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Letné mesiace osviežia premiérové epizódy 
reality šou Zámena manželiek
Úspešná reality šou sa vracia s premiérovými slovenskými a českými epizódami a novými 
manželkami s chuťou opustiť rutinu svojej domácnosti, zažiť niečo nové a spoznať, ako to 
funguje inde. Zámena manželiek síce vstupuje do intímneho prostredia rodiny, ale nikdy 
neprekračuje isté hranice – nie je o sexe, nie je vulgárna, rešpektuje práva účinkujúcich a 
vytvára pre nich nové príležitosti. Nenechajte si ujsť ďalšie zaujímavé a emotívne príbehy 
slovenských a českých gazdiniek, ktoré si na desať dní vymenia svoje domovy, manželov a 
deti. Naše televízne kamery zmapujú každú zaujímavú situáciu a o tie núdza naozaj nebude!

Zámena manželiek – každý utorok o 20:30 na TV Markíza

Leto na Markíze bude patriť aj 
premiérovým seriálovým hitom!
Spomínate si ešte na kultovú sériu akčných filmov Smrtonosná zbraň, ktorá 
priniesla obrovskú slávu Melovi Gibsonovi a Dannymu Gloverovi? Legendárne 
policajné duo Martin Riggs (Clayne Crawford) a Roger Murtaugh (Damon Wayans) 
sa teraz vracia v novom, rovnomennom akčnom seriáli. Títo detektívi síce na prvý 
i každý ďalší pohľad nemajú nič spoločné, no keď sa spolu pustia do akcie... Nikto 
ich nezastaví! V slovenskej premiére prichádza na obrazovky televízie Markíza 
aj nový kriminálny seriál Ňuchač, ktorý je pomerne netradičného pôvodu - z 
Ukrajiny. Jeho hlavnou postavou je vyšetrovateľ s vysoko vyvinutými čuchovými 
zmyslami, ktoré z neho robia jedinečnú zbraň v boji so zločinom!

Smrtonosná zbraň – každý pondelok o 22:45 na TV Markíza (od 2. 7. 2018)
Ňuchač – každú stredu o 22:35 na TV Markíza (od 4. 7. 2018)

Skvelá zábava aj množstvo zaujíma-
vostí a kuriozít – to je Dobre vedieť!
Súťažná, no najmä zábavná relácia, v ktorej proti sebe pod moderátorským 
vedením Rasťa Sokola nastúpia tímy Roba Jakaba a Juraja Kemku. Každý z 
kapitánov musí za pomoci svojho hosťa zistiť správne odpovede na netradičné 
otázky, pričom často vznikajú vtipné situácie. 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. Výslednú sumu si následne rozdelia diváci v publiku, ktorí 
sedia za víťaznou dvojicou.

Dobre vedieť! – každý štvrtok o 20:30 na TV Markíza 

Kultová komediálna trilógia toto leto opäť 
a jedine na Markíze!
Kompletná trilógia bláznivých letných komédií režiséra Zdeňka Trošku o jednej juhočeskej 
dedinke s názvom Hoštice, plnej svojráznych a osobitých obyvateľov, sa opäť vracia na 
obrazovky televízie Markíza! Kultová filmová séria je doslova neodmysliteľnou súčasťou 
televízneho leta, nechajte sa opäť zabaviť príhodami obľúbených dedinských postavičiek, na 
čele so Škopkovou v podaní legendárnej Heleny Růžičkovej, a ich nezabudnuteľnými hláškami, 
ktoré rokmi zľudoveli.

Slunce, seno, jahody – v piatok 13. júla 2018 o 20:30 na TV Markíza 
Slunce, seno a pár facek – v piatok 20. júla 2018 o 20:30 na TV Markíza 
Slunce, seno, erotika – v piatok 27. júla 2018 o 20:30 na TV Markíza
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Nikdy ťa neopustím pokračuje! Budú 
Nur a Yigit stále spolu?
Premiérová turecká romantika pokračuje na obrazovkách televízie Doma aj počas celého leta. 
Seriálová lahôdka z knižnice spoločnosti Global Agency Nikdy ťa neopustím si hneď v prvých 
týždňoch vysielania získala silnú a stabilnú divácku základňu. Úspešný podnikateľ Yiğit (Tolgah-
an Sayışman) už pomaly strácal vieru v lásku, až kým nestretol krásnu, láskavú a temperament-
nú Nur (Amine Gülşe). Ich spoločné šťastie však narušilo temné tajomstvo z minulosti, ktoré na-
pokon ich puto pretrhlo! Má ich vzájomná láska ešte vôbec šancu a budú v ďalších premiérových 

epizódach stále spolu? To sa dozviete jedine v pravidelnej večernej spoločnosti televízie Doma!  

Nikdy ťa neopustím – od pondelka do štvrtka o 20:30 na Doma

Neohrozený Arrow sa zaručene trafí do 
vášho seriálového vkusu!
Akčný dobrodružný príbeh, zaujímavé spracovanie 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 
civilizácie. Teraz sa vracia s tajnými plánmi, vybavený novými zručnosťami, odhodlaný bojovať 
proti zločinu a vrátiť spravodlivosť do mesta zločinu. V premiérovej štvrtej sérii, ktorú prinesie 
Dajto, si Oliver užíva novú kapitolu svojho života s Felicity, zatiaľ čo Starling City čelí novej hrozbe v 

podobe Duchov a tajomného Damiena Darhka...

Arrow IV. – každú sobotu a nedeľu o 17:30 na Dajto 

Krásna Dila sa bude musieť 
rozhodnúť medzi pomstou alebo 
láskou
Na obrazovky televízie Doma sa vracia príbeh neuveriteľnej lásky medzi dievčaťom 
z mesta Dilou (Hatice Şendil), ktorá hľadá spravodlivosť, a miestnym vodcom Rizom 
(Erkan Petekkaya). Na mieste, kde má slovo miestnych vodcov vyššiu hodnotu ako 
zákon, stojí sama zoči-voči miestnym pravidlám. Po smrti svojho manžela sa Dila 
rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk a postaviť jeho vraha pred súd. Bez 
toho, aby to zo začiatku vedela, sa však Dila zamilovala práve do vraha svojho muža. 

Bude jej láska napokon silnejšia než nenávisť a túžba po pomste?

Dila – od pondelka do štvrtka o 22:30 na Doma (od 16. júla 2018)

Pripravte sa na veľký letný maratón 
seriálu Prvých 100! 
Pred 97 rokmi nukleárna vojna zdecimovala Zem a zničila celú civilizáciu. Prežilo len 400 obyvateľov 
12 medzinárodných vesmírnych staníc, ktoré boli v tom čase na obežnej dráhe. Odvtedy sa vo vesmíre 
narodili tri ďalšie generácie a celková populácia sa rozrástla na tisíce. Týchto 12 staníc sa navzájom 
prepojilo, vznikla akási „Archa“, ktorej jediným účelom je, aby ľudstvo prežilo. Život na Arche je zložitý, 
obyvatelia sú prísne kontrolovaní, všetko je na prídel a za akýkoľvek zločin je tu možné uložiť trest 
smrti - ak nemáte menej ako 18 rokov. Život vo vesmíre je však čoraz ťažší a reálne hrozí, že Archa 
vymrie. V zúfalej snahe zabrániť vyhynutiu ľudstva, je skupina 100 mladistvých väzňov tajne vyslaná 
na Zem aby zistili, či je na planéte opäť možný život. Títo mladí ľudia doslova zdedili Zem a teraz musia 

čeliť náročným rozhodnutiam o živote, smrti a pokračovaní ľudského pokolenia...

Prvých 100 I., II., III. – od pondelka do štvrtka v noci na Dajto (od 2. júla 2018)


