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Vážení klienti a obchodní 
partneri, milí priatelia,

ako je vám už určite známe, začiatok 
roku 2017 priniesol jednu výraznú 
zmenu na televíznom trhu. Skupina 
Markíza sa rozhodla ukončiť finančne 
neefektívnu distribúciu signálu všet-
kých troch svojich staníc prostred-
níctvom digitálneho terestriálneho 
vysielania (DVB-T). Analýzu dopadov 
tohto kroku sme vám priniesli v  sa-
mostatnom newsletteri. Ešte raz vás 
však chceme ubezpečiť, že skupina 
Markíza plánuje byť už onedlho opäť 
jasným lídrom televízneho trhu na 
Slovensku tak, ako tomu bolo doteraz, 
už viac ako dvadsať rokov.

K dosiahnutiu tohto cieľu nám pomô-
že aj mimoriadne silná, bohatá a pes-
trá programová ponuka, ktorú sme 
pripravili na najbližšie mesiace.

Markíza  – to je už dve dekády syno-
nymum pre tú najkvalitnejšiu tele-
víznu ponuku pre celú rodinu. Aj na 
jar 2017 bude do slovenských obýva-

čiek prinášať špičkové spravodajstvo 
a publicistiku, všetky úspešné pôvod-
né relácie a  seriály z  predchádzajúcej 
sezóny, ale aj množstvo atraktívnych 
noviniek. Vďaka vynikajúcej, vysoko 
profesionálnej práci našich tvorcov 
a  nezanedbateľným investíciám do 
vlastnej tvorby vytvoríme jedinečný 
priestor pre modernú a  nápaditú ko-
munikáciu vašich kampaní.

Vlani si okamžite podmanila divákov 
a nepochybne sa stala novým televíz-
nym fenoménom. Veľkolepá zábavná 
šou Tvoja tvár znie povedome po-
kračuje na jar treťou sériou, ktorá bude 
opäť zárukou tej najlepšej zábavy. Di-
vákom predstavíme ďalších osem po-
pulárnych slovenských celebrít, ktoré 
sa budú doslova prevteľovať do podo-
by svetoznámych osobností a zabávať 
celé Slovensko. Tešiť sa môžu aj na ob-
ľúbených porotcov a  skvelého  mode-
rátora, ktorí sú ďalšou garanciou kva-
lity a špičkovej zábavy.
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V poradí už ôsma séria reality šou Far-
ma divákom predstaví novú skupinu 
odvážnych súťažiacich, ktorí sa budú 
musieť popasovať s novými výzvami. 
Divácku atraktívnosť formátu podpo-
ríme aj mnohými inováciami.

Samozrejme, v  programovej ponuke 
Markízy nesmú ani na jar chýbať čer-
stvé epizódy najsledovanejšieho slo-
venského seriálu Horná Dolná, kto-
rý prinesie ďalšie bláznivé príhody 
divákmi zbožňovaných obyvateľov 
najobľúbenejšej dediny na Slovensku.

Tú najlepšiu rodinnú zábavu budú di-
vákom prinášať aj čerstvé vydania 
skvelých skeč šou Kredenc a  Kávo-
mat  – Miestny úrad Hodrušany, 
ale tiež úplne nový komediálny seriál 
Kuchyňa. Zabaví ich aj výborná kvíz 
šou Dobre vedieť!, ďalšie zaujímavé 
hudobné témy prinesie Chart Show.

Divákom ponúkneme taktiež nové 
programy žánru doku reality  – fas-
cinujúce telesné premeny v  šou ex-
trémne premeny Slovensko a uni-
kátny pohľad na zázrak zrodu nového 
života vo formáte Baby Boom.

Gizka Oňová vytiahne ďalšie rodiny 
z  problémov v  obľúbenej reality šou 
Svokra a chýbať nebudú ani úspešné 

série príbehov inšpirované skutočnos-
ťou Rodinné prípady a  Susedské 
prípady, ku ktorým pribudne úplná 
novinka Policajné prípady.

Televízne noviny prinášajú už vyše 
20 rokov správy, ktorým môžete veriť, 
a  nebude tomu inak ani na jar 2017. 
Ponuku spravodajských a  publicis-
tických relácií dopĺňajú aj Športové 
noviny, Počasie, Teleráno a  Re-
flex. Tie najhorúcejšie a  najzaujíma-
vejšie pikošky zo sveta celebrít sa di-
váci dozvedia jedine prostredníctvom 
najsledovanejšieho a  najlepšie infor-
movaného šoubizového magazínu 
Smotánka.

Rozhodne nezabúdame ani na filmo-
vých fanúšikov, pre ktorých máme 
pripravený bohatý výber tých naj-
kvalitnejších premiérových kinohitov, 
či už z  americkej produkcie, alebo zo 
susedného Česka. Chýbať nebudú ani 
obľúbené a osvedčené seriály.

Diváci televízie Doma sa môžu tešiť 
na ďalšiu sezónu plnú tých najkvalit-
nejších príbehov plných emócií, lás-
ky, vášne, ale aj intríg a dramatických 
zvratov. Pokračujeme vo vysielaní naj-
novších epizód tureckého seriálového 
hitu Vymenené životy, legendárnej 
telenovely Skrytá vášeň, či indické-

ho romantického seriálu Sandhya  – 
svetlo môjho života. Priaznivcov 
tureckých seriálov potešíme aj úplnou 
novinkou s názvom Kara Sevda, a zá-
verečnou štvrtou sériou sa uzavrie 
príbeh Any a  Alberta v  krásnom špa-
nielskom seriáli Velvet.

Obavy nemusia mať ani priaznivci 
večerných kriminálnych seriálov 
a podvečerných sitkomov, v ktorých 
vysielaní budeme pokračovať aj na 
jar. Taktiež aj naša bohatá filmová 
ponuka bude tradične plná emócií, 
silných príbehov, romantiky a  vzťa-
hov, ale aj zábavy. Čerešničkou na 
torte bude už tretíkrát priamy prenos 
z  udeľovania najprestížnejších filmo-
vých cien – Oscarov.

Pri obrazovkách televízie Dajto si zas 
prídu na svoje milovníci legendár-
nych až kultových filmov rôznych 
žánrov, špičkových seriálov plných 
akcie a  napätia ako Kobra 11, Škor-
pión, Arrow, či Myšlienky vraha, 
a  pripravených máme tiež niekoľko 
športových chuťoviek. Počas svia-
točných dní sa diváci môžu tešiť aj na 
ďalšie premiérové seriálové mara-
tóny.

Najdôležitejšia je pre nás spokojnosť 
divákov, vytvorenie čo najkvalitnej-
šieho mediálneho priestoru pre vašu 
komunikáciu, a  uspokojenie vašich 
požiadaviek a obchodných cieľov. Ro-
bíme pre to naozaj všetko, čo je v na-
šich silách. Všetko pre vás!
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VEľKé ZáBAVNé šOu

Tvoja tvár
znie povedome III.
Moderátor: Martin “Pyco” Rausch
Réžia: Pepe Majeský
Žáner: hudobno-zábavná súťažná šou

Dve série mimoriadne úspešného projektu 
Tvoja tvár znie povedome si v roku 2016 zís-
kali obrovské množstvo fanúšikov, ktorí sa 
už čoskoro môžu tešiť na ďalšie pokračova-
nie tejto jedinečnej zábavnej šou.

V  tretej sérii sa divákom predstaví nová 
a nemenej skvelá osmička hercov, spe-
vákov a  moderátorov  – Eva Máziková, 
Lucia Siposová, Viktória Valúchová, 
Lina Mayer, Tomáš Bezdeda, Peter Bra-
jerčík, René Štúr a  Tomáš Palonder. Aj 
v  tejto sezóne sa môžu diváci tešiť na neu-
veriteľné premeny našich súťažiacich, ktorí 
sa budú snažiť čo najviac priblížiť svetozná-
mym interpretom – nielen svojím vzhľadom, 
ale aj spevom, tancom a celkovým vystupo-
vaním.

Moderátorom programu ostáva šarmantný 
a pohotový Martin „Pyco“ Rausch. Spoza 
porotcovského stola budú vystúpenia opäť 

hodnotiť Zuzana Fialová, Dano Dangl 
a  Mário „Kuly“ Kollár, ktorých doplní je-
den zo špeciálnych hostí z  uplynulých se-
zón  – skvelý herec a  stand-up komik Juraj 
„Šoko“ Tabaček.

Na šou bude aj tento raz spolupracovať tím 
tých najlepších profesionálov a  špičkových 
maskérov, či kostymérov, ktorí sú zárukou 
naozaj šokujúco dokonalých premien.

Desať vydaní prvej série šou Tvoja tvár znie 
povedome dosahovalo priemerný podiel 
publika slovenských staníc 55,0 % v  ob-
chodnej cieľovej skupine 12-54 a  v  prieme-
re ich sledovalo 702 tisíc divákov starších 
ako 12 rokov.1 V  rovnako úspešnom trende 
sa na jeseň 2016 niesla aj druhá sezóna, kto-
rá zaznamenala priemerný podiel publika 
slovenských staníc 44,0 % v cieľovej skupi-
ne 12-54 a v priemere ju sledovalo 520 tisíc 
divákov vo veku nad 12 rokov.2

1 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 6. 3.–1. 5. 2016, LIVE + VOSDAL
2 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 4. 9.–6. 11. 2016, LIVE + VOSDAL
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VEľKé ZáBAVNé šOu

Farma VIII.
Moderátorka: Kvetka Horváthová
Réžia: Viktor Csudai, Peter Magát, Braňo špaček, Lukáš Kodoň
Žáner: reality šou

už po ôsmy krát sa v  reality šou Farma po-
kúsi skupina obyčajných ľudí znovuzrodiť 
hospodárstvo a prinavrátiť mu život. Úspeš-
ný formát je pevnou súčasťou programovej 
štruktúry televízie Markíza už od roku 2011 
a stále sa teší veľkej obľube u divákov, ktorí 
večer čo večer sledujú dianie na statku a dr-
žia palce svojim obľúbencom.

Nielen náročné úlohy budú farmárom spô-
sobovať vrásky na čele. Žiť bez výdobytkov 
modernej doby či bez teplej sprchy, bez kon-
taktu s rodinou, to si vie predstaviť len má-
lokto z  nás. Na toho najlepšieho však čaká 
hlavná výhra, ktorá sa zvýšila oproti pred-
chádzajúcim sériám na 75 tisíc eur a to j e 
pre nových obyvateľov Farmy dostatočnou 
motiváciou.

Ani v ôsmej sérii reality šou nebude chýbať 
skvelá moderátorka Kvetka Horváthová, 
známy a  fundovaný hospodár Martin Ba-
gar, no nebudú chýbať ani napínavé duely či 
jednotlivé epizódy, v  ktorých sa bude strie-
dať smiech i slzy, vtipné i dramatické situá-
cie a ktoré budú, tak ako vždy, plné nečaka-
ných situácií a  zvratov. Tvorcovia tento rok 
prichádzajú s úplne novým konceptom a di-
vákov i súťažiacich čakajú mnohé novinky.

Reality šou Farma je obľúbená nielen u nás, 
ale i v ďalších 50-tich krajinách sveta. Prvú 

Farmu vôbec odvysielali tvorcovia vo švéd-
sku. Najväčší počet sérií bol odvysielaný 
v Nórsku, kde sa formát teší obľube divákov 
už od roku 2001. O  hlavnú výhru bojova-
li farmári v  Nórsku dovedna 11krát. Okrem 
spomenutého švédska a  Nórska sa Farma 
v  Európe vysielala napríklad aj v  Bulhar-
sku, Chorvátsku, Portugalsku, Slovinsku, 
Turecku, španielsku, Anglicku, Rumunsku, 
Srbsku, Írsku, Taliansku, Grécku, Nemecku, 
Francúzsku či v susednom Česku.

Predošlá sezóna Farmy dosahovala na jar 
2016 priemerný podiel publika slovenských 
staníc 38,1 % v  obchodnej cieľovej skupi-
ne 12-54 a  v  priemere ju sledovalo takmer 
489  tisíc divákov starších ako 12 rokov.3 
Stabilne vynikajúca sledovanosť je dôka-
zom, že kvalitné formáty, ktoré zároveň za-
každým ponúkajú niekoľko inovatívnych 
prvkov, si lojalitu diváckeho publika zacho-
vávajú.

Ani tentokrát na Farme nenájdete bizarné 
a  kontroverzné postavičky. Práve naopak, 
chceme ponúknuť šou, ktorú budú môcť bez 
ostychu bok po boku sledovať rôzne gene-
rácie divákov. Aj bez podliezania divácke-
ho vkusu dokáže tento licencovaný formát 
v  každej sérii prinášať zaujímavé osudy 
a  atraktívne dianie. Všetko sa zomelie... 
na Farme!

3 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 26. 2.–13. 5. 2016, LIVE + VOSDAL
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NOVé FORMáTy

Baby Boom
Réžia: Boris Al-Khalagi, Peter Magát
Žáner: doku reality

Baby Boom je unikátna rodinná doku reality 
séria, ktorá divákom sprostredkúva jedineč-
ný zázrak zrodu nového života.

Originálny formát s  pôvodným názvom One 
Born Every Minute vznikol v roku 2010 vo Veľ-
kej Británii a okamžite si získal televíznych di-
vákov aj odbornú verejnosť. Ešte v rovnakom 
roku vyhral prestížnu cenu BAFTA (Britská 
akadémia filmového a televízneho umenia) za 
najlepšiu realistickú sériu a nasledujúca dru-
há sezóna získala v roku 2011 nomináciu.

Baby Boom zachytáva jedinečný pohľad na 
počiatok života, a tiež neopakovateľné chví-
le, ako sa to všetko skutočne deje. Môžete 
sa tešiť na dramatické, emocionálne a často 
i vtipné momenty, ktoré súvisia s narodením 

nového človeka, či už očami budúcich rodi-
čov a ich priateľov, alebo z pohľadu profesio-
nálnej práce nemocničného personálu.

šou sa natáčala počas letných mesiacov 
v  galantskej nemocnici Svet zdravia, kde 
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vedie 
primár MuDr. Pavol ščasný. Jeho tím leká-
rov privádza na svet dennodenne niekoľko 
bábätiek, všetko s pomocou pôrodných asis-
tentiek, ktoré sú dušou oddelenia.

Každý človek na tomto svete je jedinečný, 
rovnako ako jeho osobitý životný príbeh. Mi-
moriadne zaujímavé a emotívne príbehy ne-
opakovateľnej, vytúženej radosti ľudí, ktorí 
sa práve stali rodičmi, môžete už od februára 
2017 sledovať jedine na Markíze.
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NOVé FORMáTy

Kuchyňa
Hrajú: Monika Hilmerová, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Samuel Spišák, Martin Dejdar, Gabriela 
Marcinková, Jakub Gogál a ďalší
Réžia: Jakub Kroner
Žáner: komediálny seriál

Seriál vychádza z  námetu úspešného rus-
kého komediálneho seriálu, ktorý televízii 
v čase vysielania zaisťoval pozíciu jednotky 
na trhu a  dočkal sa pozitívnych ohlasov aj 
pri vysielaní v uSA.

Na rozdiel od pôvodnej verzie sa slovenskú 
adaptácia  odohráva v  nádhernom prostre-
dí Nízkych Tatier. Hlavný hrdina, Michal, je 
mladý a  talentovaný kuchár, ktorý rozbie-
ha svoju kariéru v exkluzívnej bratislavskej 
reštaurácii.  Na dôležitej akcii spôsobí tra-
pas, a tak je nútený odísť. Typický mestský 
chalan sa odrazu ocitá v prostredí, ktoré ani 
nemohlo byť odlišnejšie od toho, na čo bol 
predtým zvyknutý. šéfkuchár Zdeněk vedie 
skutočne výbornú reštauráciu so slovenský-

mi špecialitami a Michal dostane šancu zno-
va sa postaviť do kuchyne.

Nové miesto mu prinieslo kolegov, akých by 
na bývalom mieste nikdy nemal - celebrit-
ného majiteľa, bývalého hviezdneho kuchá-
ra, ktorý prišiel o  kariéru kvôli problémom 
s  alkoholom a  niekoľkým rozvodom, ale aj 
niekdajšiu hokejovú hviezdu, ktorá dnes na-
miesto puku naháňa zemiaky po panvici. Mi-
chal sa ocitne v hľadáčiku manažérky Lucie. 
Pre mladú a krásnu ženu je chalan z hlavné-
ho mesta šancou na nový život po rozchode 
so ženatým milencom. Množstvo humorných 
situácií prinesú nielen zamestnanci a hostia 
reštaurácie, ale súperenie s  konkurenčným 
podnikom.
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NOVé FORMáTy

Extrémne premeny
Slovensko
Účinkujú: Maroš Molnár a ďalší
Réžia: Braňo špaček, Roman Fábian
Žáner: reality šou o chudnutí

Celosvetovo úspešná reality šou o chudnutí 
konečne prichádza aj na Slovensko. Buďte 
na obrazovkách televízie Markíza svedkami 
tej najväčšej a  najinšpiratívnejšej telesnej 
premeny Slovákov, ktorých trápi čoraz rozší-
renejšia civilizačná choroba – ťažká obezita. 
Odvážni dobrovoľníci si pod vedením skúse-
ného profesionálneho trénera Maroša Mol-
nára dali za cieľ bezpečne schudnúť o polo-
vicu svojej telesnej hmotnosti počas jedného 
roka a  získať tak druhú šancu na život. Ich 
výsledkami budete skutočne ohromení!

Nejde o  žiadne rýchle chudnutie, ktoré len 
dobre vyzerá na obrazovke, ale nič nezme-
ní. V tomto programe tvorcovia sledujú ľudí 
zvádzajúcich boj s obezitou po celý rok. Aj tie 
najobyčajnejšie fyzické úkony sú pre nich 
problém. Natiahnuť si pár ponožiek trvá več-
nosť, vyjsť po schodoch je často nemožné 
a pohrať sa s deťmi iba veľký sen.

Chudnutie je rozdelené do štyroch trojme-
sačných fáz. Na začiatku prebehne týždeň 
podrobných laboratórnych rozborov a testo-
vanie fyzickej spôsobilosti. Dôjde na nevy-

hnutné poučenie o správnej výžive. Skúsený 
tréner osobne vedie každého z  účastníkov. 
Navštevuje ich v ich domovoch a zaistí, aby 
mali primeranú výživu a cvičili. Dáva im lek-
cie, ako bezpečne chudnúť a  lepšie žiť. Na 
štarte každej ďalšej fázy účastníkom sta-
noví váhový cieľ. Pokiaľ ho splnia, čaká ich 
odmena. Ku koncu podstúpia chirurgické od-
stránenie prebytočnej kože, ktorá už nemusí 
pokrývať ich obrovské telá. V  úplnom cieli 
divákom odhalia, aká osoba sa po celú dobu 
vnútri skrývala a túžila sa dostať von.

Úžasná premena, ktorej budú diváci sved-
kami v každej epizóde, nielen zmení ich fy-
zický vzhľad, ale aj pohľad na život. Každý 
z dielov je samostatnou kronikou jednej ľud-
skej cesty za hľadaním nového šťastia.

Licencovaný formát spoločnosti Warner 
Bros. s originálnym názvom Extreme Make-
over: Weight Loss Edition sa úspešne predal 
do 125 krajín. Aj diváci televízie Markíza si 
obľúbili pôvodnú americkú verziu šou s cha-
rizmatickým fitness trénerom Chriss Powel-
lom a jeho krásnou manželkou Heidi.
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NAJLEPšIE šOu

Dobre vedieť!
Moderátor: Rasťo Sokol
Réžia: Rado štefanov
Žáner: zábavná kvízšou

Zaujímavé otázky a  prešpekulované odpo-
vede - to je jedinečná zábavná kvízšou Dobre 
vedieť!, v  ktorej proti sebe stoja tímy obľú-
bených hercov Juraja Kemku a  Roba Jakaba. 
Každý z nich si do jednotlivých epizód pozýva 
jedného celebritného hosťa a  spoločne hľa-
dajú odpovede na otázky z rôznych oblastí.

Pozor, nie sú to klasické vedomostné otázky! 
Skôr zaujímavosti a pikošky, pri ktorých mu-
sia tímy dedukovať, argumentovať a často-
krát aj tipovať, čím vzniká veľa vtipných 
situácií. Za každú správnu odpoveď však 
nahrajú až 300 eur.

Kľúčová je posledná otázka, ktorej znenie 
vopred nevedia, poznajú iba oblasť, z ktorej 
pochádza. Najprv musia staviť istú sumu, 

pričom nevedia, koľko peňazí vsadil súper. 
Tímy musia taktizovať a zvíťazí iba ten, kto 
nahrá najviac peňazí. Nahranú sumu si ná-
sledne rozdelia diváci v  publiku, ktorí sedia 
za víťaznou dvojicou.

Novú šou si v roku 2016 pravidelne vychut-
návalo 405  tisíc divákov vo veku nad 12 
rokov. Jej priemerný podiel publika v  rámci 
slovenských staníc dosahuje hodnotu 32,8 
% v obchodnej cieľovej skupine 12-54.

Dobre vedieť! je lokálnou adaptáciou nemec-
kého formátu Wer weiß denn sowas?, ktorý 
vytvorila spoločnosť uFA Show & Factual 
pre televíziu Das Erste. Formát pod distri-
bučným názvom Who Knew? patrí do port-
fólia spoločnosti FremantleMedia.

4 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 17. 5.–20. 12. 2016, LIVE + VOSDAL
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Chart Show
Moderátorka: Adela Banášová
Réžia: Samo Jaško
Žáner: hudobno-zábavná šou

Úspešná hudobná šou plná hviezdnych hos-
tí a speváckych vystúpení, ktorá sa už dlhé 
roky teší obrovskej priazni divákov v  Ne-
mecku, chytila za srdce aj slovenských divá-
kov. A  v  tejto tradícii chceme pokračovať aj 
v roku 2017. Hudba je viac ako len zhluk nôt. 
V každom z nás vyvolávajú piesne rôzne spo-
mienky, či už na životné radosti alebo strasti. 
Vďaka moderátorke Adele Banášovej a zná-
mym osobnostiam z  rôznych sfér života si 
v každom vydaní Chart Show tieto spomien-
ky oživujeme.

Prinášame to najlepšie z  hudobnej produk-
cie, pripomíname si dobu, v ktorej jednotlivé 
piesne bodovali. Rebríček tých najúspešnej-
ších hitov v  rôznych zaujímavých kategóri-
ách vyberá tím producentov na čele s hudob-
ným expertom Jurajom Čurným, ktorý počas 
večera aj priamo v štúdiu svojimi odbornými 
vedomosťami dopĺňa moderátorku. Obľúbe-

né osobnosti zas divákom spríjemnia mimo-
riadne večery množstvom vtipných histo-
riek a klebiet zo svojich životov.

Obľúbenú hudobno-zábavnú reláciu Chart 
Show si v roku 2016 vychutnávalo v prieme-
re 407 tisíc divákov vo veku nad 12 rokov. 
Jej priemerný podiel publika v rámci sloven-
ských staníc dosiahol hodnotu 35,7 % v ob-
chodne relevantnej cieľovej skupine 12-54.5

Nové epizódy Chart Show budú opäť plné 
hudby, zábavy a vtipných situácií, pri ktorých 
sa celkom určite budete mať chuť usmievať. 
Nápadité stvárnenie jednotlivých epizód 
v rôznych tematických kategóriách chytia za 
srdce mladších ako aj starších divákov. Každý 
si celkom určite nájde to svoje. Vďaka tomu 
všetkému budú môcť celé rodiny bez ohľadu 
na vek stráviť aj tieto večery v  spoločnosti 
televízie Markíza.

5 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 3. 2.–31. 12. 2016, LIVE + VOSDAL
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Horná Dolná V.
Hrajú: Petra Polnišová, Peter Brajerčík, Michal Kubovčík, Zuzana šebová, Peter Sklár, Marek 
Majeský, Dano Heriban, Marta Sládečková, štefan Kožka, Matej Landl, Roman Slanina, Juraj “šoko” 
Tabaček a ďalší
Réžia: Csaba Molnár
Žáner: komediálny seriál

Seriál, ktorý na Slovensku spôsobil doslova 
ošiaľ, bude pokračovať ďalšími novými epizó-
dami. Komediálny seriál Horná Dolná skvele 
vystihol typické prostredie slovenského vi-
dieku. Každá obec predsa má svojho staros-
tu, farára, krčmárku, asistentku, štamgastov, 
veterinára, či policajta. Tých z  Hornej Dolnej 
stvárňujú špičkoví herci a  obľúbil si ich azda 
každý. Ich vtipné príbehy, ktoré prinesú ďalšie 
epizódy, si opäť zamilujú diváci z  celého Slo-
venska.

Trvalo takmer desať rokov, kým sa sloven-
ským televíziám podarilo priniesť produkt, 
ktorý sa okamžite stal nenapodobiteľným fe-
noménom. Celkovo sedemnásť premiérových 
epizód tretej a štvrtej série Hornej Dolnej sle-
dovalo na v  roku 2016 v  priemere 643  tisíc 
divákov vo veku nad 12 rokov. V  nákupnej 
cieľovej skupine 12-54 zaznamenali priemer-
ný podiel publika slovenských staníc 51,2 %.6

Seriál Horná Dolná je mimoriadny aj spracova-
ním. Množstvo scén sa nakrúca v exteriéroch, 
priamo v malej dedinke uprostred nádherných 
hôr, kde tvorcovia dokázali vytvoriť jedinečnú 
atmosféru „miesta uprostred ničoho“.

Chaotický starosta Peter Sklár, ambicióz-
na a  vydajachtivá kultúrna referentka Erika 
- Petra Polnišová, krásna a rázna krčmárka 
Tereza v  podaní Zuzany Šebovej, nekom-
promisná učiteľka Zdenka - Marta Sládeč-
ková, jej popletený syn Lacko - Peter Bra-
jerčík, najväčší frajer v dedine a hrdý majiteľ 
kultovej „rapidečky“ Ďuro - Daniel Heriban, 
kňaz Chalúpka - Marek Majeský, ktorý stále 
verí, že ľudia sa môžu zmeniť k lepšiemu, jeho 
otec  – veterinár, ktorý sa neostýcha liečiť aj 
ľudí - Štefan Kožka, neohroziteľný ochranca 
poriadku – Michal Kubovčík ako policajt Soj-
ka a miestny opilec Bystro - Matej Landl – títo 
všetci na vás čakajú aj v roku 2017.

6 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 11. 1.–24. 10. 2016, LIVE + VOSDAL
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Kredenc
Hrajú: Michal Kubovčík, Petra Polnišová, Sväťo Malachovský, Roman Pomajbo, Zuzana šebová, 
Juraj Kemka, Dano Heriban, štefan Martinovič
Réžia: Lukáš Zednikovič, Daniel Dangl
Žáner: skeč-šou

Tú najlepšiu zábavu zažijú televízni diváci 
jednoznačne v spoločnosti televízie Markíza. 
Garanciou toho je aj pokračovanie úspešnej 
skeč-šou Kredenc. Súčasťou relácie plnej zá-
bavy budú opäť fenomenálne Cuky a  Luky, 
Hesso Jašterák, Buky, Kiska Koňová so svo-
jou reláciou Scvokla, no nebudú chýbať ani 
Televízne koniny, Zlomený mušt, Karma, 
Koleno šťastia, či Čardáš šou.

Relácie plné humoru doplnia paródie na ak-
tuálne témy z  mediálneho, spoločenského 
i politického prostredia.

Diváci sa opäť môžu tešiť na špičkovú zo-
stavu hercov a komikov, v Kredenci sa pred-
stavia Juraj Kemka, Petra Polnišová, Ro-

man Pomajbo, Zuzana Šebová, Sväťo 
Malachovský a Michal Kubovčík. Novými 
posilami tohto tímu sa na jar 2017 stanú di-
vákmi milovaný Ďuro Brmbalík z Hornej Dol-
nej, teda obľúbený herec Dano Heriban, 
a  nemenej skvelý herec Štefan Martino-
vič. Obaja sa divákom predstavia s vlastný-
mi skečmi. Heriban sa zmení na bláznivého 
taxikára, Martinovič sa zasa bude venovať 
zdravému životnému štýlu. Je sa rozhodne 
na čo tešiť!

Obľúbenú šou v roku 2016 sledovalo 310 ti-
síc divákov vo veku nad 12 rokov. Jej prie-
merný podiel publika v  rámci slovenských 
staníc dosiahol hodnotu 36,7 % v obchod-
nej cieľovej skupine 12-54.7

7 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 4. 1.–31. 12. 2016, LIVE + VOSDAL
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Kávomat – Miestny úrad 
Hodrušany
Hrajú: Peter Brajerčík, Miroslava Drínová, Slávka Halčáková, štefan Martinovič, Marcel Nemec, 
Tomáš Palonder, Jaroslav Szabó, Zuzana Vačková
Réžia: Karol Vosátko
Žáner: komediálna šou

Čo všetko sa môže stať na obyčajnej chodbe 
ešte obyčajnejšieho miestneho úradu vo fik-
tívnej obci Hodrušany? To sa dozviete jedine 
v novej komediálnej šou televízie Markíza, pl-
nej originálnych postavičiek, bláznivých situ-
ácií a najmä skvelej zábavy.

Príbeh obce Hodrušany a  jej obyvateľov sa 
odohráva na miestnom úrade na chodbe. Jed-
ného dňa tam sám starosta namontoval kávo-
mat, pričom naň použil prostriedky z rozpočtu 
obce. Slúžiť teda musí všetkým obyvateľom.

Ale pozor! Tento kávomat je špeciálny. Je v ňom 
namontovaná priemyselná kamera, ktorá sní-
ma všetko, čo sa pri ňom udeje. A nie je toho 
málo.

Zatiaľ jedno odvysielané vydanie šou zabavilo 
v pondelok 6. júna 2016 napriek neskoršiemu 
vysielaciemu času takmer 300 tisíc divákov 
vo veku nad 12 rokov a  zaznamenalo podiel 
publika 46,9 % v  rámci slovenských staníc 
v obchodnej cieľovej skupine 12-54.8

8 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 6. 6. 2016, LIVE + VOSDAL
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Svokra
Účinkujú: Gizela Oňová a ďalší
Réžia: Braňo špaček, Marcel Pázman, Martin Hasák, Peter Magát
Žáner: reality šou

Vďaka nej desiatky rodín žijú lepšie! Pomoh-
la zmeniť a upevniť vzťahy, vyriešiť kompli-
kované situácie, začať komunikáciu a zlepšiť 
chod domácnosti – a je pripravená pomáhať 
v ďalších domácnostiach.

Gizka Oňová sa skrátka stala najznámej-
šou a najobľúbenejšou slovenskou svokrou, 
ktorú si k  sebe pozývajú rodiny v  momen-
te, keď si už nevedia rady. Hlavnou zásadou 
Gizky Oňovej je komunikácia a tak prvé dni 
v domácnosti najprv sleduje a rozpráva sa so 
všetkými členmi, neskôr prináša konkrétne 
riešenia rodinných problémov.

Táto úspešná reality šou ponúka pohľad na 
zmenu domácnosti. Dáva divákovi možnosť 
nahliadnuť na to, ako žijú slovenské rodiny 
a ako zvládajú svoje deti, domácnosť, rozpo-
čet či hospodárenie. Každá epizóda je plná 
bystrých a  užitočných tipov, ako viesť do-
mácnosť. Svokra je dôkazom toho, že aj rea-
lity šou môžu mať pozitívne, dlhodobé, život 
meniace následky.

V  roku 2016 dosahovala Svokra priemerný 
podiel publika SK TV staníc 31,0 % v  ob-
chodnej cieľovej skupine 12–54 a v priemere 
ju sleduje 392 tisíc divákov starších ako 12 
rokov.9

9 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 7. 1.–28. 6. 2016, LIVE + VOSDAL
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Susedské prípady
Zvedavá a navyše aj klebetná babka od naproti 
či hlučný nespratník o poschodie nižšie. Nielen 
rodinu, ale ani susedov si občas nevyberieme. 
Susedské vzťahy boli vďačnou témou spiso-
vateľov už od nepamäti a obzvlášť v dnešných 
časoch bytových domov, v  ktorých žije pod 
jednou strechou množstvo rodín, sa môže 
spolužitie bez vzájomnej tolerancie a rešpek-
tu stať doslova utrpením. Práve tematika su-
sedských sporov inšpirovala tvorcov úspešnej 

série príbehov Rodinné prípady k vytvoreniu 
spin-offu s  názvom Susedské prípady, ktorý 
bude aj na jeseň 2016 plný tých najpikant-
nejších a najemotívnejších konfliktov. V roku 
2016 dosahovali Susedské prípady priemerný 
podiel publika SK TV staníc 29,8 % v obchod-
nej cieľovej skupine 12–54 a  v  priemere ich 
sledovalo 204 tisíc divákov starších ako 12 
rokov.11

10 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 7. 1.–14. 11. 2016, LIVE + VOSDAL 
11 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 3. 6.–22. 7. 2016, LIVE + VOSDAL

Policajné prípady
Život so sebou občas prináša komplikované si-
tuácie, ktoré človek ani napriek všetkej snahe, 
nedokáže riešiť sám. Niekedy potrebuje po-
môcť sebe, niekedy svojim blízkym a niekedy 
niekomu úplne neznámemu, kto si nedokáže 
pomôcť sám. Televízia Markíza už čoskoro pri-
nesie na televízne obrazovky novú sériu prí-
behov, ktorá bude dopĺňať úspešné Rodinné 

a Susedské prípady. Policajné prípady opisujú 
práve tie príbehy, kde je nevyhnutný zásah 
„mužov zákona“ ako hádky, krádeže, útoky, 
napadnutia alebo akékoľvek konflikty, kto-
ré sa ľuďom vymknú z rúk. špecifikom tohto 
formátu je účasť bývalých príslušníkov Poli-
cajného zboru, čo zabezpečuje omnoho vyšší 
stupeň autenticity zobrazovaných akcií.

Rodinné prípady
Sám život je ten najlepší scenárista! Dôka-
zom je aj séria Rodinné prípady, zachytá-
vajúca situácie a  príbehy, ktoré sa naozaj 
stali – či už ide o problémy medzi manželmi, 
za ktorými stojí tretia osoba, dlhy, ktoré roz-
vrátia celú rodinu, nezvládnutú výchovu 
dieťaťa, zlomené srdcia či stratu blízkeho, 
ktorá všetkých poznamená. Séria príbehov 
Rodinné prípady zobrazuje krízové okamihy 
bežných ľudí, ktorí musia riešiť zásadné zlo-

mové životné situácie a  problémy. Rodinné 
prípady sa stretli s veľkým úspechom u divá-
kov, ktorí sa vedia so sfilmovanými príbehmi 
často stotožniť alebo sa z nich poučiť. V roku 
2016 dosahovali Rodinné prípady priemer-
ný podiel publika SK TV staníc 39,0 % v ob-
chodnej cieľovej skupine 12–54 a v priemere 
si ich nenechávalo ujsť v priemere 200 tisíc 
divákov starších ako 12 rokov.10
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Televízne noviny
Obľúbené moderátorské dvojice Zlatica švaj-
dová Puškárová s Patrikom švajdom a Mária 
Chreneková Pietrová s Jaroslavom Zápalom, 
kvalitné, nápadité a aktuálne reportáže, ako 
aj špičkový grafický vizuál, a to všetko v tej 
najostrejšej HD kvalite – to sú Televízne no-
viny.

Aj v roku 2016 si udržali pozíciu najsledova-
nejšej hlavnej spravodajskej relácie na slo-
venskom televíznom trhu. V priemere si ich 
denne pozrelo 523  tisíc divákov starších 
ako 12 rokov a v obchodnej cieľovej skupine 
12–54 dosiahol ich priemerný podiel divákov 
SK staníc hodnotu 36,0 %. 12

V  4. štvrťroku 2016 bolo spravodajstvo TV 
Markíza na základe nezávislého prieskumu 
opäť vyhodnotené aj ako najobjektívnejšie 
zo všetkých slovenských televízií. Z priesku-
mu vychádza ako najobjektívnejšie už nie-
koľko rokov po sebe.13

Najsilnejšiu spravodajskú hodinu na trhu 
spoluvytvárajú aj Športové noviny s  mo-
derátormi Jankou Hospodárovou a  Petrom 
Varinským a Počasie s „rosničkami“ Mirkou 
Almásy a našimi novými posilami – Katarí-
nou Kulovou v prime-time a Lenkou Debná-
rovou v Teleráne.

O najdôležitejších udalostiach z domova i zo 
sveta sú diváci informovaní každý pracovný 
deň už od rána prostredníctvom viacerých 
blokov Ranných Televíznych novín v re-
lácii Teleráno, popoludňajší prísun infor-
mácií zabezpečujú Prvé Televízne noviny 
o  17:00 s  novou dvojicou moderátorov, kto-
rými sa od vlaňajšieho leta stali Danica Klei-
nová a Viktor Vincze.

Dočasná zmena čaká už čoskoro aj hlavnú 
spravodajskú reláciu o 19:00, v ktorej počas 
materskej dovolenky Zlaticu švajdovú Puš-
károvú vystrieda Lenka Vavrinčíková.

Mimoriadnu pozornosť bude redakcia spra-
vodajstva venovať pokrývaniu volieb do or-
gánov samosprávnych krajov (VÚC), ktoré 
Slovensko čakajú na jeseň 2017.

Naďalej robíme všetko pre to, aby si značka 
Televízne noviny udržala punc jednoznač-
ného favorita z hľadiska sledovanosti aj kva-
lity poskytovaných informácií. Skrátka, aby 
sme vám prinášali výlučne správy, ktorým 
môžete veriť.

12 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 1. 1.–31. 12. 2016, LIVE + VOSDAL
13 Zdroj: MML Omnibus, 2016/IV, Median SK



32/Jar higlights 2017

NEZáVISLé A KVALITNé INFORMáCIE

Teleráno
Ranný magazín Teleráno vstupuje rokom 
2017 už do dvadsiateho prvého roku vysie-
lania. Je jednou z  najstabilnejších relácii te-
levízie Markíza a  divákom už takmer s  no-
torickou pravidelnosťou vytvára príjemné 
prebúdzanie do nového dňa. Teleráno je už 
od vzniku Markízy súčasťou ranných rituá-
lov tisícok domácností a diváci už pri viace-
rých pokusoch konkurencie dali jasne naja-
vo, v koho prítomnosti sa chcú prebúdzať.

So zapnutým Teleránom vstávalo aj v  roku 
2016 viac než polovica televíznych divákov, 
jeho priemerný podiel publika SK staníc do-
sahuje v  čase vysielania hodnotu 58,4 % 
v rámci obchodnej cieľovej skupiny 12–54.14

Teleráno je dynamické, tematické, priateľské 
a majú ho radi rovnako detskí diváci, mladá 
generácia, ako aj diváci v  produktívnom či 
dôchodkovom veku. Teleráno skrátka patrí 
všetkým. Príjemnú atmosféru nevytvára 
iba v  domácnostiach divákov, ale rovnaký 
pocit majú z tejto relácie aj hostia v jej živom 
vysielaní. Relácia nie je strojená a má dyna-

miku. Je tematicky pestrá a  má prehľadnú 
štruktúru. Členenie na bloky pomáha divá-
kom „orientovať sa v čase“.

Tvorcovia Telerána ale nikdy nezaspali na 
vavrínoch. Relácia prešla v priebehu niekoľ-
koročného vysielania rôznymi zmenami  – 
menilo sa vybavenie štúdia, obmieňali sa 
moderátori, vďaka modernej technike sa do 
Telerána implementovali rôzne súťaže. Krok 
s dobou drží výrobný tím aj prinášaním tém 
s aktuálnym obsahom a modernou formou.

Moderátorská zostava Kvetka Horváthová, 
Adriana Poláková, Lenka šóošová, Roman 
Juraško, Daro Richter a Dodo Kuriľák rozdáva 
každé pracovné ráno dobrú náladu a pozitív-
nu energiu pri rannom vstávaní či pití rannej 
kávy v  tisíckach domácností na celom Slo-
venku.

Svojim širokým tematickým zameraním je 
Teleráno vhodné pre všetkých vás, ktorí pri 
oslovovaní svojho spotrebiteľa / klienta po-
trebujete relevantné mediálne prostredie.

14 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 4. 1.–22. 12. 2016, LIVE + VOSDAL
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Smotánka
Bez Smotánky si v  šoubiznise neškrtneš! 
Spoločenské akcie, honosné večierky a  zá-
bavné párty - miesta, kde sa bežný smrteľ-
ník len tak ľahko nedostane, ale s našou ka-
merou je možné nahliadnuť na miesta, kde 
to vrie zábavou, nádhernými šatami a  zná-
mymi tvárami.

Najsledovanejší spoločenský magazín bude 
aj na jar 2017 pravidelne každý týždeň pri-
nášať to najaktuálnejšie z  diania v  spolo-
čenskom živote, svet recepcií a  večierkov, 
exkluzívne rozhovory s  celebritami a  naj-

novšie pikošky. Pre klientov je Smotánka 
jedinečným priestorom na prezentáciu no-
vých produktov, lokácií či podujatí.

Neodmysliteľnou tvárou Smotánky je už 
dlhé roky šarmantná a obľúbená moderátor-
ka Erika Judínyová.

V roku 2016 dosahuje Smotánka priemerný 
podiel publika SK TV staníc 37,3 % v  ob-
chodnej cieľovej skupine 12–54 a v priemere 
si ju pozrelo 392 tisíc divákov starších ako 
12 rokov.16

Reflex
Každý deň je niečím výnimočný. Prináša 
nové príbehy, situácie a nečakané momenty, 
ktoré nás prekvapia, potešia, niekedy rozľú-
tostia alebo zabavia. A presne taká je relácia 
Reflex, ktorá je každý deň iná a ponúka jedi-
nečnú atmosféru.

Divákov zaujmú silné príbehy tých, ktorí 
denno-denne musia bojovať s  nepriazňou 
osudu, nečinnosťou súdov alebo úradov, či 
reportáže o  osobnostiach, ktoré vynikajú 
svojimi schopnosťami alebo talentom. Re-
flex prináša aj investigatívne reportáže, kto-

ré otvárajú oči, zaujímavosti zo sveta medi-
cíny aj vedy, ale aj pohľad na šoubiznis tak 
trochu inak.

Reláciu majú pod palcom obľúbení moderá-
tori Kvetka Horváthová, Patrik Herman a Mi-
riam šmahel Kalisová.

V roku 2016 dosahuje Reflex priemerný po-
diel publika SK TV staníc 34,2 % v obchod-
nej cieľovej skupine 12-54 a  v  priemere si 
ho pozrelo 276  tisíc divákov starších ako 
12 rokov.15

15 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 7. 1.–22. 12. 2016, LIVE + VOSDAL
16 Zdroj: PMT / TNS SK, obdobie: 13. 2.–10. 12. 2016, LIVE + VOSDAL
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96 hodín: Zúčtovanie
Taken 3, Francúzsko, 2014
Réžia: Olivier Megaton
Hrajú: Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott a ďalší
Žáner: akčný/kriminálny/triler

Bývalý člen elitných jednotiek Bryan Mills 
(Liam Neeson) sa proti svojej vôli ocitne zno-
vu v akcii. Bryanov sen - užívať si pokojný ži-
vot - sa nenávratne rozplýva. Jeho manželka 
Lenore (Famke Janssen) je brutálne zavraž-
dená. Z  jej smrti je podozrivý práve Bryan. 
Pred zatknutím sa mu podarí uniknúť, no za-
čnú po ňom pátrať všetky policajné jednot-

ky v uSA. Po jeho stope sa neúnavne vydáva 
aj detektív Frank Dotzler (Forest Whitaker). 
Svojou vytrvalosťou donúti Bryana opäť 
použiť jeho mimoriadne schopnosti. V nemi-
losrdnom súboji musí Bryan dokázať svoju 
nevinu a vypátrať skutočného vraha. Okrem 
toho sa v ohrození ocitne aj to jediné, čo mu 
v život zostalo – dcéra Kim.

Podfukári 2
Now you See Me 2, uSA, 2016
Réžia: Jon M. Chu
Hrajú: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Lizzy Caplan, Dave Franco, Daniel Radcliffe, 
Morgan Freeman, Michael Caine a ďalší
Žáner: akčný/komédia

Zažijete neuveriteľné! uvidíte nemožné! šty-
ria podfukári (Jesse Eisenberg, Woody Har-
relson, Dave Franco, Lizzy Caplan) sa vraca-
jú, aby divákom predviedli ďalšie zo svojich 
neuveriteľných kúskov a opäť posunuli hra-
nice magickej ilúzie do vyššieho levelu. Pred 
rokom sa im podarilo napáliť agentov FBI 

v  štýle Robina Hooda, čím si získali neutí-
chajúci obdiv verejnosti a  teraz opäť prišiel 
čas na spoločné vystúpenie. Jeho príprava 
bude nesmierne náročná  – ich cieľom bude 
tentokrát odhaliť nekalé praktiky mága, 
ktorý ovláda moderné technológie.
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Bod zlomu
Point Break, Nemecko, Čína, uSA, 2015
Réžia: Ericson Core
Hrajú: Luke Bracey, Edgar Ramírez, Teresa Palmer, Ray Winstone, Delroy Lindo a ďalší
Žáner: akčný/kriminálny

Mladý agent FBI Johnny utah (Luke Bra-
cey) v  utajení preniká do vnútra zločinec-
kého gangu, ktorého členovia sa zároveň 
vyžívajú aj v  extrémnych športoch, aby im 
s nasadením vlastného života dokázal, že sú 
zodpovední za sériu ťažko predstaviteľných 
zločinov. užite si poriadnu dávku adrenalí-

nu v strhujúcom akčnom trileri, v ktorom sa 
surfuje na obrovských vlnách, lieta vo wing-
suite, jazdí na snowboarde, lezie po skalách 
a  vyčíňa na ultrarýchlych motocykloch 
v tých najodvážnejších scénach, ktoré kedy 
vznikli.

Londýn v plameňoch
London Has Fallen, uSA, 2016
Réžia: Babak Najafi
Hrajú: Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Radha Mitchell, Robert 
Forster, Melissa Leo a ďalší
Žáner: akčný

Biely dom už dobyli a  teraz si teroristi zo-
berú ešte väčšie sústo. Na pohreb britské-
ho premiéra sa zídu lídri celého západného 
sveta a  vďaka bezpečnostným manévrom 
by Londýn v  tej chvíli mal byť najbezpeč-
nejším miestom na zemi. Namiesto toho sa 
však stane smrtiacou pascou. Prekvapivé 
a  drvivé útoky za sebou zanechajú mŕt-
vych svetových vodcov, výbuchy šíria skazu 

a monumenty anglickej metropoly sú v pla-
meňoch. Londýn a  západný svet sa behom 
chvíle ocitnú na kolenách. Hrozivej situácii 
a  budúcnosti v  totálnom chaose sa znova 
postaví Gerard Butler s  britským agentom 
po boku. Záchrana nespočíva v predvídateľ-
ných vojenských manévroch, ale v  poctivej 
ručnej práci…



40/Jar higlights 2017

PREMIéROVé KINOHITy

Mission Impossible:
Národ grázlov
Mission: Impossible - Rogue Nation, uSA, 2015
Réžia: Christopher McQuarrie
Hrajú: Tom Cruise, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Alec Baldwin, Ving Rhames, 
America Olivo a ďalší
Žáner: akčný/dobrodružný/triler

Pripravte sa na najlepšiu misiu všetkých čias 
plnú napínavých akčných scén a odvážnych 
kaskadérskych kúskov. CIA necháva zru-
šiť elitnú tajnú vládnu službu IMF a  agent 
Ethan Hunt (Tom Cruise) a jeho tím (Jeremy 
Renner, Simon Pegg, Ving Rhames) preteka-

jú s časom, aby zastavili Syndikát - vražednú 
sieť bývalých agentov. V snahe zabrániť te-
roristickej hrozbe sa Ethan musí spojiť s ta-
jomnou agentkou Ilsou Faust (Rebecca Fer-
guson), ktorej lojalita je neistá, a čeliť svojej 
doteraz najnebezpečnejšej misii…

Jupiter na vzostupe
Jupiter Ascending, uSA, 2015
Réžia: Lilly Wachowski, Lana Wachowski
Hrajú: Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne, Sean Bean, Douglas Booth a ďalší
Žáner: sci-fi/akčný/dobrodružný

Z ulíc Chicaga až do ďalekej galaxie, presne 
tam nás zavedie hviezdna režisérska dvojica 
súrodencov Wachovských (trilógia Matrix) 
vo svojom novom akčnom sci-fi filme. Keď 
sa pod nočnou oblohou narodila Jupiter Jo-
nesová (Mila Kunis), znamenia napovedali, 
že je predurčená k  veľkým činom. Teraz už 
dospelá Jupiter sníva o  hviezdach, ale pre-
búdza sa do chladnej reality upratovačky 

toaliet a nekonečného sledu neúspechov. Až 
keď na Zem dorazí Caine (Channing Tatum), 
geneticky upravený bývalý armádny lovec, 
ktorého úlohou je Jupiter sledovať, začne si 
dievča uvedomovať, že sa jej osud napĺňa - 
jej genetická výbava ju totiž predurčuje stať 
sa následníčkou kráľovnej vesmíru. Toto ne-
zvyčajné dedičstvo by však mohlo ovplyv-
niť rovnováhu vo vesmíre…
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Lída Baarová
Lída Baarová, ČR, SR, 2016
Réžia: Filip Renč
Hrajú: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová, Martin Huba, Lenka 
Vlasáková, Pavel Kříž, Anna Fialová, Jiří Mádl a ďalší
Žáner: životopisný/historický/dráma

Mladá a  krásna česká filmová herečka Lída 
Baarová dostane v  roku 1934 rolu vo filme 
Barcarole, ktorý sa natáča vo filmových ate-
liéroch Babelsberg v  Berlíne. Lída v  úlohe 
exotickej krásky očarí davy fanúšikov v ce-
lom Nemecku. Málokto má v  tom čase po-
tuchy o tom, čo nástup nemeckých nacistov 
k moci spôsobí. Lída si užíva slávu aj náklon-
nosť idolu nemeckých žien, herca Gustava 
Fröhlicha. Obdiv k  českej hereckej hviezde 
neskrýva ani sám ríšsky kancelár Adolf Hit-

ler. Lídu však začne pozývať na veľkolepé 
večierky predovšetkým pán filmového prie-
myslu, minister propagandy Joseph Goeb-
bels. A  postupne vťahuje Baarovú do svo-
jich diabolských sietí. Očarí ju svojou mocou, 
inteligenciou a  bezhlavou zamilovanosťou. 
Baarová mu nakoniec úplne podľahne. Len-
že vyčíňanie nacistov čoskoro prekročí všet-
ky mysliteľné medze. Vojnu strávi Baarová 
už v rodnej Prahe. Tam ju po oslobodení čaká 
obvinenie z kolaborácie…

Nezlomný
unbroken, uSA, 2014
Réžia: Angelina Jolie
Hrajú: Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Finn Wittrock, John Magaro a ďalší
Žáner: vojnový/dráma

Životný príbeh Louisa Zamperiniho je neu-
veriteľný. Ešte neuveriteľnejšie je, že trva-
lo skoro sedemdesiat rokov, kým ho niekto 
zvečnil na filmovom plátne. Tým niekým 
bola slávna oscarová herečka Angelina Jo-
lie, ktorá po zaujímavom režisérskom debute 

V krajine krvi a medu, zvolila túto „chlapskú“ 
látku a natočila film o tom, že keď máte do-
statočne silnú vôľu, prežijete skoro všetko. 
Osud slávneho olympionika, vojnového let-
ca, stroskotanca a vojnového zajatca Louisa 
Zamperiniho je toho najlepším dôkazom.
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Ako sa zbaviť nevesty
Jak se zbavit nevěsty, ČR, 2016
Réžia: Tomáš Svoboda
Hrajú: Lenka Vlasáková, David Matásek, Andrea Kerestešová, Jana švandová, Jaroslav Plesl a ďalší
Žáner: komédia/romantický

Ako sa zbaviť nevesty sa v  novej českej 
a  veľmi romantickej komédii budú pýtať 
Lenka Vlasáková, David Matásek, Andrea 
Kerestešová alebo Jana švandová. Hlavnou 
postavou je moderná dynamická žena v po-
daní Lenky Vlasákovej, ktorá rieši „trable 
s  láskou“, životom a  jednou nepohodlnou 

nevestou. Film natočil autor jedného z  naj-
úspešnejších českých filmov posledného 
obdobia, režisér Hodinového manžela, To-
máš Svoboda. Zatiaľ čo v snímke o partii ka-
marátov bavil divákov mužským pohľadom 
na vec, v „Neveste“ prináša zábavu zo sveta 
žien.

Řachanda:
Bláznivé kráľovstvo
Řachanda, ČR, 2016
Réžia: Marta Ferencová
Hrajú: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, David 
Novotný, Petr Čtvrtníček a ďalší
Žáner: rozprávka/komédia

Rozprávka o  rozmaznanej princeznej (Deni-
sa Pfauserová) a  dvoch nie úplne najpocti-
vejších kamarátoch (Vladimír Polívka, Aleš 
Bílík). Zhodou okolností sa táto trojica ocitne 
v  čarovnom Čiernom lese, kde žijú zvláštne 
lesné bytosti, ktorým vládne Pani lesa (Vil-
ma Cibulková). Od týchto zázračných bytostí 

sa naučia to, čo ich nedokázali naučiť ľudia 
- že tak, ako sa správame k ostatným, tak sa 
správajú aj oni k nám. Alebo že „čo dáš, to do-
staneš“. Řachanda je príbeh plný akcie, na-
pätia, humoru, kúziel aj ponaučení a nechý-
ba samozrejme ani láska…
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Dvojníci
Dvojníci, ČR, 2016
Réžia: Jiří Chlumský
Hrajú: Ondřej Sokol, Petr Nárožný, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová, Petr Čtvrtníček, Miroslav 
Táborský, Simona Krainová a ďalší
Žáner: komédia

Príbeh dvoch mužov, ktorí sú si podobní ako 
vajce vajcu, ale povahou a životnými osudmi 
sú odlišní ako deň a  noc. Nikdy sa nevideli, 
nemajú ani tušenia o  vzájomnej existencii, 
a  aj by to tak zostalo, nebyť jednej „náho-
dy“… Dvojníci sú klasickou, nefalšovanú ko-
médiou s  mnohými vďačnými a  vtipnými 
situáciami, brilantnými dialógmi, v  ktorých 

nechýba svieži a  provokatívny študentský 
humor. To všetko umocnené tvorivým vkla-
dom popredných českých komediálnych 
hercov na čele so skvelým Ondřejom Soko-
lom v dvojúlohe Richarda a Honzu. Komédia 
plná prekvapivých a vtipných situácií, neča-
kaných zvratov a zamotaných konfliktov sa 
môže začať!





Vymenené životy III.
Paramparça, Broken Pieces, Turecko, 2016 – 2017
Réžia: Altan Dönmez
Hrajú: Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay, Alina Boz, Leyla Tanlar a ďalší
Žáner: romantický

Láska, humor, dráma. To je ten správny mix, 
pre ktorý si turecký romantický seriál Vy-
menené životy podmanil aj slovenské publi-
kum. Najnovšia tretia séria sa začala vysie-
lať v domovskej krajine iba v septembri - a už 
vo februári príde aj k  nám na Slovensko! 
Nájde Cihan po smrti Gülseren novú lásku, 

alebo sa jeho životné cesty znova prepletú 
s  exmanželkou Dilarou? Podarí sa nájsť ži-
votné šťastie aj zameneným dievčatám Can-
su a  Hazal? Odhalia čerstvé epizódy, ktoré 
divákom ponúkneme krátko po odvysielaní 
v Turecku.

Kara Sevda
Turecko, 2015 – 2016
Réžia: Hilal Saral
Hrajú: Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kürşat Alnıaçık a ďalší
Žáner: romantický

Od producenta seriálov Fatmagül, Ezel a Za-
kázaná láska prichádza na Slovensko nový 
turecký hit, ktorý v domovskej krajine patril 
k  jedným z  najúspešnejších seriálov uply-
nulej sezóny. Navyše sa mu po tak krátkom 
čase podarilo získať i prestížnu cenu za Naj-
lepší seriál na International Drama Awards 

2016 v  Soule. Divákov čaká príbeh dvoch 
vzdialených svetov, ktorý nám ukazuje, že 
všetko, čo berieme ako samozrejmosť, sa 
môže náhle zmeniť. Čo sa stane, keď sa dva-
ja mladí ľudia, pochádzajúci z úplne odlišné-
ho prostredia, do seba zaľúbia?
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Velvet IV.
španielsko, 2016
Réžia: Carlos Sedes, David Pinillos a ďalší
Hrajú: Paula Echevarría, Miguel ángel Silvestre, Aitana Sánchez-Gijón, Manuela Velasco a ďalší
Žáner: romantický dramatický seriál

Viac lásky, viac prekvapení a  viac humoru 
ako kedykoľvek predtým na vás čaká v naj-
očarujúcejšom televíznom seriáli. Velvet vo 
svojej poslednej sezóne prevráti hore no-
hami svet módy v  španielsku, ale aj životy 
všetkých obyvateľov tohto slávneho mód-
neho domu. Príbeh lásky nežnej Any a cha-
rizmatického Alberta sa uzavrie v záverečnej 

štvrtej sérii. Tá sa bude odohrávať s  odstu-
pom piatich rokov od posledných udalostí - 
z  päťdesiatych rokov sa tak prenesieme do 
rokov šesťdesiatych. Počas obdobia po údaj-
nej Albertovej smrti sa Ana stala úspešnou, 
medzinárodne známou módnou návrhárkou 
a plne sa zamerala na svoju prácu a syna. Ale 
láska jej života sa vráti a naruší jej pokoj…
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The Color of Rain
uSA, 2014
Réžia: Anne Wheeler
Hrajú: Lacey Chabert, Warren Christie, Seth Isaac Johnson, Patrick Gilmore a ďalší
Žáner: dráma

Na Vianoce 2005 zomiera Matt Kell na rako-
vinu. Zostáva po ňom vdova Gina s  dvoma 
malými synmi. ľudia z miestneho kostola sa 
im snažia pomôcť vyrovnať sa s bolesťou zo 
straty milovaného človeka. Gina chce tráviť 
čo najviac času so svojimi synmi a  preto sa 
rozhodne pracovať ako dobrovoľníčka v  ich 
základnej škole, kde sa stretáva s deťmi Spe-
hnovcov - Jackom, Dannym a Charlottou. Len 
niekoľko týždňov po Mattovej smrti skľuču-
júcou zhodou okolností náhle zomiera na ra-
kovinu i Cathy, mama Spehnovcov. Jej zrone-
ný a úzkosťou naplnený manžel Michael sa 
musí postarať o ich tri deti. Gina vidí, že Mi-
chael sa ocitol v  beznádejnej situácii, ktorá 

nedávno postihla i ju. Snaží sa pomôcť jemu 
i  jeho deťom. Medzi ich rodinami sa začína 
vytvárať neočakávané priateľstvo a  puto. 
V priebehu nasledujúceho roka sa ich životy 
stále viac prepletajú, keď sa v  momentoch 
neprekonateľných prekážok obracajú jeden 
na druhého, spoločne prekonávajú časy na-
plnené slzami aj nepriazňou osudu. Smiech, 
súcit a  viera začínajú zaceľovať ich rany. 
Gina a  Michael si postupne uvedomujú, že 
ich vzťah je viac než novým priateľstvom, 
proti ktorému sa prekvapivo stavajú ich ro-
diny. Priatelia a známi sa snažia spojiť tieto 
smútiace rodiny do jednej a  Gina a  Michael 
nakoniec znovu otvoria svoje srdce láske.
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Ring By Spring
Kanada, uSA, 2014
Réžia: Kristoffer Tabori
Hrajú: Rachel Boston, Kirby Morrow, Jesse Moss a ďalší
Žáner: romantická komédia

Aj keď obchodná konzultantka Caryn Briggs-
sová (Rachel Boston) má 30 rokov a ešte stá-
le je slobodná, do vydaja sa vôbec nehrnie. 
Vždy sa skepticky pozerala na manželstvo. 
Myslela si, že takýmto záväzkom by zaho-
dila svoju budúcnosť. Má za sebou niekoľko 
stabilných vzťahov, ale vždy uprednostnila 
svoju slobodu. Keď sa s  priateľmi Greggom 
(Chad Krowchuk) a  Stephanie (Ali Liebert) 
zúčastní na charitatívnej akcii, žartovne sú-
hlasí s tým, aby jej tam veštica Madam Rue 
(Stefanie Powers) predpovedala budúcnosť. 
Tá jej hrozivo vyveští, že ak do jari nebude 
mať na ruke zásnubný prsteň, tak sa nikdy 
nevydá. Caryn si veľa nerobí z  veštby Ma-
dam Rue. Začne novú prácu a  jej šéfom je 
priateľský, bezstarostný Tom Halsey (Kirby 

Morrow), s ktorým toho má veľa spoločného. 
Ale keď sa naplnia veštby Stephanie a Greg-
ga, Caryn si začne robiť starosti, že jej upätý, 
škrobený priateľ Bryce (Chris Jacot) ju asi po-
žiada o ruku, čo od ani neočakávala. Táto vy-
hliadka Caryn zrazu znervózni. Bryce ju však 
šokuje, keď namiesto požiadania o  ruku sa 
s ňou rozíde, pretože podľa neho nie je súca 
do manželstva. Zoči-voči tejto pravde si Ca-
ryn uvedomuje, že musí prekonať strach 
z  celoživotného záväzku. Jar sa rýchlo blíži 
a  žiadne zásnuby nie sú na dohľad. Caryn 
rozmýšľa, či ju Madam Rue nechcela odsú-
diť na život v osamotení. Musí zistiť, že sku-
točnou obeťou nie je zobrať si niekoho, ale 
vzdať sa skutočnej, celoživotnej lásky.
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Popoluška naruby
Midnight Masquerade, uSA, 2014
Réžia: Graeme Campbell
Hrajú: Autumn Reeser, Christopher Russell, Richard Burgi a ďalší
Žáner: romantický film

Rob Carelli je mladý pohľadný právnik, 
ktorý však vo firme robí ostatným vcelku 
obetavo poskoka a robí prácu za ostatných. 
Jeho rodinný aj milostný život idú stranou.
Elyse Samfordová zdedila po otcovi, ktorý 
ide do dôchodku, spoločnosť s  cukrovin-
kami Samford Candy a  stala sa tak novou 
riaditeľkou tejto úspešnej a bohatej korpo-
rácie. Rob pracuje na jej prípade ohľadom 
zásahu do obchodnej značky. Na prvý po-
hľad mu hneď padne do oka, ale nechce ju 
ani osloviť, pretože mu to nepríde etické, 
keďže je to klientka. Elyse pozve celú práv-
nickú firmu na každoročný halloweensky 

ples spoločnosti Samford Candy. Lenže na-
miesto plesu čaká Roba ďalšia práca, ktorú 
na neho opäť hodili nadriadení. Rob teda 
pracuje a s plesom sa už rozlúčil, keď tu za 
ním príde jeho neter Ruby a  poradí mu, že 
keď pôjde na ples v maske cez tvár, nikto zo 
šéfov ho nespozná a prácu stihne po plese. 
S  Elyse, ktorá je prezlečená za princeznú, 
si Rob zatancuje aj pekne porozpráva a na-
koniec sa aj pobozká. Potom Rob zmizne do 
práce a Elyse nemá ani poňatia, kto to bol. 
Cestou však Rob stratí z  kostýmu korunu, 
ktorú mal na hlave. Elyse po svojom nezná-
mom princovi usilovne pátra.

Tulips for Rose
Kanada, 2016
Réžia: David Winning
Hrajú: Fiona Gubelmann, Lucas Bryant, Kevin McNulty
Žáner: romantický film/dráma

Na Paydenovej farme sa Rose stretáva s To-
mom Novakom - pohľadným „obchodníkom 
s kvetmi“, ktorý je sprostredkovateľom me-
dzi farmou a miestnymi distribútormi. Zistí, 
že farma finančne upadá. Jej rodičia uvažujú, 
že ju predajú bezohľadnému konkurentovi. 
Ako posledný zúfalý pokus o  záchranu far-
my sa Tom dohodne s Frankom, aby prihlásil 
jeho najcennejší tulipán do nadchádzajúcej 
celoštátnej kvetinovej súťaže v  nádeji, že 
získa uznanie a  rozprúdi biznis. Potom, čo 

niekto záhadne sabotuje Frankove kvety, 
Rose sa snaží nájsť spôsob, aby im nové vy-
kvitli včas do súťaže. Popri tom zisťuje, že 
má dôvod byť vďačná za skromné začiatky, 
uzmieri sa s  Frankom a  jej vzťah s  Tomom 
rozkvitne do lásky. Čas sa kráti a Rose musí 
znovu nájsť radosť z  práce v  záhrade, aby 
zachránila rodinnú farmu a rozhodnúť sa, či 
nájde skutočné šťastie - a pravú lásku - keď 
zostane v Los Angeles, alebo keď sa vráti do 
svojho nenúteného rodného mesta.
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Noc Oscarov
uSA, 2017

Na začiatku každého roka sa pozornosť ce-
lého zábavného priemyslu a  všetkých fil-
mových fanúšikov uprie na nadchádzajúce 
udeľovanie Oscarov. Všeobecné očakávania 
vrcholia vo februári priamym prenosom zo 
slávnostného galavečera, kde sa ceny ame-
rickej Akadémie filmových umení a  vied 
(Academy of Motion Picture Arts and Scien-
ces, AMPAS) udeľujú.

Milióny milovníkov filmu netrpezlivo sledu-
jú očarujúci ceremoniál, pri ktorom sa roz-
deľujú najprestížnejšie ocenenia vo svete 
kinematografie. Každoročné odovzdávanie 
Oscarov sa stalo najslávnejšou aktivitou 
Akadémie filmových umení a vied.

Najviac nominácií za rok 2016 získal roman-
tický muzikál La La Land, ktorý ovládol aj 
tohtoročné ceny Zlatý glóbus. Snímka mla-
dého režiséra Damiena Chazela sa o  cenu 
Oscar stretne až v  14 kategóriách. Počtom 
nominácií La La Land dorovnal historický re-
kord veľkofilmu Titanic z roku 1997 a sním-
ku Všetko o Eve z roku 1950.

V kategórii najlepší film je nominovaných ďal-
ších osem snímok – Arrival, Fences, Hacksaw 
Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, 
Lion, Manchester by the Sea a Moonlight.

V  kategórii najlepší herec v  hlavnej úlohe 
sa stretne pätica Casey Affleck (Manchester 
byt he Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Rid-
ge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mor-
tensen (Captain Fantastic), Denzel Washin-
gton (Fences).

Medzi herečkami v hlavnej úlohe budú o tri-
umf súperiť Isabelle Huppert (Elle), Ruth 
Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), 
Emma Stone (La La Land) a  Meryl Streep 
(Florence Foster Jenkins).

Oscary sa udeľujú pravidelne od roku 1929, 
v roku 2017 budú teda vyhlásené výsledky 
už 89. ročníka. V priamom prenose z divad-
la Dolby Theatre v Hollywoode sa v nedeľu 
26. februára 2017 aj diváci televízie Doma 
dozvedia, ktoré snímky a  tvorivé osobnosti 
si v 24 kategóriách odnesú legendárnu zlatú 
sošku.

Galavečerom bude divákov sprevádzať ame-
rický moderátor a  komik Jimmy Kimmel. Zo 
štúdia v  Záhorskej Bystrici sa z  obrazoviek 
Doma budú prihovárať moderátor Roman Ju-
raško a komentátor Boris Pršo, ktorí v štúdiu 
privítajú aj naozaj exkluzívnych hostí!





64/Jar higlights 2017

FILMy

Bitkári
Never Back Down, uSA, 2008
Réžia: Jeff Wadlow
Hrajú: Sean Faris, Amber Heard, Cam Gigandet, Evan Peters, Leslie Hope, Djimon Hounsou, Bjorn 
Jiskoot Jr. a ďalší
Žáner: akčný/dráma

Hrdinom amerického akčného filmu v réžii 
Jeffa Wadlowa je teenager Jake Tyler (Sean 
Faris), ktorý sa s  rodičmi a  bratom práve 
prisťahoval do Orlanda a nastúpil do tunaj-
šej školy. Rovnako ako mladší Charlie, kto-
rý má úspechy v  tenise, je i  Jake športovo 
nadaný hráč amerického futbalu. A vzápätí 
zisťuje, že dobrú kondíciu bude potrebovať. 
Keď ho pôvabná spolužiačka Baja (Amber 
Heard) pozve na večierok, Jake narazí na 

vyhláseného bitkára Ryana (Cam Gigan-
det). A potom, čo od neho dostane poriadnu 
nakladačku, sa Jake rozhodne, že to tak ne-
nechá. Obráti sa na majstra bojových ume-
ní (Djimon Hounsou), ktorý mladíka naučí 
nielen bojovať, ale tiež uvedomiť si, aký 
naozaj je. Napriek tomu, že Jakeovi nejde 
o pomstu, je jasné, že ďalší stret s Ryanom 
je nevyhnutný.

Bitkári 2
Never Back Down, uSA, 2011
Réžia: Michael Jai White
Hrajú: Michael Jai White, Evan Peters, Jillian Murray, Alex Meraz, Scottie Epstein, Dean Geyer, Eddie 
Bravo a ďalší
Žáner: akčný

Ex-boxer Zach, talentovaný MMA bojovník 
Tim, šikanovaný predavač Justin a wrestler 
Mike pochádzajú z  rôznych miest, no spoja 
sa pre vášeň bojovať a rýchlo sa stanú lojál-
ni k  ich neortodoxnému trénerovi Caseovi, 
skvelému bývalému šampiónovi uFC.

Výučba je oveľa viac než boj. Case pripravuje 
mladých ľudí na súťaž s  názvom Beatdown 
a tréning prebieha na miestnej vysokej ško-
le s bojovým manažérom Maxom. Nakoniec 
však budú musieť bojovať proti sebe a nájdu 
vo vlastných radoch zradcu.
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Zabijak
Out for a Kill, uSA, Aruba, 2003
Réžia: Michael Oblowitz
Hrajú: Steven Seagal, Corey Johnson, Michelle Goh, Vincent Wong, Hon Ping Tang, Kata Dobó, Ozzie 
yue, Raicho Vasilev, DTeflon, Elaine Tan, Tom Wu a ďalší
Žáner: akčný/krimi/thriller

Preslávený archeológ Robert Burns (Steven 
Seagal) nájde v  starovekých ruinách vý-
chodnej Číny vzácne artefakty. Mali by byť 
zreštaurované, ale čínska mafia Tong má 
vlastné plány. Burns zistí, že mafia využíva 
cenné pamiatky ako schránky na pašovanie 

drog do zámoria. Od tej chvíle si nemôže byť 
istý životom. Je falošne obvinený zo smrti 
svojho asistenta a uväznený. Po prepustení 
je zapojený do vládneho plánu na likvidá-
ciu mafie a stáva sa návnadou v nastraženej 
pasci.

Svetová invázia
Battle Los Angeles, uSA, 2011
Réžia: Jonathan Liebesman
Hrajú: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Michael Peña, Ne-yo, Noel Fisher, 
Susie Abromeit a ďalší
Žáner: akčný/sci-fi

Počas mnohých rokov boli zaznamenané 
prípady pozorovaní uFO po celom svete - 
Buenos Aires, Soul, Francúzsko, Nemecko, 
Čína. Ale v  roku 2011 sa to, čo kedysi bolo 
len pozorovaniami, stane hroznou realitou, 
keď je krajina napadnutá neznámymi silami. 
Ako ľudia všade na svete prihliadajú tomu, 

že sú dobývané najväčšie mestá, tak sa Los 
Angeles stane poslednou výzvou ľudstva 
v bitke, ktorú nikto nečakal. Závisí to na ná-
mornom seržantovi (Aaron Eckhart) a  jeho 
novej čate, aby zastavili ďalší postup, aj keď 
bojujú proti takému nepriateľovi, s akým sa 
nikdy predtým nestretli.
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xXx
xXx, uSA, 2002
Réžia: Rob Cohen
Hrajú: Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson, Michael Roof, Danny Trejo a ďalší
Žáner: akčný

Xander Cage (Vin Diesel) je adrenalínový 
závislák, ktorý sa živí tým, že svoje šiale-
né kaskadérske akcie nahráva a  distribuuje 
na internete. Augustus Gibbons (Samuel  L. 
Jackson) je agent FBI, ktorému pomaly začnú 
dochádzať kolegovia, lebo ich niekto zabíja 
v  Prahe pri vyšetrovaní teroristickej skupi-

ny Anarchy 99. V samom záchvate zúfalstva 
Gibbons vezme do služby Xandera a  spraví 
z  neho agenta s  kódovým menom xXx. Ten 
odchádza do Prahy a adrenalínová akcia akú 
ešte nezažil, navyše vykonávaná s  úmys-
lom zachrániť svet, sa začína…

Ťažko ho zabiť
Hard To Kill, uSA, 1990
Réžia: Bruce Malmuth
Hrajú: Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs a ďalší
Žáner: akčný/krimi/thriller

Agent Mason Storm (Steven Seagal) odha-
lil spojenie vysoko postavených politikov 
s mafiou. Pretože sa nechcel nechať zastaviť 
v  boji proti korupcii, zločinci pripravili krutú 
pomstu - skupina vrahov prepadla jeho rodi-
nu a Masonova manželka je zastrelená. Tiež 
agenta považujú za mŕtveho. Mason Storm 
však žije. Bude trvať veľmi dlho, než sa pus-
tí do hľadania vrahov. Potom už ho však nič 
nezastaví. Detektív Mason Storm si zaobsta-
rá usvedčujúci videozáznam stretnutia ne-
známeho poslanca sa zločineckým podsve-
tím, na ktorej sa dohaduje vražda senátora 
Campbella, po ktorého kresle poslanec túži. 
Zločinci však Storma odhalí, a aby získali vi-
deokazetu, vyvraždia celú Stormovu rodinu. 
Nevšimnú si však, že syn stačil utiecť. Vážne 
zranený Storm, oficiálne vyhlásený za mŕt-

veho, upadne do kómy. Kým skorumpovaný 
kapitán Huiland sa pokúsi Stormovu pamiat-
ku pošpiniť, jeho kolega a  priateľ O‘Malley 
zachráni usvedčujúce videozáznam a zabez-
pečí, aby bol Storm inkognito prevezený do 
bezpečia, kde by sa prípadne mohol uzdra-
viť. Storm sa po siedmich rokoch preberie 
z kómy. Mafiáni sa to ale dozvedia a ihneď sa 
ho pokúšajú zabiť. Storma zachráni zdravot-
ná sestra Andy Stewartová, ktorá ho ukryje. 
Detektív sa postupne uzdravuje a fyzicky aj 
psychicky sa pripravuje k odplate a odhalenie 
sprisahania. Andy a Storm sa do seba čoskoro 
zamilujú. Zločinci však sťahujú slučku okolo 
Storma a likvidujú všetkých, ktorí prekážajú. 
Storm nadviaže kontakt s O‘Malleym a posil-
nený zistením, že jeho syn prežil, začína tvr-
do usilovať o naplnenie spravodlivosti.
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Posledná loď I., II.
The Last Ship I.,II., uSA, 2014 – 2015
Réžia: Jack Bender, Paul Holahan, Sergio Mimica-Gezzan a ďalší
Hrajú: Eric Dane, Rhona Mitra, Adam Baldwin, Charles Parnell, Travis Van Winkle a ďalší
Žáner: akčný/dramatický/sci-fi

Novinka od Michaela Baya, ktorý stojí za 
filmovými blockbustermi Transformers. Aj 
jeho nový televízny počin bude napínavý, 
akčný a  vizuálne bohatý. Keď odštartoval 
The Last Ship v Amerike, stal sa najsledova-
nejšou káblovou seriálovou novinkou roka 
v  cieľovej skupine 25-54 a  aj celkovo u  di-
vákov 2+. Ďalej pokračoval podobne úspeš-

ne a toto leto dostali tvorcovia zelenú už na 
piatu sériu. K  nám príde seriál v  slovenskej 
televíznej premiére na Dajto. Pripravte sa 
na príbeh ponorky, ktorá môže byť posled-
nou nádejou na budúcnosť ľudstva. Svet 
totiž postihla globálna katastrofa, ľudstvo 
takmer vymrelo a kapitán s posádkou musia 
čeliť krutej realite.

Arrow III.
uSA, 2014 – 2015
Réžia: David Nutter a ďalší
Hrajú: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey, Willa Holland, Emily Bett Rickards a ďalší
Žáner: dobrodružný/akčný

Akčný dobrodružný príbeh, zaujímavé spra-
covanie komiksovej predlohy od DC Comics. 
To je Arrow  – seriál o  novodobom Robinovi 
Hoodovi s potenciálom najmä u mladých. Na 
konte má nominácie na Teen Choice Awards 
aj People’s  Choice Awards. Miliardár Oliver 
Queen bol päť rokov stratený mimo civilizá-
cie. Teraz sa vracia s tajnými plánmi, vyba-
vený novými zručnosťami,  odhodlaný bo-

jovať proti zločinu a vrátiť spravodlivosť do 
mesta zločinu. V  tretej sérii, ktorú prinesie 
divákom Dajto, sa Oliver Queen po veľkom 
víťazstve stane novým hrdinom Starling 
City. Zločin ustál, ľudia sa cítia bezpečne 
a  Oliver verí, že konečne bude mať osobný 
život. No len čo si trochu vydýchne, v meste 
sa znovu objaví známy zločinec a obyvatelia 
opäť potrebujú pomoc svojho hrdinu.
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Škorpión I., II.
Scorpion I., II., uSA, 2014 – 2016
Réžia: Sam Hill, Omar Madha a ďalší
Hrajú: Elyes Gabel, Katharine McPhee, Eddie Kaye Thomas, Emily Robinson, Erick Avari, Robert 
Patrick a ďalší
Žáner: akčný/kriminálny

Na americkej stanici CBS pozeráva škorpió-
na 12 milióna divákov, úspešne sa predáva 
na svetové trhy a  aj skupina Markíza zís-
kala od CBS Studios práva na premiérovú 
druhú sériu. Pozrite si aj vy pokračovanie 

príbehu inšpirovanom skutočnosťou o  gé-
niovi a jeho tíme chrániacom Ameriku pred 
kyberhrozbami. Boj proti zločinu 3. tisícro-
čia sa nekončí.

Myšlienky vraha X., XI.
Criminal Minds X., XI., uSA, 2014 – 2016
Réžia: Glenn Kershaw, Félix Enríquez Alcalá
Hrajú: Joe Mantegna, Thomas Gibson, Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten 
Vangsness a ďalší
Žáner: kriminálny

Elitný tím FBI pokračuje, milovníkom krimi 
naservírujeme premiérové série. Tie mali 
v  zámorí 14- a  12-miliónovú sledovanosť. 
Myšlienky vraha sú stálicou nielen v uSA či 
na Slovensku, ale výborne fungujú aj na ta-
kom ťažkom trhu ako Nemecko, kde ich Sat.1 
nasadzuje v hlavnom vysielacom čase. Seri-
ál sa dokopy predal na vyše 200 trhov, viac-

krát ho nominovali na Emmy či People’s Cho-
ice Awards. V centre diania je tím FBI, ktorý 
sa pokúša vžiť do myslenia zločincov, pred-
vídať ich ďalšie kroky a zastaviť ich skôr, než 
znova zaúradujú. V  tíme sú veteráni krimi-
nalistiky, špecialista na obsesívne zločiny, 
génius, ale aj pracujúca matka či počítačová 
expertka.
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Dajto a šport – to je kombinácia, ktorá do-
sahuje stabilne vynikajúce výsledky sle-
dovanosti už od štartu televízie v  auguste 
2012. Aj na jar 2017 máme preto pre divákov 
pripravené viaceré atraktívne športové 
podujatia.

Tešiť sa môžu napríklad na ďalší exkluzívny 
priamy prenos zo súboja ukrajinskej bo-
xerskej megahviezdy Vladimira Klička, 
ktorý v ťažkej váhe kraľoval bezmála desať 
rokov. O  svoj trón prišiel v  novembri 2016 
v  Düsseldorfe, kde senzačne prehral s  Bri-

tom Tysonom Furym a prišiel o majstrovské 
pásy organizácií WBA, WBO, IBF a  menej 
významné IBO. Či sa opäť dokáže dostať do 
svojej vrcholnej formy uvidíte aj na obrazov-
kách televízie Dajto už v  sobotu 29. apríla 
2017, keď si v Londýne zmeria sily s ďalším 
Britom Anthonym Joshuom, ktorý zatiaľ 
v ringu nenašiel premožiteľa.

Diváci televízie Dajto tiež budú môcť sledo-
vať vybrané priame prenosy zo zápasov naj-
vyššej domácej futbalovej súťaže – Fortuna 
ligy.



Milí priatelia, veríme, že naše jarné menu vás presvedčilo, 

že skupina Markíza je aj v roku 2017 zárukou tej 

najefektívnejšej komunikácie s najvyšším zásahom. 

Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšiu úspešnú 

spoluprácu!


