Nový seriál Anatomie života, nabitá finálová sezóna Ordinace i speciální osmá řada
Tváře potěší diváky TV Nova již toto jaro
Praha, 18. ledna 2021 – Skupina Nova představuje jarní programové schéma na jaro 2021. Diváci se mohou
těšit na nový seriál Anatomie života, který jim přiblíží životy čtyř zdravotních sestřiček z traumatologického
oddělení. Do strhujícího finále jde i s novými herci oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě 2. V březnu
vtrhne na televizní obrazovky osmá řada populární zábavní show Tvoje tvář má známý hlas, tentokráte
s podtitulem Šampioni. Součástí programu budou i seriály Ulice, Specialisté nebo reality show Výměna
manželek. A to vše bude opět možné sledovat s předstihem na Voyo.
„Skupina Nova skvěle zvládla i turbulentní rok 2020, když opět obsadila v podílu sledovanosti v cílové skupině
15-54 první místo, a to s podílem 36,41 %. Velký úspěch zaznamenaly nejen zpravodajské pořady, ale také
seriály nebo reality shows. Pro letošní jaro jsme připravili opět nabitý program, nebudou chybět novinky,
zábava, seriálové stálice nebo kvalitní a ověřené zpravodajství. A budeme pracovat i na pořadech a formátech,
které diváci uvidí v druhé polovině roku,“ říká Silvia Majeská, ředitelka sekce programu skupiny Nova.
Co čeká na diváky skupiny Nova na jaře 2021?
Anatomie života
Zbrusu nový seriál Anatomie života vypráví osobní příběhy čtyř žen – sestřiček na traumatologickém oddělení.
Ty kromě profesního života spojuje i přátelství. Hrdinky jsou každá v jiném věku a každá z nich řeší témata
blízká divákům své generace. Nebudou chybět ani dramatické zápletky. Hlavní hrdinky společně prožívají
zklamání, bolest i vyčerpání. I k jejich životu samozřejmě patří láska, radost a úspěch.
Tvoje tvář má známý hlas
Diváci oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas znovu uvidí propracované proměny a dokonale ztvárněná čísla,
samozřejmě nebude chybět ani pořádná zábava. Pořadem budou provázet hned dva moderátoři, a to Ondřej
Sokol a Aleš Háma. Tou největší změnou bude ovšem to, že v osmé řadě uvidíme ty nejlepší a nejoblíbenější
účinkující napříč všemi minulými řadami, bude to zkrátka setkání Šampionů.
Ordinace v růžové zahradě 2
Ordinace v růžové zahradě 2 vstupuje se začátkem roku 2021 do své finálové sezóny. Během celého jara budou
fanoušci opět sledovat příběhy svých hrdinů, jakými jsou Čestmír a Alena Mázlovi, Běla Valšíková nebo Bobo

a Heluš Švarcovi. Do dramatických a vtipných situací se ale dostanou i jiní - otec a syn Márovi, Bibi Mrázková,
záchranář Marek a další. A to není všechno - Ordinace v růžové zahradě 2 navíc očekává příchod dvou velkých
hereckých hvězd - Petra Čtvrtníčka a Pavla Kříže.
Ulice
Oblíbený seriál Ulice vstupuje do druhé poloviny své šestnácté sezóny. Lumír se bude vyrovnávat s odchodem
milované partnerky a vypadá to, že se blýská na lepší časy. Magda se zamiluje a možná si dovolí žít život, který
by si pro ni přála její maminka Zdenka. Marečkovi zažívají rodinné turbulence po narození miminka. Peškovy
ovlivní záblesk minulosti v podobě chaty, kterou Amálka zdědí po zesnulém exmanželu. Bedřicha zklame Alice
a Anča se zamiluje jako mladá holka. Klímovi se snaží se zvyknout na změny, které jim stěhování přineslo. Jana
i Bára prožívají složité vztahy s muži, a navíc se chystají na finální bitvu se zákeřným Marešem.
Specialisté
Čtyři elitní policisté a týden co týden jeden trestný čin odehrávající se v kulisách Prahy. Tým kriminalistů tvoří
kapitánka Šafářová, kapitán Beran, kapitán Kovář a přísný major Strouhal, který policejním operacím šéfuje.
Premiérové jarní epizody zavedou Specialisty do různých prostředí. Například na kliniku asistované
reprodukce, mezi mafiány nebo mezi drogově závislé.
Reality shows
Hlavním tahákem bude na jaře Výměna manželek, která jako vždy nabídne pohledy do cizích domácností.
Náhradní manželka – nová rodina – deset dnů, to je již osvědčený model, který se nemění. Tentokrát se diváci
dozvědí například to, jak si mladičká Káťa poradí v nestandardní rodině, kde v podstatě žije žena s dvěma muži,
anebo jak zvládne svérázná Jana deset dní v nádražním domku v rodině bývalých bezdomovců.
Televize Nova bude připravovat i další díly ojedinělé reality show Utajený šéf, oblíbené kuchařské show
MasterChef Česko, svatebního experimentu Svatba na první pohled nebo doku-reality Malé lásky.
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Start vysílání JARO 2021
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úterý 20:20
středa 20:20
čtvrtek 20:20
neděle 20:20

Další stanice
Nova Sport
Jaro nabídne na premiérových stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 velmi pestrý program. Fanoušci NHL se
opět mohou těšit až na 15 přímých přenosů týdně, včetně těch sobotních ve večerních evropských časech.
Nebude chybět ani nejprestižnější basketbalové soutěž světa – americká NBA. Do konečné fáze dospěje
Evropská liga UEFA a německý DFB Pokal. součástí atraktivních sportovních přenosů na stanici Nova Sport 1
budou i závody Mistrovství světa silničních motocyklů všech tří kubatur, nejvyšší finská florbalová liga F-Liiga,
německá házenkářská Bundesliga či tenis nebo ragbyové zápasy z anglického Premiership Rugby. Ale
opravdovým ragbyovým svátkem bude od února do března turnaj Six Nations, který je známý jako neoficiální
mistrovství Evropy. Nova Sport 2 nabídne kromě basketbalu také nejlepší světové šipkaře, fotbalové zápasy
nejen v rámci Evropské ligy UEFA, ale i francouzské Ligue 1 a anglického Ligového poháru Carabao Cup.
Tematické stanice
Stanice Nova 2 je už osmým rokem zárukou kvalitní zábavy a rodinné pohody. I letos budou na jejím programu
populární komediální seriály a legendární sitkomy Teorie velkého třesku, Dva a půl chlapa a Přátelé. Diváky
rovněž čekají stálice, jako jsou 2 $ocky a seriál Máma, který na jaře přijde s premiérovou sedmou řadou.
Jarní programová nabídka Nova Action bude jako vždy plná akčních a kriminálních seriálů Kobra 11, Myšlenky
zločince, Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti či Policie Chicago. Na Nova Action bude i premiérová řada
seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XXI. Své místo budou mít v jarním vysílání již tradičně také
doku-reality. Fanoušci budou mít na výběr hned z několika populárních titulů – Válka skladů, Válka skladů
Kanada, Válka skladů Texas a Mistři zastavárny.
Diváci Nova Cinema na jaře uvidí oblíbené hrdiny, jako jsou Hulk, Daredevil, Superman, Green Lantern nebo
Elektra. Fanoušci fantasy se vydají do světa J.R.R. Tolkiena a jeho trilogie Pán prstenů. Dále se chystá film
Jumper. Premiérou jsou komediální drama Sázka na nejistotu a Pašerák režírovaný Clintem Eastwoodem. A
nakonec bude čas i na romantiku v podobě filmové verze seriálu Sex ve městě nebo snímku Láska na kari.
Nova Gold nabídne divákům řadu oblíbených seriálů, legendárních soutěžních pořadů i animovaných pohádek.
S Ulicí se vrátíme do roku 2016 a 2017, v Ordinaci v růžové zahradě zavzpomínáme na dějové zápletky z roku
2018 a 2019. Seriálovou podívanou doplní Na vodě. Milovníci televizních soutěží se dočkají zábavných pořadů
Co na to Češi nebo legendárního Riskuj. Na nejmenší diváky opět čeká každý podvečer pásmo animovaných
filmů Smíškové nabité oblíbenými pohádkami.

Voyo
Voyo přinese svým divákům ještě více filmů, seriálů a sportovních přenosů! Již tradičně se mohou fanoušci TV
Nova těšit, že na Voyo najdou epizody svých oblíbených seriálů a pořadů dříve než v TV. S týdenním předstihem
mohou sledovat Ordinaci v růžové zahradě 2, Specialisty, Výměnu manželek a nově i seriál Anatomie života.
Pět dílů dopředu oproti TV potěší všechny fanoušky Ulice. Oblíbený pořad Tvoje tvář má známý hlas si mohou
diváci také vychutnat o týden dříve než v TV. Hokejové nadšence jistě potěší přenosy zámořské NHL. Příznivci
fotbalu by si neměli nechat ujít konečnou fázi Evropské ligy UEFA ani německý turnaj DFB Pokal. Také nová
sezóna NBA s Tomášem Satoranským přiková k obrazovkám nejednoho diváka. Tyto a další sportovní události
z celého světa můžete na Voyo sledovat živě i ze záznamu! Voyo rozkvete také novými filmovými tituly The
Circle, Pád Bílého domu, Hodinářův učeň nebo Můj příběh.
České a zahraniční filmy
Z programové nabídky televize Nova si na jaře vyberou jak fanoušci černých komedií, hollywoodských trháků
nebo dramatických příběhů, tak i vyznavači romantiky a šťastných konců, protože na ně jako vždy čeká
nespočet filmových i seriálových premiér. Příznivci velkých příběhů si přijdou na své u životopisného filmu
Bohemian Rhapsody. Vin Diesel se už po osmé vrací na televizní obrazovky v dalším filmu ze série Rychle a
zběsile. Tom Cruise se ve velkofilmu Mumie vydává do Egypta, kde spolu se svou kolegyní nachází dva tisíce
let starý sarkofág s princeznou, kterou v něm za trest pohřbili za živa. Písně skupiny ABBA spojují dva příběhy,
které se prolínají v pokračování úspěšného muzikálu Mamma Mia s podtitulem Here We Go Again! Hlavní
hrdinka mysteriózního thrilleru Zmizelá se ztratí v den pátého výročí svatby a zoufalý manžel Ben Affleck
zorganizuje pátrací akci. Česká černá komedie Případ mrtvého nebožtíka je plná vtipu, gagů a odkazů na klišé
a situace, které znají diváci z kriminálních filmů. Pro milovníky akčních seriálů plných napětí je připravena další
série Námořní vyšetřovací služby (Navy NCIS XVII).
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