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Premiérová Horná Dolná je pádny 
dôvod, prečo sa tešiť na pondelok!               
Najobľúbenejšia slovenská dedina a jej svojrázni obyvatelia sa vrátili a znovu 
vám týždeň čo týždeň dokazujú, že aj v malej obci môže byť veľká zábava! 
Komediálny seriál, ktorý na Slovensku spôsobil doslova ošiaľ, pokračuje ďalšími 
novými epizódami aj počas celého októbra. A zaručujeme sa za to, že opäť budú 
úplne na parádu! Horná Dolná dokonale vystihla typické prostredie slovenského 
vidieka. Každá obec predsa má svojho starostu, farára, krčmárku, asistentku, 
štamgastov, veterinára, či policajta. Tých z Hornej Dolnej stvárňujú špičkoví herci 
a obľúbil si ich azda každý. Ich ďalšie vtipné príbehy si nepochybne opäť zamilujú 
diváci z celého Slovenska.

Horná Dolná VI. – každý pondelok o 20:30 na TV Markíza

Zachraňovať svet nikdy nevyjde 
z módy!
Hlavnými hrdinami skvelej dobrodružnej komédie Krycie meno U.N.C.L.E., 
zasadenej do prvej polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia, do doby 
vrcholiacej studenej vojny, sú agent CIA Napoleon Solo (Henry Cavill) a agent KGB 
Illya Kuryakin (Armie Hammer). Obaja špióni sú nútení zabudnúť na dlhoročné 
nepriateľstvo a spolupracovať na náročnej úlohe: musia prekaziť plány tajomnej 
medzinárodnej zločineckej organizácie, ktorá chce šírením jadrových zbraní a 
rôznych moderných technológií destabilizovať krehkú rovnováhu síl vo svete. 
Jediným kľúčom k nájdeniu hlavných vinníkov a preniknutiu do zločineckej 
organizácie je dcéra nemeckého vedca. Začína súboj s časom, aby sa zabránilo 
celosvetovej katastrofe.

Krycie meno U.N.C.L.E. – v sobotu 7. októbra 2017 o 20:30 na TV Markíza

Pravdivé, bolestivé, ale vždy s kúskom 
nádeje! Také sú Rodinné prípady             
Sám život je ten najlepší scenárista! Dôkazom je aj obľúbená séria príbehov 
Rodinné prípady, zachytávajúca situácie a príbehy, ktoré sa naozaj stali – či už ide 
o problémy medzi manželmi, za ktorými stojí tretia osoba, dlhy, ktoré rozvrátia 
celú rodinu, nezvládnutú výchovu dieťaťa, zlomené srdcia či stratu blízkeho, 
ktorá všetkých poznamená. Rodinné prípady zobrazujú krízové okamihy bežných 
ľudí, ktorí musia riešiť zásadné zlomové životné situácie a problémy. U divákov 
televízie Markíza sa stretli s veľkým úspechom, určite aj preto, že sa vedia so 
sfilmovanými príbehmi často stotožniť alebo sa z nich poučiť. Počas celého ok-
tóbra sa diváci môžu tešiť na ďalšie premiérové epizódy.

Rodinné prípady – od pondelka do piatka o 17:55 na TV Markíza

Táto nesúrodá dvojica vám zaručene 
zdvihne náladu!
Matthew Perry bude pre divákov vždy „jeden z Priateľov“, ale jeho talent ne-
skončil len pri tomto seriáli. Najnovšie sa predstaví v slovenskej premiére sitkomu 
Správna dvojka o zvláštnych kamarátoch, z ktorých sa zhodou životných okolnos-
tí stanú spolubývajúci. Bude to veru svojská domácnosť… Obom sa zrútili ich os-
obné životy, no zdá sa, že bývať spolu nebude najlepší liek. Športový rozhlasový 
moderátor Oscar čelí novej „bytovej situácii“ a popritom skúša zabudnúť na 
trpký rozvod, ktorým prešiel, a začína znovu randiť... Matthew Perry si v seriáli 
nielenže zahral hlavnú úlohu, ale je aj výkonným producentom a spolutvorcom.

Správna dvojka I. – každú nedeľu o 23:30 na TV Markíza (od 8. októbra 
2017)



  
 

 
   

 

 

 

   

   
     

     
   

 
 

   
 

   

     
 

 

WWW.MARKIZA.SK3

Skupina Markíza uvádza október 2017

Kultoví Priatelia sa vracajú, v špičkovej HD 
kvalite si ich zamilujete ešte viac!           
Hlášky, čo zľudoveli. Postavy, ktoré každý pozná. A k tomu dabing, aký nám inde závidia. Jednoducho 
kultový seriál, ktorý všetci radi pozeráme znova a znova. Iba s priateľmi zažijete tú pravú zábavu! Od prvej 
série, ktorá preletela ako kométa obrazovkami amerických domácností na prelome rokov 1994/95, sa datuje 
úspešné ťaženie tohto komediálneho seriálu o šiestich priateľoch a ich každodenných starostiach a rados-
tiach. Na svoje konto si jeho tvorcovia pripísali 44 nominácií na cenu Emmy, vrátane piatich nominácií za 
Najlepší komediálny seriál. A pozor, diváci si Priateľov vôbec po prvý raz budú môcť vychutnať v obrazovom 
formáte 16:9 a v špičkovej HD kvalite od prvej série až po poslednú!

Priatelia – od pondelka do piatka o 18:30 na Doma (od 2. októbra 2017)

Sobotné večery na Dajto v znamení kultovej 
seriálovej klasiky!
Seriál poplatný režimu vykresľoval zločin v socialistickom Československu zaujato a stále patrí k tomu na-
jkontroverznejšiemu, čo za bývalého režimu vzniklo. Prevádzanie cez hranice, pašovanie tovaru zo západu, 
falšované potravinové lístky, skrývanie na fare, sprenevera lístkov na vlak, tajomné správy od informátorov zo 
západného Berlína, únik materiálov, básnik protestujúci proti socialistickej kultúre, predávkovaná študentka... 
aj to sú prípady pre majora Zemana. Pripomeňte si nedávno zosnulú českú hereckú legendu, skvelého Vladimíra 
Brabca, v jeho najslávnejšej úlohe. 

Tridsať prípadov majora Zemana – každú sobotu o 20:15 na Dajto (od 21. októbra 2017)

Nový kráľ superťažkej váhy bude prvýkrát 
obhajovať majstrovské opasky!
Pre fanúšikov boxu máme pripravenú ďalšiu lahôdku! Cardiff bude dejiskom duelu, ktorý opäť pritiahne 
pozornosť celého sveta a diváci televízie Dajto budú samozrejme pri tom. Anthony Joshua (27), takmer dva 
metre vysoký Brit s prezývkou „AJ“, zatiaľ v ringu nenašiel premožiteľa a hrdí sa skvelou bilanciou 19 zápasov 
vyhraných spôsobom KO, pričom v poslednom súboji ukončil kariéru legendárneho Vladimira Klička. Vyzý-
vateľom v organizácii IBF bude Bulhar Kubrat Pulev (36) s prezývkou „Kobra“ a bilanciou 25 víťazstiev (13 
KO), keď premožiteľa našiel iba raz. Na zápas sa v expresnom čase predalo vyše 70-tisíc vstupeniek a stal sa 
najrýchlejšie predávaným športovým podujatím v dejinách cardiffského Principality Stadium.

Dajto v boxe: Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev - v sobotu 28. 10. 2017 o 21:15 na Dajto

Premiéry najlepších romantických filmov 
v októbri jedine na Doma!      
Skvelá správa pre milovníkov romantických filmov! Október na obrazovkách televízie Doma bude plný tých 
najlepších premiérových titulov, ktoré vás zaručene chytia za srdce, dojmú a rozcítia, núdza však nebude 
ani o láskavý humor. Vždy v piatok a sobotu večer sa tak môžete tešiť na snímky ako Svadobné zvony, 
Rosamunde Pilcherová: Sympatický cudzinec, Káva s vôňou lásky, Rosamunde Pilcherová: Stará láska neh-
rdzavie, Svadba nebude, a basta!, či Rosamunde Pilcherová: Pekný pár. Spríjemnite si jesenné večery tými 
najkrajšími romantickými filmami jedine v spoločnosti televízie Doma!

Premiérové romantické filmy – každý piatok o 20:30 a každú sobotu  
o 20:00 na Doma

Legendárna trilógia Pán prsteňov je späť! 
Na obrazovky televízie Dajto sa vracia dnes už kultová filmová trilógia režiséra a spoluautora Petera Jack-
sona, nakrútená na motívy preslávených kníh od J. R. R. Tolkiena. Filmy sa odohrávajú vo fiktívnom svete 
Stredozeme, pričom sledujú postavu hobita Froda Bublíka (Elijah Wood) ako sa spolu so Spoločenstvom 
prsteňa podujme na výpravu s cieľom zničiť Vládnuci prsteň (zvaný aj Jeden prsteň), a spôsobiť tak aj zniče-
nie jeho tvorcu, temného pána Saurona. Vydajte sa spolu s nami na cestu plnú dobrodružstva, ktorá sa stala 
míľnikom v žánru filmovej fantasy. 

Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa - v piatok 20. októbra 2017 o 20:15 na Dajto
Pán prsteňov: Dve veže - v piatok 27. októbra 2017 o 20:15 na Dajto
Pán prsteňov: Návrat kráľa - v piatok 3. novembra 2017 o 20:15 na Dajto


