pouští do vrcholného umění slámového 

vína. Nejenže čelí neúspěchům, ale 

po nečekaném příchodu kumpána Jirky se 

jeho život obrátí naruby. Jirkova slabost pro 

ženy se totiž doslova zvrhne v zápas o život.

ČR 2009, komedie. Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, 

Tereza Voříšková, Jiří Korn, Lubomír Lipský, Jiří Krampol, 

Jana Švandová, Václav Postránecký a další. Režie: Vlad 

Lanné
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ZAHRANIČNÍ
FILMOVÉ 
PREMIÉRY

u QUANTUM OF SOLACE
Dvaadvacátý film o nejznámějším 
agentovi Jejího Veličenstva, tentokrát 
v hlavní roli s Danielem Craigem.
James Bond se vydává po stopě, kterou 

mu zanechala Vesper, jediná žena, kterou 

kdy miloval. Tou stopou je pan White, 

jenž při výslechu odhalí organizaci, která 

Vesper vydírala. Agent 007 vyráží na Haiti, 

kde se jeho cesta zkříží s Camille, toužící 

stejně jako on po odplatě. Dovede Bonda 

přímo k bezohlednému obchodníkovi 

Dominicu Greeneovi, stojícímu v čele 

tajemné organizace. Bond zjistí, že Greene 

usiluje o úplnou kontrolu nad jedním 

z nejdůležitějších přírodních zdrojů na světě, 

a s kontakty na nejvyšších místech britské 

vlády a CIA je vskutku nebezpečný protivník. 

Na cestě za pomstou musí být agent 007 

vždy o krok napřed před CIA, teroristy, 

a dokonce i před M. 

USA-Velká Británie 2008, akční thriller. Hrají: Daniel Craig, 

Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo 

Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright a další. Režie: 

Marc Forster

v SEX VE MĚSTĚ
Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte 
jsou zpět, tentokrát na velkém plátně.
Jakmile Pan Božský zachránil Carrie 

z jejího problémového vztahu v Paříži, 

odhodlal se konečně svůj vztah s ní 

legalizovat a přípravy na velký svatební den 

můžou začít. Charlotte nepřestává toužit 

po vlastním dítěti, Miranda zažívá první 

trhliny ve svém dosud perfektně fungujícím 

manželství a Samantha stále vyhledává 

nová milostná dobrodružství. Dočkáme 

se všeho, co máme na příběhů čtyř 

svérázných přítelkyň rádi – krásných šatů 

a bot, zajímavých milostných problémů 

i spousty sexu.

USA 2008, romantická komedie. Hrají: Sarah Jessica 

Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris 

Noth, Candice Bergen, Jennifer Hudson a další. Režie: 

Michael Patrick King

w ZLATÝ KOMPAS
Před malou Lyrou stojí nadlidský úkol. 
Dokáže najít substanci, která vyváží 
dobro a zlo?
Jedenáctiletá Lyra žije v Anglii 19. století, 

kde se zastavil čas a vládne tu přísná 

církev. Každý člověk zde navíc má svého 

duševního souputníka ve formě zvířete – 

takzvaného daemona. Lyra musí zjistit, proč 

všechny děti mizí u severního pólu, a přitom 

porazit zlou čarodějnici. Podaří se jí zvítězit 

a najít bájnou substanci, zvanou Prach, 

která vyvažuje částici dobra a zla?

USA-Velká Británie 2007, dobrodružné drama. Hrají: Nicole 

Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards, Ben Walker, 

Ian McKellen, Eva Green, Jim Carter, Tom Courtenay 

a další. Režie: Chris Weitz

x 10 000 PŘ. N. L.
Nelítostná příroda, dravé šelmy a hrozba 
hladu. Tak kdysi žili lovci mamutů.
Příběh popisuje etapy vývoje 

jednadvacetiletého lovce mamutů. 

Se svými spolubojovníky putuji napříč 

neznámou krajinou. Na nebezpečné cestě, 

plné nástrah, musí svádět nelítostné 

boje o přežití. Setkání s obřími šelmami, 

šavlozubými tygry a démonickými pštrosy 

jsou na denním pořádku. Prvořadým 

úkolem je však zabezpečit přežití svého 

kmene a ulovit mamuta.

USA-Nový Zéland 2008, dobrodružné drama. Hrají: Steven 

Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Affif Ben 

Adra, Omar Sharif, Reece Ritchie a další.Režie: Roland 

Emmerich
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aj MSTITEL
Mistr bojových umění si to tentokrát rozdá s padouchy z mexické 
mafie.
Shane Daniels byl patnáct let vězněn za vraždu, kterou nespáchal. 

Nyní jsou nalezeny důkazy, které prokazují jeho nevinu. Je propuštěn, 

jenže vzápětí se stává obětí pouliční loupeže. Jelikož je však mistr 

bojových umění, útočníky zpacifikuje. Je ale znechucen životem 

ve městě, a tak odjíždí. Při jedné zastávce se dostává do konfliktu 

se dvěma Mexičany – jednoho zabije, ale druhý mu uteče. Brzy však 

pochopí, že, že má tentokrát velký problém, protože narazil na členy 

mexické mafie. Nezbývá než se dát na útěk…

USA 2009, akční thriller. Hrají: Steven Seagal, Byron Mann, Mike Dopud, Marlaina Mah, Jesse 

Hutch, Terry Chen, Jerry Wasserman a další. Režie: Keoni Waxman

aa OCHRÁNCE
Dokáže statečný bodyguard zabránit jen svými pěstmi katastrofě 
globálních rozměrů?
Zatímco navenek Spojené státy urputně bojují proti světovému 

terorismu, tajně se scházejí s Mohamedem Jamarem, iniciátorem 

mnoha pumových útoků, který je světovým nepřítelem číslo 

jedna. Jamar totiž nesmí zemřít, protože jako mučedník by nadělal 

víc škody než živý. O přísně tajné schůzce ale ví někdo, kdo si to 

rozhodně nemyslí. Lance Rockford, osobní strážce ředitelky Národní 

bezpečnostní agentury, bude asi mít víc práce než obvykle. Dokáže jen 

svými pěstmi zachránit katastrofě globálních rozměrů?

USA-Velká Británie-Německo-Rumunsko 2004, akční. Hrají: Dolph Lundgren, Jerry Springer, 

Geoffrey Burton, Thomas Lockyer, Shakara Ledard, James Chalke, Caroline Lee-Johnson 

a další. Režie:Dolph Lundgren

W NEBEZPEČNÝ CÍL
Obměkčí srdce nelítostného vraha něžná krása thajské krasavice?
Život nelítostného nájemného zabijáka Joea se obrátí vzhůru nohama, 

když je vyslán do Thajska, kde má zlikvidovat nepřátele bosse místního 

podsvětí Surata. Jako pomocníka si najímá známou firmu, pouličního 

kapsáře a výtržníka Konga, kterého se hodlá na závěr zbavit. Zpočátku 

jde vše bez problémů. Ale jen do chvíle, kdy se Joe, do té doby 

zapřísáhlý vlk samotář, nečekaně sblíží s půvabnou dívkou.

USA 2008, thriller. Hrají: Nicolas Cage, Charlie Yeung, Shahkrit Yamnarm, James With, Philip 

Waley, Panward Hemmanee a další. Režie: Danny Pang, Oxide Pang Chun

X TROPICKÁ BOUŘE
Měla to být jen malá lekce vojenského života. Jenže domorodci pálí 
ostrými!
Tugg Speedman chrlí kasovní trháky, ale ne a ne dosáhnout 

na Oscara. Kirk Lazarus by naopak mohl cenami dláždit chodník 

a hledá stále větší výzvy. Komik Jeff Portnoy by zase nejraději 

prchnul k charakternímu herectví. Zásadním krokem jejich kariéry měl 

být válečný velkofilm. Jenže náklady stoupají, atmosféra houstne 

a primadony ne a ne se vpravit do rolí. Na radu válečného poradce je 

zoufalý režisér vtáhne do skutečného pralesa, aby z nich stvořil chlapy, 

jenže nikdo netuší, jak je tahle výprava zocelí. Cestou totiž narazí 

na militantní domorodou bojůvku, která chce proti americké invazi 

bojovat zuby nehty. A tak zatímco domorodci pálí ostrými, herci si 

myslí, že vše je součástí ďábelského plánu na jejich „převýchovu“.

USA-Německo 2008, válečná akční komedie. Hrají: Robert Downey Jr., Ben Stiller, Jack Black, 

Jay Baruchel, Nick Nolte, Jennifer Love Hewitt, Tyra Banks, Jon Voight a další. Režie: Ben Stiller

y OKO DRAVCE
Zazvoní telefon, zvednete ho a zbytek života se promění 
v nekonečnou noční můru.
Rachel je svobodná matka osmiletého syna. Právě ho pustila na výlet 

se školním orchestrem, takže ji upřímně vyděsí telefonát neznámé 

ženy, která jí nabídne obchod – život dítěte za plnění jejích příkazů. Drzý 

výrostek Jerry objeví jednoho dne v původně prázdném bytě zásoby 

teroristické buňky. Než ho obdobný telefonát stačí varovat, vtrhne 

k němu FBI a zatkne ho. Zkušený agent FBI jeho báchorkám ani trochu 

nevěří. Pak ale přijde čas na jeden povolený telefonát a tentýž hlas dá 

Jerrymu druhou šanci na útěk. Díky tomu potká Rachel a dva zcela 

neznámí lidé záhy pochopí, že moc nad jejich osudem převzal někdo, 

kdo sleduje každý jejich krok a dokáže je přimět i k nejšílenějším akcím. 

Otázkou je, proč to vlastně dělá.

USA-Německo 2008, akční thriller. Hrají: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario Dawson, Billy 

Bob Thornton, Anthony Mackie, Ethan Embry a další. Režie: Daniel John Caruso Jr.

U BLÁZNOVO ZLATO
Poklad ze ztroskotané lodi hledá nejen zadlužený Finn, ale také 
banda gangsterů.
Věčný outsider Finn a jeho žena Tess, která má pocit, že honbou 

za zlatem ztratila osm let, se právě rozvádějí. Ona se chce vrátit 

do Chicaga a dostudovat, on je přesvědčen, že konečně našel v Karibiku 

to správné místo, kde se v 18. století potopila loď Aurélie. Jenže není jediný, 

kdo prahne po objevu, který by vyřešil všechny jeho finanční problémy. Je 

tu i rapper a gangster Velký Králík a jeho nohsledi...

USA 2008, romantická komedie s prvky thrilleru. Hrají: Matthew McConaughey, Kate Hudson, 

Donald Sutherland, Kevin Hart, Alexis Dziena, Ewen Bremner a další. Režie: Andy Tennant

V ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA
Co s tím, když se na cestě za záchranou lásky zrodí 
zcela nečekaně jiná?
Když je unesen Američan, pracující v Jižní Americe, najímá 

si jeho manželka zvláštního agenta, specializovaného 

na únosy a výkupné. Společně začnou pracovat na jeho 

záchraně. Agent se však do manželky rukojmího zamiluje.

USA 2000, thriller. Hrají: Meg Ryan, Russell Crowe, David Morse, Pamela Reed, 

David Caruso, Stanley Anderson, Margo Martindale, Anthony Heald a další. 

Režie: Taylor Hackford
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POPULÁRNÍ
ČESKÉ FILMY

NESTYDA
Komedie o muži, který se rozhodl vyměnit rodinu 
a úspěch za svobodu, plnou alkoholu a sexu.
Bývalý učitel Oskar je oblíbený moderátor televizní 

předpovědi počasí a jeho manželství s rozhlasovou 

moderátorkou Zuzanou, s níž má čtyřletého Jakuba, se 

zdá spokojené. Přesto má pocit, že si příliš neužil. Vrhne se 

do milostné pletky, manželka ho vyhodí a vzápětí přijde 

o práci. A tak se ocitá na počátku nového života, plného 

volnosti, alkoholu a sexu.

ČR 2008, komedie. Hrají: Jiří Macháček, Pavel Liška, Emília Vášáryová, Nina 

Divíšková, Pavel Landovský, Simona Babčáková, Éva Kerekes, Vojta Husa, 

Martina Krátká, Kryštof Mucha, Marie Látová, Karel Gott, Halina Pawlowská, 

Hana Hegerová a další. Režie: Jan Hřebejk

VRATNÉ LAHVE
Smutná komedie o tom, jakou 
to dá fušku nezestárnout.
Pětašedesátiletý učitel Josef 

Tkaloun oznámí ředitelce, že 

končí. Doma se však nudí, 

a tak si najde novou práci jako 

messenger. Hned první den si 

však zlomí si nohu. Sotva se 

uzdraví, nastoupí u výkupu 

lahví v supermarketu. Nakonec 

si přece jen uvědomí svou 

pošetilost a připraví manželce 

překvapení.

ČR-Velká Británie 2007, smutná komedie. 

Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, 

Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel 

Landovský, Jan Budař, Ondřej Vetchý, 

Alena Vránová, Martin Pechlát, Nella 

Boudová, Věra Tichánková, Jan Vlasák 

a další. Režie: Jan Svěrák

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Filmová pohádka o tom, jak hádanky pomohly ke štěstí nejen princezně 
a Matěji.
Matěj má dobré srdce, chytrosti na rozdávání a kromě hádanek má rád také 

Majdalenku. Jenže pro tu už otec vybral rychtářova syna Jakuba. Nic však 

není ztraceno, protože Matěj zachrání bílého holoubka, a ten na oplátku 

přinese kouzelnou jahodu, díky níž chasník i jeho milá rozumějí řeči ptáků.

ČR 2008, pohádka. Hrají: Jan Dolanský, Veronika Kubařová, Ladislav Potměšil, Taťjana Medvecká, 

Miroslav Táborský, Pavel Kikinčuk, Miroslav Hrabě, Přemysl Kubišta, Taťána Krchovová, Jiří Krejčí, Martin 

Lukáč, Radek Suchý, Zdeněk Zahálka, Jan Zahálka, Svatopluk Krmášek a další. Režie: Zdeněk Troška

RAFŤÁCI
Česká teenagerovská komedie 
o letní dovolené na vodě a o tom jak 
těžké je přijít o panictví, když se vám 
smůla lepí na paty.
Každý pokus Filipa Kaštana přijít 

o panictví končí nezdarem. Pokud jde 

o sex, neklape to ani rodičům jeho 

kamaráda Danyho. Dany plánuje 

s Filipem prázdniny, na kterých už „to“ 

konečně musí vyjít. A neodradí je ani 

to, že Filip po posledním milostném 

průšvihu musí za trest pracovat 

na statku moravského strýce.

ČR 2006, teenagerská komedie. Hrají: Vojtěch 

Kotek, Jiří Mádl, Veronika Freimanová, Milan 

Šteindler, Pavla Tomicová, Oldřich Navrátil, Matyáš 

Valenta, Jiřina Jirásková, Jan Antonín Duchoslav, 

Andrea Kerestešová, Eliška Křenková a další. Režie: 

Karel Janák

k
m 

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Prázdninová filmová komedie o jednom 
typicky českém zájezdu na Jadran, 
natočená podle románu Michala 
Viewegha.
Jolana zaplatila dovolenou v Chorvatsku 

i rodičům a společně odjíždějí autokarem. 

Sestava turistů je pestrá, průvodkyní je 

přihlouplá Pamela, odhodlaná stmelit 

nesourodou skupinu ve správnou partu. 

Vše spěje k závěrečnému večírku, během 

nějž se mnohé vyjasní a vyřeší, něco se 

změní a něco zůstane při starém.

ČR 2006, komedie. Hrají: Anna Polívková, Eva 

Holubová, Bohumil Klepl, Ondrej Kovaľ, Květa Fialová, 

Jana Štěpánková, Jitka Kocurová, Jaromír Nosek, 

Adrian Jastraban, Martin Pechlát, Martin Sitta, Eva 

Leinweberová a další. Režie: Jiří Vejdělek

Lu

U MĚ DOBRÝ
Kamarádi z malé zahrádkářské kolonie, skořápkáři a malý velký podraz.
V zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově se počátkem 90. let schází parta 

víceméně spokojených outsiderů. Hrají desetníkový mariáš a prožívají drobné radosti 

i ústrky. Jednoho dne se ale spojí, aby pomohli Kájovi, který se stal obětí skořápkářů. 

Vezmou spravedlnost do svých rukou a pustí se do velkého dobrodružství.

ČR 2008, komedie. Hrají: Jiří Schmitzer, Bolek Polívka, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Josef Somr, Vladimír 

Javorský, Petr Forman, Dalibor Vinklát, Mário Kubas, Magdaléna Zelenková, Simona Babčáková, Michaela 

Mrnková, Václav Kopta, Štefan Chovanec, Boris Hybner a další. Režie: Jan Hřebejk

VESNIČKO MÁ, 
STŘEDISKOVÁ
Pár dnů ze života takové normální 
české vesničky, zachycených v jedné 
z nejúspěšnějších českých komedií 
osmdesátých let.
Řidič družstevního náklaďáku Pávek se 

chová ke svému závozníkovi, mentálně 

zaostalému Otíkovi, jako k vlastnímu, i když 

mu ve své prostotě připravuje jeden malér 

za druhým. Sice s ním po řadě nehod 

odmítne dál jezdit, přece ale nedokáže 

stát stranou, když Pražák Rumlena 

zosnuje plán, jak Otíka připravit o rodnou 

chalupu.

ČR 1985, komedie. Hrají: János Bán, Marián Labuda, 

Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, Libuše Šafránková, Jan 

Hartl, Miloslav Štibich, Oldřich Vlach, Stanislav Aubrecht, 

Zdeněk Svěrák, Rudolf Hrušínský ml., Július Satinský, 

Josef Somr a další. Režie: Jiří MenzelSLUNCE, SENO, JAHODY
Revoluční zemědělská metoda a žárlivý Venca v pravé a notně 
bláznivé letní komedii.
Do jihočeských Hoštic přichází vysokoškolák Šimon Plánička, aby prověřil 

dojivost krav v závislosti na kultuře prostředí. Brzy se však rozkřikne, že je 

syn předsedy krajské zemědělské správy. Dcera paní Škopkové Blažena 

dostane za úkol vypátrat, jak se věci mají. Všechno však komplikuje 

žárlivost Blaženina kluka Vency.

ČR 1983, komedie. Hrají: Pavel Kikinčuk, Veronika Kánská, Broněk Černý, Helena Růžičková, Jiří 

Lábus, Miroslav Zounar, Luděk Kopřiva. Jako kompars obyvatelé Hoštic. Režie: Zdeněk Troška

SLUNCE, SENO A PÁR FACEK
Nemanželské děti a pravá jihočeská veselka aneb druhá část úspěšné 
letní komedie.
Rodinu Škopkových pořádně potrápí připravovaná svatba dcery Blaženy 

s Vencou Konopníkem. Všeobecný zmatek, vyvolaný nesmiřitelným bojem 

Škopkových s Konopníkovými, ještě zesílí, když přijde zpráva, že televize 

chystá reportáž z místního JZD.

ČR 1989, komedie. Hrají: Helena Růžičková, Veronika Kánská, Stanislav Tříska, Broněk Černý, Jiří 

Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Luděk Kopřiva a další. Režie: Zdeněk Troška

SLUNCE, SENO, EROTIKA
Ve třetím pokračování bláznivých letních komedií se podíváme se 
svéráznými obyvateli Hoštic i do Itálie.
Na pozvání družebního družstva, jehož zaměstnanci se na oplátku 

chystají do Hoštic, se naši hrdinové vypraví do Itálie. A následně se 

pokusí svou vesnici „přiblížit“ světu vybudováním nudistické pláže. Italská 

delegace se sice objeví v nejméně vhodnou chvíli, nicméně zanedbané 

hospodářství se jim tak zalíbí, že navrhnou uchovat ho jako skanzen.

ČR 1991, komedie. Hrají: Helena Růžičková, Veronika Kánská, Broněk Černý, Luděk Kopřiva, 

Jaroslava Kretschmerová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Martin Dejdar a další. Režie: Zdeněk Troška
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DIVÁCI PŘÍMO V PROGRAMU NOVA CINEMA
V prosinci uspořádala Nova Cinema pro své diváky narozeninovou soutěž, v níž tři šťastlivci mohli vyhrát 

roli v reklamních předělech této stanice a užít si tak svých pomyslných patnáct minut slávy.

Tyto předěly se již během jara objeví ve vysílání.

A to není vše – jejich uvedení bude doplněno další soutěží, jejíž další tři výherci získají roli na obrazovce, 

tentokrát pro letošní léto!

Zahraniční filmy u TERMINÁL
Tom Hanks v komedii o muži, který vinou 
byrokratického systému uvízne na několik měsíců 
v hale newyorského letiště.
Na newyorském Kennedyho letišti přistane 

jednoho dne dobrácký turista Viktor Navorský 

z východoevropské Krakozie. Při odbavení však 

počítač odmítne jeho pas. Během letu však došlo 

v jeho zemi k převratu, takže Viktor nemůže ani 

na území USA ani zpět. A tak čeká na letišti, naučí se 

žít v omezeném prostoru, najde si práci a dokonce 

se i zamiluje.

USA 2004, romantická komedie. Hrají: Tom Hanks, Catherine Zeta-

Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Kumar Pallana, Zoe 

Saldana a další. Režie: Steven Spielberg

v TELEFONNÍ BUDKA
Místo hrátek s přítelkyní čeká newyorského 
publicistu slovní souboj na život a na smrt.
Je obyčejné odpoledne, všichni spěchají na nákupy 

a pak honem domů. Jen Stu Shepard musí vyřídit 

„neodkladný" hovor. Chce, aby jedna z jeho klientek 

přišla na schůzku, a pak by si mohli i užít. Pamela 

však nemá čas, a tak Stu zavěsí. Vzápětí však 

telefon zazvoní a neznámý hlas mu oznámí, že jestli 

zavěsí, bude zastřelen. Začíná slovní fotbal na život 

a na smrt.

USA 2002, thriller. Hrají: Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest 

Whitaker, Katie Holmes, Radha Mitchell a další. Režie: Joel 

Schumacher

w COLLATERAL
Nájemný vrah není pro taxikáře Maxe zrovna tím 
nejlepším ritem.
Černý taxikář Max nabere šedovlasého elegána 

Vincenta, který si ho najme na celou noc. Hned první 

zastávka však znamená šok, když na vůz dopadne 

mrtvola. Vzápětí Max zjistí, že je Vincent nájemný 

zabiják. Vzápětí mají v patách policii i FBI. Přesto 

Vincent pokračuje ve smrtonosné cestě. Jenže 

Maxovi selžou nervy a havaruje.

USA 2004, thriller. Hrají: Jamie Foxx, Tom Cruise, Jada Pinkett Smith, 

Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill, Barry Shabaka Henley a další. 

Režie: Michael Mann

x MINORITY REPORT
Policista Tom Cruise je obviněn z vraždy, která se 
ještě nestala.
Píše se rok 2054 a Washington je zbaven kriminality. 

Elitní jednotka PreKrim dokáže vraždě zabránit díky 

třem jasnovidcům. Velitel jednotky John Anderton 

nepochybuje o své práci, dokud se sám nestane 

podezřelým číslo 1. Pak ho jeho vlastní jednotka pod 

vedením rivala Danny Witwera sleduje na každém 

kroku.

USA 2002, akční sci-fi thriller. Hrají: Tom Cruise, Max von Sydow, Colin 

Farrell, Samantha Morton, Steve Harris, Lois Smith, Peter Stormare, 

Mike Binder, Neal McDonough, Patrick Kilpatrick, Jessica Capshaw 

a další. Režie: Steven Spielberg

y ANGEL-A
Francouzská komedie slavného Luca Bessona
André je třicetiletý podvodníček s americkým pasem, 

žijící v Paříži. Má dluhy, vymahači jsou mu v patách, 

a tak se rozhodne skoncovat se životem. Na mostě, 

odhodlaný ke skoku, však není sám. Spatří krásnou 

Angelu, která se chystá udělat totéž. Jejich pohledy 

se letmo setkají a nádherná neznámá se vrhne dolů. 

André neváhá, skočí za ní a zachrání ji. Dívka se mu 

zdá být vděčná a nabízí protislužbu. Udělá pro něj, 

cokoliv bude chtít... 

Francie 2005, komedie. Hrají Jamel Debbouze, Rie Rasmussen, Serge 

Riaboukine, Gilbert Melki, Franck-Olivier Bonnet a další. Režie Luc 

Besson (96 min)

si získává stále větší popularitu a její sledovanost 
neustále roste

share Nova Cinema
15-54 9:00-2:00 19:00-23:00
leden 10 2,82 3,14
únor 10 2,86 2,81
březen 10 3,15 3,21
duben 10 3,20 3,15
květen 10 3,78 3,89
červen 10 3,94 4,06
červenec 10 4,84 4,90
srpen 10 5,11 5,34
září 10 4,26 3,88
říjen 10 4,81 4,87
listopad 10 4,80 4,79
prosinec 10 4,53 5,11

Zdroj: ATO - Mediaresearch
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U PŘÍBĚH ŽRALOKA
Malá ryba, velká lež a žralok vegetarián 
v animované podmořské komedii.
Malá upovídaná rybka Oscar touží po slávě 

a  exkluzivním bydlení, a  tak hodně sází. 

Zatím ale jen prohrává a dluží nerudnému 

šéfu Sykesovi už pět tisíc škeblí. A  Sykes 

je potřebuje, aby mohl zaplatit výpalné 

gangu mafiánských žraloků,. Naštěstí je 

tu Oscarova vyvolená Angie, která mu 

pomůže zaplatit dluh velkou růžovou perlou 

po babičce.

USA 2004, animovaná komedie. Režie: Bibo Bergeron, 

Vicky Jenson, Rob Letterman

V GAUNEŘI
Kultovní gangsterský film o  skupině 
zabijáků, kteří se po  neúspěšné loupeži 
v klenotnictví ukryjí v prázdném skladišti.
Šestice zabijáků, najatá šéfem Joem 

a  jeho synem Eddiem, popíjí kávu před 

chystaným přepadením. To však zmaří 

policie a gangsterům, kteří se znají pouze 

pod falešnými jmény, nezbude než se 

ukrýt v prázdném skladišti. Netrvá dlouho 

a muži na sebe vytáhnou pistole. Situace 

se zhoršuje a masakr se neodvratně blíží.

USA 1992, krimi thriller. Hrají: Harvey Keitel, Tim Roth, 

Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Michael 

Madsen, Eddie Bunker, Quentin Tarantino a další. Režie: 

Quentin Tarantino

W LOUPEŽ PO ITALSKU
O brilantní loupeži, trezoru, plném zlatých 
cihel, zradě, pomstě a hlavně o tom, kdo 
na koho vyzraje.
Starý kasař John Bridger se pustí 

do  poslední loupeže před plánovaným 

odchodem na  odpočinek. S  mladým 

parťákem Charliem Crokerem a  dalšími 

členy bandy uloupí v  Benátkách trezor, 

plný zlatých cihel. Na oslavě všichni plánují, 

jak se svým podílem naloží. Kromě Steva. 

Rozhodl se totiž, že chce uloupené zlato 

sám pro sebe.

USA-Francie-Velká Británie 2003, akční krimi thriller. Hrají: 

Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Donald 

Sutherland, Jason Statham, Seth Green, Mos Def, Olek 

Krupa a další. Režie: F. Gary Gray

X PEREM MARKÝZE DE 
SADE
Poslední kapitoly ze života slavného 
zvrhlíka, které nejsou ani tak o  rozkoši, 
jako spíš o  svobodě, cenzuře 
a pokrytectví.
V ponurém útulku pro choromyslné je držen 

slavný markýz de Sade. V luxusně zařízené 

cele píše své romány a s pomocí pradleny 

Madeleine je pašuje vydavateli. Právě slaví 

úspěch jeho román Justina, což přivádí 

k zuřivosti císaře Napoleona. Nejprve chce 

nechat markýze zabít, ale pak k  němu 

pošle doktora Royera-Collarda, proslulého 

krutými léčebnými metodami.

USA-Německo-Velká Británie 2000, historický. Hrají: 

Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix, Michael 

Caine, Amelia Warner, Stephen Moyer, Patrick Malahide, 

Stephen Marcus a další. Režie: Philip Kaufman

aj SEDM LET V TIBETU
Cestopisný dobrodružný příběh o  cestě 
rakouského horolezce drsnou zemí, 
neznámou kulturou a vlastním srdcem.
V  roce 1939 chce známý rakouský lyžař 

a  horolezec Heinrich Harrer zdolat Nanga 

Parbat. Výprava však není úspěšná 

a  po  sestupu jsou její členové zatčeni 

britskými vojáky. V  Evropě totiž vypukla 

válka, a  tak skončí v  zajateckém táboře. 

Po  válce je Heinrich přijat u  dalajlámy 

a  zůstane po  jeho boku i  ve  stále se 

zhoršující politické situaci.

USA-Velká Británie 1997, dobrodužné historické drama. 

Hrají: Brad Pitt, David Thewlis, B. D. Wong, Mako, Ingeborga 

Dapkunaite, Jamyang Jamtsho Wangchuk, Ngawang 

Chojor a další. Režie: Jean-Jacques Annaud

aa PŘIPOUTEJTE SE, 
PROSÍM!
Neletí s  námi náhodou nějaký pilot? 
– Nejslavnější a  nejbláznivější parodie 
katastrofických filmů se opět řítí 
na obrazovky.
Taxikář Ted Striker nechá zákazníka ve voze 

před letištěm a  spěchá za  přítelkyní, 

letuškou Elaine. Musí překonat řadu 

překážek, a  když mu dívka zmizí v  letadle, 

překoná strach, koupí si letenku a nastoupí 

na  palubu. Vyprávěním o  svém vztahu 

s Elaine otráví několik cestujících, mnohem 

horší otrava je však čeká po večeři.

USA 1980, ztřeštěná parodie. Hrají: Robert Hays, Julie 

Hagerty, Leslie Nielsen, Lloyd Bridges, Peter Graves, Lorna 

Patterson, Kareem Abdul-Jabbar, Robert Stack, Stephen 

Stucker, Craig Berenson a  další. Režie: Jim Abrahams, 

David Zucker, Jerry Zucker

ab OSUDOVÁ 
PŘITAŽLIVOST
Když se úspěšný právník seznámí 
s  půvabnou redaktorkou, ani ve  snu ho 
nenapadne, že narazil na nebezpečného 
psychopata.
Úspěšný právník Dan Gallagher se 

seznámí s  redaktorkou Alex Forrestovou 

a  nezávazné pozvání na  večeři skončí 

divokým milováním. Druhý den se ním 

ovšem pohádá, a když se pokusí podřezat 

si žíly, Dan ji ošetří a zůstane s ní přes noc. 

Začíná se ukazovat, že s Alex není všechno 

v pořádku. Její teror se stupňuje, až se objeví 

v bytě Gallagherových, odhodlaná zabíjet.

USA 1987, thriller. Hrají: Michael Douglas, Glenn Close, 

Anne Archem, Ellen Hamilton Latzen, Stuart Pankin, Ellen 

Foley, Fred Gwynne a další. Režie: Adrian Lyne

ac FLASHDANCE
Mladá svářečka touží po kariéře baletky.
Osmnáctiletá Alex pracuje jako svářečka 

v pittsburských ocelárnách, po večerech si 

přivydělává jako tanečnice a touží studovat 

klasický balet. Tvrdě trénuje, nemá však 

odvahu přihlásit se na konzervatoř. Začne 

se o  ni zajímat předák Nick Hurley, jenž jí 

zařídí protekci u  přijímaček. Alex váhá, ale 

pod vlivem událostí se rozhodne, že to zkusí.

USA 1983, hudebně romantický. Hrají: Jennifer Beal, 

Michael Nouri, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, 

Belinda Bauer a další. Režie: Adrian Lyne

ad PSÍ ODPOLEDNE
Slavné kriminální drama o jedné nezdařené 
bankovní loupeži.
Bisexuální lupič Sonny přepadne s komplicem 

Salem banku, aby pro přítele získal peníze 

na operaci změny pohlaví. Přepadení se však 

nezdaří a  Sonny se stává věznitelem řady 

rukojmí. Začíná zdlouhavé drama, v němž jde 

o  život. Sonny je chytrý, bojoval ve  Vietnamu 

a veřejnost mu fandí. Ovšem jen dokud nevyjde 

najevo jeho sexuální orientace.

USA 1975, drama. Hrají: Al Pacino, Charles Durning, James 

Broderick, John Cazale, Chris Sarandon, Penny Allen, Lance 

Henriksen a další. Režie: Sidney Lumet

ae PO KRK V EXTÁZI
Na každého jednou dojde a uniknout ze 
světa zločinu není tak snadné, jako do něj 
vstoupit.
Elegantní bezejmenný gangster se podle 

svých slov liší od běžného obchodníka 

jen tím, že zboží, s nímž obchoduje, jsou 

drogy. Vydělal jmění na kokainu, a tak se 

rozhodne skončit. Když to oznámí šéfovi 

Jimmymu Pryceovi, přiměje ho, aby pro něj 

na rozloučenou vyřídil dvě drobnosti, které 

mu však přinesou spoustu komplikací.

Velká Británie 2004, gangsterské drama. Hrají: Daniel 

Craig, Kenneth Cranham, Michael Gambon, Colm Meaney, 

Nathalie Lunghi, Tom Hardy, Jamie Foreman a další. Režie: 

Matthew Vaughn

af TAJEMSTVÍ LOŇSKÉHO 
LÉTA 1
Někdo ví, co udělali minulé léto, má velký 
rybářský hák a chce se mstít.
Královna oslav Dne nezávislosti Helen, její 

kamarádka Julie a  jejich kluci Ray a  Barry 

se baví vyprávěním strašidelných historek, 

a  poté milostnými hrátkami. Na  zpáteční 

cestě však srazí muže, který šel po krajnici. 

O rok později dostane Julie anonymní dopis 

s  textem: „Vím co se stalo loni v  létě!“ Je 

opět Den nezávislosti a tajemný muž hodlá 

zaútočit.

USA 1997, horor. Hrají: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle 

Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr., Bridgette Wilson, 

Anne Heche, Muse Watson, Dan Albright a další. Režie: Jim 

Gillespie

ag TAJEMSTVÍ LOŇSKÉHO 
LÉTA 2
Stále je tu někdo, kdo ví, co se stalo 
minulé léto. A stále se chce mstít pomocí 
rybářského háku.
USA 1998, horor. Hrají: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., 

Brandy Norwood, Matthew Settle, Mekhi Phifer, Bill Cobbs, 

Jennifer Esposito, Jeffrey Combs, John Hawkes a další. Režie: 

Danny Canon

ah TAJEMSTVÍ LOŇSKÉHO 
LÉTA 3
Další léto, další tajemství, další masakr!
USA 2006, horor. Hrají: Brooke Nevin, David Paetkau, Torrey 

DeVitto, Ben Easter, Seth Packard, K. C. Clyde, Clayton Taylor, 

Michael Flynn, Britt Leary, Star LaPoint, Levy Whitlock a další. 

Režie: Sylvain White
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OBČAN HAVEL
Prezident, spisovatel, člověk. Václav Havel.
Netradiční a unikátní časosběrný dokument, natáčený v letech 

1992 až 2005, nahlíží do zákulisí prezidentského úřadu i soukromí 

života Václava Havla. Začíná v roce 1992, prožívá s ním smrt 

manželky Olgy, těžkou operaci plic i nový vztah s herečkou 

Dagmar Veškrnovou. Kamera sleduje jeho setkání s přáteli, 

politiky i obyčejnými lidmi i v lidských okamžicích, třeba když 

se rozčílí nad špatně ušitými košilemi. Během let vzniklo téměř 

45 hodin filmového materiálu, mnohdy velmi unikátního i díky 

absolutní důvěře Václava Havla k  dokumentaristovi Pavlovi 

Kouteckému. Ten však tragicky zahynul v dubnu 2006, a tak 

se sestřihu ujal dokumentarista Miroslav Janka s manželkou, 

střihačkou Toničkou Jankovou.

ČR 2007, dokumentární. Režie: Pavel Koutecký, Miroslav Janek

VESNIČKO MÁ, STŘEDISKOVÁ
Pár dnů ze života takové normální české vesničky, 
zachycených v jedné z nejúspěšnějších českých komedií 
osmdesátých let.

VRCHNÍ, PRCHNI!
Komedie o falešném vrchním, záletném knihkupci 
a potížích s houslemi.

JAK SVĚT PŘICHÁZÍ O BÁSNÍKY
Poetická komedie o tom, jak Kendy a Štěpán

JAK BÁSNÍCI PŘICHÁZEJÍ O ILUZE
Jak se asi básníkům daří na vysoké škole?

JAK BÁSNÍKŮM CHUTNÁ ŽIVOT
Třetí pokračování komedie o láskách doktora 
Šafránka a také o jeho kamarádech a pacientech.

České filmy Seriálové premiéry

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
Dokumentární film nejen o sudech, pivu, Audienci 
a estébácích.
V roce 2005 natočil Jan Novák se synem Adamem dokument Občan Václav 

Havel jede na dovolenou, o čtyři roky později dokončili pokračování, věnující 

se době, kdy Václav Havel přikuloval v 70. letech v trutnovském pivovaru  

jako pomocný dělník  sudy, naučil se pít pivo a napsal svou nejslavnější hru 

Audience. Současně s historií hry dokument zachycuje dobu normalizace. 

Popisuje realitu roku 1974, kdy Havel potřeboval razítko do občanky, aby nemohl 

být obviněn z příživnictví. Kromě Václava Havla vystupují v dokumentu i další 

disidenti, herci, zaměstnanci pivovaru a převážně skrytou kamerou také bývalí 

estébáci a policisté. To vše je doplněno koláží dobových fotografií a nahrávek 

z nejrůznějších představení hry po celém světě.

ČR 2009, dokumentární. Hrají: Václav Havel, Pavel Landovský, Jan Hartl, Vladimír Merta, John Bok, Ivan 

Jirous, Anošť Šarkózy, Jiří Gruntorád, Jiří Stivín, Jiřina Bohdalová a další. Režie: Jan Novák, Adam Novák

Perníkový táta
americký seriálový hit o profesorovi, 
který tváří v tvář smrti sejde na šikmou 
plochu

Nova Cinema, 
každý pátek ve 21:50

Žánrová lahůdka
Co všechno byste chtěli stihnout, kdybyste se dozvěděli, 

že vám už ze života příliš nezbývá? Nad tím se už určitě 

zkusil zamyslet kdekdo. Tuto situaci také použili scenáristé 

jako výchozí bod děje nového seriálu Breaking Bad. Příběh 

středoškolského profesora, který tváří v tvář smrti sejde na 

šikmou plochu, aby zabezpečil rodinu, pochází z dílny televize 

Sony Pictures. Jeho atmosféra a žánrové spojení thrilleru, 

dramatu a černé komedie připomínají filmy Quentina Tarantina 

nebo bratří Coenů. Hlavním producentem projektu je Vince 

Gilligan, který má na kontě produkci, a posléze i režii a scénáře 

některých dílů legendárního seriálu Akta X.

Silně návykový příběh
S Walterem Whitem se život poslední dobou nemazlí. Jako 

chemik sklízel léta úspěchy ve výzkumu, nyní však už jen 

chemii přednáší znuděným středoškolákům. K tomu si ještě 

musí přivydělávat mytím aut, aby rodina vyšla s penězi. Jeho 

manželka si jen skromně přivydělává z domova prodáváním 

věcí přes e-bay a pečuje o sedmnáctiletého syna, trpícího 

následky mozkové obrny. Když den po oslavě padesátin Walter 

v automyčce zkolabuje, lékaři u něj diagnostikují rakovinu a 

sdělí mu, že má před sebou maximálně pár let života.

Aby přišel na jiné myšlenky, nechá se Walter zlákat švagrem 

policistou k účasti na policejním zátahu na výrobce a dealery 

drog. Mezi dealery pozná bývalého studenta Jesseho, kterému 

se podaří uniknout. Švagrovi neřekne, že Jesseho poznal, sám 

ho však kontaktuje. Dostal totiž nápad, jak využít zbývající 

chvíle života k finančnímu zabezpečení rodiny. „Už několikrát 

jsem slyšel, že sledovat tento seriál je stejně návykové jako 

Walterovy drogy,“ prohlásil představitel hlavní role Bryan 

Cranston.

Hrají:
Bryan Cranston Walter White

Anna Gunn Walterova manželka Skyler

R. J. Mitte Walter White mladší

Aaron Paul Jesse Lee Pinkman

Dean Norris švagr Hank

Betsy Brandt švagrová Marie
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Plastická chirurgie s.r.o. VI
premiéra poslední řady dramatického seriálu 
z prostředí estetické chirurgie, ověnčeného 
cenami Emmy a Zlatý globus

Nova Cinema, od dubna 2011

Velké finále
V nejlepším se má přestat, řekli si tvůrci jednoho z nejprovokativnějších 

amerických seriálů, kultovního díla milovníků černého humoru 

a postmoderních šíleností – a tak se šestá řada stala řadou závěrečnou!

Seriál nás zavádí do zbohatlického prostředí v losangeleském Beverly 

Hills, kde prostřednictvím ordinace dvou plastických chirurgů nahlížíme 

pod pokličku zdánlivě spokojeného života tamní smetánky. Poodhalíme 

nalomenou psychiku a nevyřknutá přání pacientů, kteří se snaží zakrýt 

své problémy pouze kosmetickými úpravami tělesné schránky.

Lesk a bída luxusní profese
Hrdinové projektu, doktoři Sean McNamara a Christian 

Troy, jsou nejlepší přátelé již z doby studií a kolegové 

ve vlastní ordinaci plastické chirurgie. Christian nemá 

žádné výhrady k tomu, co jejich praxe nabízí, a užívá si 

všech plodů, které mu prosperující podnik přináší. Sean 

však propadá deziluzi a nečekané aspekty jeho práce 

vážně ovlivňují jeho soukromí.

I v závěrečné řadě populární série nás čekají nejrůznější 

postavy a postavičky čekatelů na fyzické vylepšení, záběry 

na operovaná místa, černý humor, sex i city...

Hrají:
Dylan Walsh Sean McNamara

Julian McMahon Christian Troy

Joely Richardson Julia McNamara

Oliver Platt Freddy Prune

Roma Maffia Liz Cruz

Bradley Cooper Aidan Stone

Craig Bierk Bob Easton

Daphne Zuniga  Carly Summers

Jennifer Coolidge Candy Richards 

a další

Seriálové premiéry
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Sportovní program NOVA Sport odvysílal v roce 
2010 rekordní počet přímých přenosů, celkem 1230, 
o celkové stopáži 2280 hodin. Stabilně patří NOVA 
Sport k nejsledovanějším placeným sportovním 
programům a v tomto trendu chceme pokračovat 
i v roce 2011. Velmi nabitá bude i nabídka sportovního 
JARA. Kromě tradičních nejkvalitnějších světových 
a domácích soutěží a jejich finálového jarního 
programu (NHL, KHL, NBA, Champions League, 
Gambrinus Liga, Ligue 1 apod.) jsme připravili i několik 
programových novinek. Těmi největšími jsou přímé 
přenosy nejslavnějšího rugby turnaje evropského 
kontinentu Rugby Six Nations 2011.

Najdete v sítích kabelových, satelitních a IPTV operátorů 

(UPC, Telefonika O2 Czech republic, Trade and Technology,

DIGI Czech republic, GITAL a dalších)

www.nova-sport.cz



JARO 2011  |  TV NOVA  |  8180  |  TV NOVA  |  JARO 2011

MOTORSPORT

Moto GP
V březnu se opět na obrazovky NOVA Sport vrací seriál přenosů z Mistrovství světa silničních 
motocyklů. Hlavní třídu MOTO GP uvidí opět diváci kanálu NOVA, kompletní program závodů 
i kvalifikací třídy Moto GP, Moto 2 a 125ccm uvidíme na programu NOVA Sport. V královské třídě Moto 
GP se premiérově můžeme těšit na účast českého závodníka Karla Abrahama.

MotoGP ve zkratce
PŘÍMÉ PŘENOSY NA TV NOVA A NOVA SPORT
PŘÍMÝ PŘENOS SOBOTNÍ KVALIFIKACE VŠECH KUBATUR
PŘÍMÝ PŘENOS NEDĚLNÍCH ZÁVODŮ

Jarní program:

1 19. - 20. 3. Katar
2 2. - 3. 4. Španělsko
3 23. - 24. 4. Japonsko 
4 30. 4. - 1. 5. Portugalsko
5 14. - 15. 5. Francie
6 4. - 5. 6. Katalánsko
7 11. - 12. 6. Velká Británie
8 24. - 25. 6. Holandsko

Formule 1
V březnu se můžeme těšit také na zahájení nové 
sezóny nejsledovanějších motoristických závodů 
Mistrovství světa Formule 1. Rekordní porci 20 
závodů v celé sezóně uvidí diváci TV Nova i NOVA 
Sport. Na sportovním kanálu navíc nabídneme 
přímé přenosy všech tréninků a kvalifikací.

Formule 1 ve zkratce
PŘÍMÉ PŘENOSY NA TV NOVA A NOVA SPORT
PŘÍMÉ PŘENOSY PÁTEČNÍCH A SOBOTNÍCH 
TRÉNINKŮ
PŘÍMÉ PŘENOSY SOBOTNÍCH KVALIFIKACÍ
PŘÍMÉ PŘENOSY NEDĚLNÍCH ZÁVODŮ (TV NOVA)

Jarní program:

1 11. - 13. 3. Bahrajn F1 + GP2
2 25. - 27. 3. Austrálie F1
3 8. - 10. 4. Malajsie F1
4 15. - 17. 4. Čína F2
5 6. - 8. 5. Turecko F1 + GP2
6 20. - 22. 5. Španělsko F1 + GP2
7 27. - 29. 5. Monako F1 + GP2
8 10. - 12. 6. Kanada F1
9 24. - 26. 6. Evropa F1 + GP2

FOTBAL
UEFA Champions League
Na jaře přinese stanice NOVA Sport také rozhodující boje 
v nejkvalitnější klubové fotbalové soutěži světa – Lize mistrů. Každé 
úterý a středu pro diváky připravíme přímé přenosy vybraných zápasů. 
Nebudou chybět ani zajímaví hosté ve studiu Champions League. Další 
přímé přenosy mohou diváci sledovat v přímém přenosu také na www.
nova-sport.cz

UEFA Champions League
2 PŘÍMÉ PŘENOSY TÝDNĚ
ÚTERÝ 20:30 A STŘEDA 20:30
KAŽDÝ TÝDEN MAGAZÍN CHAMPIONS LEAGUE
VYSÍLACÍ PRÁVA PRO INTERNET – 2 ZÁPASY TÝDNĚ
ÚTERNÍ A STŘEDEČNÍ MODEROVANÉ STUDIO 
K ZÁPASŮM CHAMPIONS LEAGUE

Gambrinus Liga
Česká nejvyšší fotbalová soutěž vstupuje do své jarní části 25. února. 
NOVA Sport zařazuje do vysílání opět kompletní program pátečních 
předehrávek všech jarních kol. Český fotbal budou moci diváci kanálu 
Nova Sport tentokrát sledovat v atraktivních večerních časech v pátek 
od 20.05 hodin. 

Gambrinus liga ve zkratce
1 PŘÍMÝ PŘENOS KAŽDÝ PÁTEK V 20.05
CELKEM 13 PŘÍMÝCH PŘENOSŮ NA NOVA SPORT

Další evropský fotbal
NOVA Sport doplňuje nabídku špičkového evropského a domácího fotbalu 

o další atraktivní přenosy. Kromě UEFA Champions League a české 

Gambrinus ligy se můžeme na jaře těšit na přímé přenosy anglického 

FA Cupu, francouzské Ligue 1, Portugalské fotbalové ligy a vybrané 

zápasy kvalifikace na EURO 2012. Zařazujeme také nezkrácené záznamy 

nejatraktivnějších ligových utkání světových velkoklubů Chelsea FC a FC 

Barcelona. 

FOTBAL ve zkratce:
CHELSEA TV KAŽDÉ PONDĚLÍ 21:25
UEFA CHAMPIONS LEAGUE ÚTERÝ A STŘEDA 20:30
BARCA TV KAŽDÝ ČTVRTEK 21:25 
GAMBRINUS LIGA KAŽDÝ PÁTEK 20:05
FRANCOUZSKÁ LIGUE 1 KAŽDOU SOBOTU 20:55
PORTUGALSKÁ LIGA KAŽDOU NEDĚLI 17:00

Najdete v sítích kabelových, satelitních a IPTV operátorů 

(UPC, Telefonika O2 Czech republic, Trade and Technology,

DIGI Czech republic, GITAL a dalších)

www.nova-sport.cz

Formule GP2
Také v letošním roce se mohou diváci NOVA 
Sport těšit na kompletní seriál přenosů Série GP2 
(doprovodný program Formule 1) s velkou českou 
nadějí Josefem Králem! V letošním roce bude 
český pilot závodit v GP2 za tým Arden, ze kterého 
pravidelně jezdci přestupují do vysněné Formule 1.  

GP2 ve zkratce
PŘÍMÉ PŘENOSY NA NOVA SPORT
PŘÍMÉ PŘENOSY SOBOTNÍCH A NEDĚLNÍCH 
ZÁVODŮ
VŠECHNY PŘENOSY VYSÍLÁME V HD FORMÁTU
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TENIS

ATP World Tour 
NOVA Sport bude na jaře opět vysílat nejkvalitnější světový tenis. 

Připravujeme celou řadu atraktivních tenisových turnajů. Jarní 

tenisový program vyvrcholí přenosy z  Wimbledonu.

ATP World Tour ve zkratce
Do začátku léta:

5 TURNAJŮ SÉRIE ATP MASTERS (ATP WORLD TOUR 1000)
Z KAŽDÉHO TURNAJE 60MINUTOVÝ HIGHLIGHTS MAGAZÍN

3 TURNAJE SÉRIE ATP WORLD TOUR 250

Wimbledon 2011

4. 2. 2011 6. 2. 2011 ATP SA TENNIS OPEN ATP World Tour 250 JOHANNESBURG

12. 3. 2011 20. 3. 2011 BNB PARIBAS OPEN ATP World Tour 1000 INDIAN WELLS

26. 3. 2011 3. 4. 2011 SONY ERICSSON OPEN ATP World Tour 1000 MIAMI

8. 4. 2011 10. 4. 2011 ATP US MEN´S CLAY COURT 
CHAMPIONSHIP

ATP World Tour 250 HOUSTON

11. 4. 2011 17. 4. 2011 MONTE-CARLO ROLEX MASTERS ATP World Tour 1000 MONTE CARLO

2. 5. 2011 8. 5. 2011 MUTUA MADRILEÑA MADRID 
OPEN

ATP World Tour 1000 MADRID

9. 5. 2011 15. 5. 2011 INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA ATP World Tour 1000 ŘÍM

19. 5. 2011 21. 5. 2011 ATP OPEN DE NICE COTE D ÁZUR ATP World Tour 250 NICE

20. 6. 2011 3. 7. 2011 WIMBLEDON 2011 Grand Slam LONDÝN

HOKEJ
Tradičně nabitá je i jarní nabídka hokejových přenosů na NOVA Sport. 
V únoru vrcholí základní část Tipsport Extraligy a začíná play-off ruské KHL. 
Už teď je jasné, že se můžeme těšit na atraktivní souboje českých hvězd 
Jaromíra Jágra, Dominika Haška a mnoha dalších. Pozadu nezůstane ani 
kanadsko-americká NHL, ze které na jaře připravujeme velkou porci přímých 
přenosů vrcholu základní části, play-off a finálových bojů o Stanley Cup.

KHL ve zkratce
PŘÍMÝ PŘENOS KAŽDÉ PONDĚLÍ, PÁTEK A SOBOTU V PÁSMECH 12:00-18:00

pořad pondělí úterý pátek sobota
KHL – přímý přenos 1 16:55
KHL – přímý přenos 2 17:25
KHL – přímý přenos 3 12:55
KHL – záznamy 9:10 9:10

Tipsport Extraliga ve zkratce
PŘÍMÉ PŘENOSY ZÁKLADNÍ ČÁSTI VŽDY VE ČTVRTEK

pořad čtvrtek pátek
Extraliga – přímý 
přenos

18:00

Extraliga – záznam 13:10

NHL ve zkratce
4 PŘÍMÉ PŘENOSY TÝDNĚ 
KAŽDÝ DEN ZPRAVODAJSKÝ MAGAZÍN NHL NEWS (18:00 A 23:10)

pořad čtvrtek pátek sobota neděle
NHL – přímý přenos 1 1:00
NHL – přímý přenos 2 1:00
NHL – přímý přenos 3 19:00
NHL – přímý přenos 4 19:00

Najdete v sítích kabelových, satelitních a IPTV operátorů 

(UPC, Telefonika O2 Czech republic, Trade and Technology,

DIGI Czech republic, GITAL a dalších)

www.nova-sport.cz
Najdete v sítích kabelových, satelitních a IPTV operátorů 

(UPC, Telefonika O2 Czech republic, Trade and Technology,

DIGI Czech republic, GITAL a dalších)

www.nova-sport.cz
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GOLF
Jaro přinese i zahájení golfové sezóny a ani na fanoušky tohoto sportu 
NOVA Sport nezapomíná. Připravujeme přímé přenosy evropské série 
PGA, záznamy turnajů české PGA Tour a pravidelné golfové magazíny. 
Golfové jaro vyvrcholí legendárním major turnajem – British Open.
 

PGA European Tour ve zkratce
5 TURNAJŮ SÉRIE PGA EUROPEAN TOUR (DO ZAČÁTKU LÉTA) – PŘÍMÉ 
PŘENOSY
4 TURNAJE SÉRIE CZECH PGA TOUR (DO ZAČÁTKU LÉTA) – ZÁZNAMY
1 MAJOR TURNAJ PGA – THE OPEN CHAMPIONSHIP

každý čtvrtek:
MAGAZÍN EUROPEAN PGA TOUR
MAGAZÍN GOLF CS

č. od do turnaj
1 10. 2. 2011 13. 2. 2011 Euro PGA - Omega Dubai Desert Classic
2 26. 5. 2011 29. 5. 2011 Euro PGA - BMW PGA Championship
3 2. 6. 2011 5. 6. 2011 Euro PGA - The Celtic Manor Wales Open
4 23. 6. 2011 26. 6. 2011 Euro PGA - BMW International Open
5 7. 7. 2011 10. 7. 2011 Euro PGA - Barclays Scottish Open
6 14. 7. 2011 17. 7. 2011 PGA - The British Open

Najdete v sítích kabelových, satelitních a IPTV operátorů 

(UPC, Telefonika O2 Czech republic, Trade and Technology,

DIGI Czech republic, GITAL a dalších)

www.nova-sport.cz
Najdete v sítích kabelových, satelitních a IPTV operátorů 

(UPC, Telefonika O2 Czech republic, Trade and Technology,

DIGI Czech republic, GITAL a dalších)

www.nova-sport.cz

OSTATNÍ SPORTY

NBA
V rámci nedělních večerů, věnovaných americkým 
sportům, budeme nadále vysílat přímé přenosy 
z nejprestižnější basketbalové soutěže světa NBA

Souhrn dění v NBA divákům zprostředkujeme v rámci 
pravidelného pořadu NBA Action

NBA ve zkratce
PŘÍMÝ PŘENOS KAŽDOU NEDĚLI
KAŽDÝ PÁTEK POŘAD NBA ACTION

RUGBY
Na podzim jsme ve vysílání představili nový 
formát – přímé přenosy rugby. V jarním vysílacím 
schématu pokračujeme ve vysílání nejvyšší anglické 
profesionální ragbyové soutěže – AVIVA Premiership 
(bývalá Guinness Premiership). Od února navíc 
premiérově zařazujeme nejprestižnější rugby turnaj 
na evropském kontinentu – Rugby Six Nations.

AVIVA Premiership ve zkratce
CELKEM 12 ZÁPASŮ
KAŽDOU SOBOTU OD 16:00

Rugby Six Nations ve zkratce
CELKEM 14 ZÁPASŮ
OD 4. ÚNORA KAŽDÝ VÍKEND 2-3 PŘENOSY
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Doplňkové programové prvky

Součástí našeho vysílání je i velké množství doplňkových pořadů 
a přímých přenosů z různých sportovních oblastí – motorismus, poker, 
bojové sporty nebo pořady o extrémních sportech

Sport Expres
pravidelné 10minutové sportovní zpravodajství
aktualizované zprávy každou lichou hodinu
aktualizace 4-6x denně

Sporovní magazíny
World of Free Sports
Outdoor speciál
Golf CS
Mercedes Benz Jachting
Sport Plus
ATP Tennis
Trans World Sport
European PGA Tour

Základní vysílací schéma JARO 2011

Pondělí
odpoledne s KHL [LIVE]
večer s Chelsea TV (Premier League)

Úterý večer s UEFA Champions League [LIVE]

Středa večer s UEFA Champions League [LIVE]

Čtvrtek
odpoledne s hokejovou Extraligou [LIVE]
večer s Barca TV (Primera Division); NHL [LIVE]

Pátek
odpoledne s KHL [LIVE]
večer s fotbalovou Gambrinus ligou, NHL [LIVE]

Sobota

dopoledne s Formulí 1/MotoGP tréninky/kvalifikace [LIVE]
odpoledne s KHL [LIVE], Aviva Premiership rugby/ Six Nations 2x [LIVE]
večer s francouzskou fotbalovou ligou Ligue 1 a NHL 2x [LIVE]

Neděle

odpoledne s Formulí 1/MotoGP tréninky/závod [LIVE]
odpoledne s Portugalskou fotbalovou ligou [LIVE]
večer amerických sportů NHL a NBA 2x [LIVE]

Najdete v sítích kabelových, satelitních a IPTV operátorů 

(UPC, Telefonika O2 Czech republic, Trade and Technology,

DIGI Czech republic, GITAL a dalších)

www.nova-sport.cz

Pavel Krbec
Ředitel sekce internetu a ostatních interaktivních služeb

Internetová divize Novy se v posledních několika měsících 
pochlubila hned několika projekty. Můžete je v krátkosti představit?
Jistě – za největší zmínku stojí náš nový portál voyo.cz, který neslouží 

jenom jako archiv již odvysílaných pořadů a seriálů, ale je zde možnost 

podívat se na nové díly seriálů mnohem dříve než na televizní obrazovce. 

Samozřejmě spousta filmů, které patří k hollywoodským a českým 

block-busterům. Díky portálu voyo můžete sledovat nejenom naše vlastní 

pořady a zpravodajství, ale i sportovní zápasy. Mezi sportovní události, 

na které se mohou uživatelé těšit je například Liga Mistrů, nebo KHL. 

Od února  představíme společně s Nova Sportem ragbyové přenosy 

poháru šesti zemí.

Dalším novým portálem je krasna.cz. Tento portál, určený dívkám, 

je naprostou novinkou mezi podobnými portály – na jeho tvorbě se 

totiž podílejí nejen redaktorky, ale i samotné blogerky z největší české 

komunitní platformy blog.cz, které radí ostatním dívkám, jak na kluky, co 

si obléci a podobně. Od tohoto portálu si slibujeme, že se na něm brzy 

zapojí i zástupci druhého pohlaví a pomohou dívkám s náhledem na svět 

jejich očima.

Pro zcela odlišnou sociodemografickou skupinu jsme nastartovali projekt 

pokerfan.cz. Jde o onlineový magazín, který – jak název napovídá – patří 

hlavně fandům pokeru. Stránky jsou naplněny hlavně radami a tipy, jak 

hrát, jak blafovat, jak se vyznat v pokerovém slangu, a především jak se 

naučit vyhrávat.

Připravují se v současné chvíli nějaké další tematické weby?
V tuto chvíli bych vyzdvihl nové webové stránky seriálu Tisíc a jedna 

noc, kde budou moci diváci nalézt vše o příběhu, který oslovil již miliony 

diváků po celé Evropě. Díky našemu novému portálu voyo.cz, budou moci 

zhlédnout i již odvysílané díly.

Samozřejmě nemůžu zapomenout ani na nově připravované projekty, 

s nimiž se již brzy setkáme. Ať už to bude druhá řada Česko Slovenské 

SuperStar, kde naši uživatelé uvidí videa, spousty článků, chatů s porotci 

a vyřazenými, ale i pohledy do zákulisí, či další portály, kde pracujeme 

na nových obsahových projektech. (Zatím můžeme jen prozradit, že 

jednou z novinek bude portál, plný samých pikantních zpráv ze světa 

celebrit, či naopak z temné stránky podsvětí.) 

Doufáme ale, že i našim dosavadním portálům zachováte přízeň!

Kam dále bude směřovat vývoj online projektů TV Nova?
Naším cílem je především zpřístupnit unikátní obsah, který bude dostupný 

kdekoliv a kdykoliv. Rádi bychom se v tuto chvíli zaměřili nejen na klasické 

webové prohlížeče v počítačích, ale i na nové generace mobilních přístrojů 

a „chytré“ televize, v nichž vidíme velkou budoucnost.

Co byste Nově popřál k jejím 17. narozeninám?
Nova je ve svých sedmnácti letech už maminkou. Přeji jí, aby její děti – 

myslím tím internet i nové televizní stanice – byly stejně úspěšné jako ona. 

Současně přeji sedmnáctileté Nově, aby jako každá správná žena dále 

rozvíjela svou dobrosrdečnost, eleganci, ale i vzrušující sexappeal.
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Další projekty:

Moderní zpravodajský portál s výjimečnou nabídkou videí 
a exkluzivních reportáží, který úzce spolupracuje s redakcí 
oblíbených Televizních novin

Super web pro holky. Zbrusu nový magazín nejen pro 
náctileté dívky, který jedinečným způsobem spojuje redakční 
obsah s příspěvky blogerek.  

Úspěšný magazín pro ženy každého věku. Inteligentní 
průvodce módou, stylem, showbyznysem i intimním životem. 

Největší komunitní platforma v České republice, kde najdete 
vše, co si jen dokážete (i nedokážete) představit

Rychlá a na obsluhu extrémně jednoduchá služba pro sdílení 
a ukládání fotografií

Vyhledávač zboží, firem a ostatních služeb

Herní portál, na kterém bojujete svými znalostmi

Nový poker magazín pro ty, které už nebaví v pokru prohrávat

V sekci VOYO+ si lze za drobný poplatek koupit:
•  Žhavé hollywoodské trháky nebo kvalitní české filmy. V nabídce jsou 

atraktivní tituly jako Milionář z chatrče, Bathory, Venkovský učitel, 
Kawasakiho růže nebo Osudový dotek

•  Nové díly oblíbených seriálů až týden před jejich uvedením v televizi!

Sekce VOYO nabízí:
•  Archiv všech původních pořadů TV Nova – Ordinace v růžové zahradě 2, Mr.GS, 

Comeback či Ulice
•  Zahraniční akvizice – například seriály Kobra 11, Tisíc a jedna noc či Mentalista
•  Živé vysílání televizních pořadů – a to jak zpravodajských relací, tak i seriálů 

a původních zábavných pořadů
•  Přímé přenosy sportovních zápasů (KHL, Liga Mistrů, Pohár šesti zemí, Extrémní 

sporty)
• Koncerty

Nový videoportál VOYO.cz, na kterém uživatelé mohou sledovat živé vysílání 
TV Nova, sportovní přenosy i širokou nabídku filmových titulů. Exkluzivně pak 
i epizody z oblíbených seriálů ještě dřív než se dostanou na televizní obrazovky!

Stránky televize Nova nabídnou kompletní servis divákům všech 
oblíbených pořadů. Největším projektem bude vedle Comebacku, 
Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice druhá řada mezinárodní 
talentové show Česko Slovenská Superstar.



JARO 2011  |  TV NOVA  |  9190  |  TV NOVA  |  JARO 2011

Další projekty Nadace nova v roce 2011

Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou
Brzy již odstartuje jubilejní 5. ročník sportovně hudebního celoročního 

projektu pro děti z dětských domovů celé ČR. Nadace Nova na něj přispívá 

finančně, televize Nova je jejím generálním partnerem a internetové portály 

nova.cz, tn.cz a doma.cz hlavními mediálními partnery.

Charitativní výjezdy tváří TV Nova
Během roku uspořádá Nadace Nova řadu návštěv dětských domovů, 

domovů seniorů a ústavů sociální péče. Letos na jaře vyrazí tváře televize 

Nova mimo jiné na Velikonoční výjezd. Některých akcí se zúčastní i finalisté 

druhé řady pěvecké soutěžní show Česko Slovenská SuperStar.

Charitativní bowlingový turnaj
Již pošesté uspořádají 26. března 2011 Nadace Nova a Chance 4 Children 

turnaj pro děti z moravských dětských domovů. Kapitány dětských družstev 

jsou tradičně tváře televize Nova. Pravidelně se této akce účastí moderátoři 

Televizních novin Karel Voříšek a Markéta Fialová a populární tváře, například 

Leoš Mareš, Petr Rychlý, sourozenci Gondíkovi či Dana Morávková.

Akademie literatury české
Nadace Nova je donátorem slavnostního vyhlášení Cen ALČ, které se 

uskuteční letos již pošesté dne 11. března 2011.

Ceny Michala Velíška
Cenu Michala Velíška udělují od roku 2006 TV Nova a Nadace ADRA za 

občanskou statečnost při ochraně života a zdraví spoluobčanů. Její vznik 

iniciovala televize Nova po tragické události, při níž byl 13. září 2005 zastřelen 

střihač této stanice Michal Velíšek, tehdy otec devítiměsíční dcery, při 

poskytování pomoci jemu neznámé studentce v ohrožení.

NATAMA (náhradní táta a máma) 
NATAMA je projekt profesionální pěstounské péče, který pomohla v roce 

2003 Nadace Nova odstartovat a až do této doby jej podporuje, a to nejen 

finančně.

Chceme žít s vámi
16. ročník velkolepého charitativního koncertu pro lidi s mentálním 
postižením moderují Adéla a Dalibor Gondíkovi

úterý 19. dubna 2011 od 14 hodin v pražské O2 areně
Nejstarší projekt, který pořádá a financuje Nadace Nova, je největší akcí svého druhu u nás. První ročník se konal 

v roce 1996 v sále pražské Lucerny, kam se vešla tisícovka účastníků. Díky jedinečné atmosféře však neustále 

rostl zájem o účast, a tak se koncert přestěhoval v roce 2002 na pražské Výstaviště a od roku 2005 se koná 

v prostorné O2 areně v Praze-Vysočanech. Od té doby se každého ročníku účastní na 6000 handicapovaných 

dětí i dospělých včetně doprovodu ze zhruba 200 rodin a specializovaných zařízení.

„Těší mě, že koncert Chceme žít s vámi, který Nadace Nova pořádá, patří k nejoblíbenějším akcím 

handicapovaných lidí a že ho bez nároku na honorář podporují přední interpreti naší populární hudby. 

Uvědomujeme si, jak je důležité přispívat těm, kteří pomoc potřebují,“ říká ředitelka marketingu TV Nova 

Miloslava Nováková.

Všechny hvězdy populární hudby vystupují na koncertu Chceme žít s vámi bez nároku na honorář, řada z nich 

po několikáté, některé dokonce zcela pravidelně, například Michal David, Petr Kolář, Kamil Střihavka, Ilona 

Csáková a další. Věrnost akci zachovávají i moderátoři Adéla a Dalibor Gondíkovi, kteří budou letos provázet 

diváky programem již podeváté. „Moderování charitativního koncertu Chceme žít s vámi je pro nás srdeční 

záležitostí, velký dárek a zároveň výzva. Navíc opět pocítíme obrovskou pozitivní energii, která na koncertě 

vzniká a nabíjí nás na celý rok. Na tohle setkání se moc těšíme,“ říkají oba moderátoři.
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