PROGRAMOVÉ TIPY NA MESIAC JANUÁR 2022

STRATIL SVOJU MINULOSŤ A NAŠIEL SÁM SEBA

Televízia Markíza už v januári 2022 zaradí do vysielania úplne nový 16-dielny dramatický seriál
z lekárskeho prostredia s názvom Druhá šanca, ktorý je natočený na motívy skutočných udalostí.
Divákov zavedie do života úspešného lekára, ktorému sa v priebehu jedného okamihu zrúti celý život.
V hlavnej úlohe sa predstaví obľúbený herec Ján Koleník, diváci sa však môžu tešiť aj na mnohé ďalšie
známe i neopozerané tváre. Ústrednou postavou seriálu je úspešný a ambiciózny lekár MUDr. Andrej
Fabián, ktorému však následkom ťažkého poranenia mozgu vypadne z mysle posledných dvanásť
rokov života. Musí tak postupne objavovať svet okolo seba a aj svoj osobný i profesijný život. Dej je
vsadený do prostredia Nemocnice Bezručova, priestor v seriáli teda dostanú aj vzťahy medzi lekármi.
Druhá šanca - každý pondelok o 20:30 (od 10.1.)

NAJLEPŠIA ZÁBAVA S NOVÝM, HVIEZDNE OBSADENÝM KOMEDIÁLNYM SERIÁLOM

Diváci televízie Markíza sa už v januári 2022 môžu tešiť na nový 8-dielny komediálny seriál s názvom
Šťastní vs. Šťastní. Ide o slovenskú adaptáciu úspešného ruského komediálneho seriálu The Ivanovs
vs The Ivanovs (Ivanovy- Ivanovy) o dvoch rodinách s rovnakým priezviskom, ale úplne odlišnými
životmi. V centre príbehu sú dve rodiny, ktoré okrem zhodného priezviska nespája vôbec nič. Teda
aspoň na prvý pohľad. Jedni Šťastní si užívajú bezstarostný život v prepychu, tí druhí môžu o niečom
takom len snívať. Svet oboch rodín sa však otočí hore nohami, keď po rokoch zistia šokujúcu pravdu o
svojich deťoch – v pôrodnici im omylom zamenili synov. Jedno je však isté, od tejto chvíle budú mať o
zábavu postarané. A to nielen oni, ale najmä televízni diváci! Hlavných úloh sa zhostili herecké
hviezdy ako Helena Krajčiová, Dušan Cinkota, Marián Miezga, či Lucia Hurajová.

Šťastní vs. Šťastní každú stredu o 20:30 (od 12.1.)

NA OBRAZOVKY TV MARKÍZA PRICHÁDZA NAJDRSNEJŠIA REALITY ŠOU SURVIVOR

Televízny fenomén, ktorý patrí medzi celosvetovo najúspešnejšie formáty. Držiteľ ocenenia Emmy,
ktorý zaznamenal rekordné čísla sledovanosti v desiatkach krajín po celom svete. Jedinečné
dobrodružstvo, obrovská výzva a splnený sen v podobe atraktívnej finančnej výhry. Televízia Markíza
prináša na Slovensko najdrsnejšiu reality šou vo svojej histórii - Survivor. Z obrovského množstva
prihlásených boli vybraní 4 Slováci a 8 Česi, ktorých čaká boj o prežitie na exotickom ostrove v
Dominikánskej republike. Pre ešte väčšiu divácku atraktívnosť bude ďalších 12 súťažiacich
zostavených z radov známych osobností. Týchto 24 najrôznejších individualít vytvorí na ostrove
kmene, za ktoré budú bojovať v rôznych hrách. Na konci náročného súboja, ktorý si vyžaduje silu,
vytrvalosť, odhodlanie i taktické uvažovanie, bude na víťazného ostrovana čakať obrovská úľava a
rozprávková výhra vo výške 100 000 €.

Survivor - každý štvrtok a piatok o 20:30 (od 13.1.)

SKVELÍ HOSTIA, JEDINEČNÉ ŽIVÉ VYSTÚPENIA A DOKONALÁ ZÁBAVA – TO JE CHART SHOW

Úspešná hudobno-zábavná šou plná nostalgických spomienok, najväčších hviezd a skvelých
speváckych vystúpení chytila slovenských divákov za srdcia. V tejto tradícii chceme preto pokračovať
aj na jar 2022. Nové epizódy Chart Show s moderátorkou Adelou Vinczeovou a hudobným expertom
Jurajom Čurným budú opäť plné skvelej hudby, milých spomienok, zábavy a vtipných situácií, pri
ktorých sa ponoríme do atmosféry každého hudobného hitu a veríme, že tak vyvoláme divákom
úsmev na tvári. Chart Show dostala od januára 2018 ešte krajšiu, vylepšenú podobu, vyrába sa v
úplne novom, väčšom a modernejšom štúdiu, s novými hosťami, exkluzívnymi rebríčkami a
zábavnými hrami, ako aj veľkými, nielen hudobnými prekvapeniami! Diváci sa počnúc januárom 2022
môžu tešiť napríklad na oslavu tanečnej hudby, najväčšie hity Karla Gotta, zaspomíname si na
kultových česko-slovenských zabávačov, či na to, ako znie retrodovolenka.

Chart Show - každý utorok o 20:30 (od 11.1.)

