KATALOG ITVN – LIPIEC 2018

PREMIEROWE ODSŁONY
UGOTOWANI

NA WSPÓLNEJ

DZIEŃ DOBRY WAKACJE

ND 20.00 CET
ND 20.00 CDT

PN-CZ 20.10 CET
PN-CZ 20.05 CDT

SO-ND 8.00 CET
SO-ND 8.00 CDT

Foto: TVN

Zapraszamy do obejrzenia rywalizacji
w przyjaznej atmosferze, nie zabraknie
smacznych kąsków z życia gwiazd oraz na
ich talerzach. Przede wszystkim poznamy
zwycięzcę oraz charytatywny cel, na
który zostanie przekazana główna
nagroda 5000 zł.

Foto: TVN

Teraz los ponownie wystawi na
próbę ulubionych bohaterów.
Romans Marka okaże się
dramatyczny w skutkach, Michał
– w trosce o rodzinę – zdecyduje się
ją opuścić, zaś Iza w walce o swój
klub nie cofnie się przed niczym.

Foto: TVN

Tego lata ekipa programu „Dzień
Dobry Wakacje” zabierze widzów
ITVN w podróż do najciekawszych
miejsc w Polsce i za granicą. Gwiazdy
pokażą, jak odpoczywają,
a dziennikarze przygotują
najciekawsze reportaże.

TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!
CO NAS TRUJE?

WARSZTAT URODY

SOS – SABLEWSKA OD STYLU

PN OD 16 LIPCA 21.05 CET
PN OD 16 LIPCA 22.50 CDT

ŚR OD 11 LIPCA 21.05 CET
ŚR OD 11 LIPCA 22.35 CDT

ND OD 15 LIPCA 10.55 CET
ND OD 15 LIPCA 10.45 CDT

Foto: TVN

Ostatnio detoks i oczyszczanie
organizmu z różnego rodzaju toksyn
stały się bardzo modne. Okazuje się,
że w wielu produktach kryją się
trujące składniki, które nie wpływają
dobrze na nasze zdrowie. Katarzyna
Bosacka, jak nikt inny wie, co je,
i wie, co kupuje.

Foto: TVN

Przyszła pora na najbardziej kobiecy
program TVN Style. To właśnie w nim
ekspertki pomogą bohaterkom w walce
z defektami urody, które utrudniają im
życie i wpędzają w niemałe kompleksy.
Nad metamorfozą każdej z pań będzie
czuwała prowadząca Małgorzata
Rozenek-Majdan.

Foto: TVN, P. Mizerski

Metamorfozy to specjalność Mai
Sablewskiej. Nieraz pomagała tym,
którzy potrzebowali zmian w swojej
szafie i życiu. W nowym programie
prowadząca zajmie się bohaterkami,
które mają niecodzienne pasje,
realizują się zawodowo i prywatnie,
ale nie mają czasu dla samych siebie

POLSKIE SERIALE
SINGIELKA

NIE RÓB SCEN

DRUGA SZANSA

PN-PT 7.35 CET
PN-PT 6.20 CDT

WT OD 31 LIPCA 21.40 CET
WT OD 31 LIPCA 21.10 CDT

SO 18.10 CET
SO 18.10 CDT

Foto: TVN

Elka ma 32 lata i nie spotkała jeszcze
swojej drugiej połówki. Póki co nie
zaprząta sobie tym głowy. Skupia się na
pracy, w której akurat dostaje szansę by
awansować. Ma napisać swój pierwszy
reportaż o warsztatach psychologicznych.
Zdjęcia do tekstu ma zrobić Tomasz
- nowy fotograf w redakcji.

Foto: TVN

Żona, matka, przyjaciółka, kochanka
w jednym. Jak być kobietą i nie
zwariować? I do tego często słyszeć
nad głową…”Nie rób scen!”. Historie
bohaterek nowego serialu pokazują
zabawną stronę życia kobiet po
trzydziestce.

Foto: TVN

„Druga szansa” z Małgorzatą
Kożuchowską w roli głównej.
Bohaterką serialu jest Monika
Borecka, producentka telewizyjna
i agentka gwiazd. To współczesna
kobieta sukcesu – silna, atrakcyjna,
pracowita i pewna siebie.

KOBIECYM OKIEM
GWIAZDY PRYWATNIE

PANI GADŻET

W CZYM DO ŚLUBU?

ND OD 22 LIPCA 18.35 CET
ND OD 22 LIPCA 18.30 CDT

CZ 15.15 CET
CZ 15.15 CDT

PN 15.15 CET
PN 15.15 CDT

Foto: TVN

Jesteście gotowi na nowe wzruszenia,
niespodzianki i piękne wnętrza? Ula
Chincz ponownie wyrusza z kamerą na
spotkania z gwiazdami. Nasi bohaterowie
pokażą swoje najważniejsze miejsce na
ziemi, odkryją cenne pamiątki,
zaprezentują designerskie meble, a także
zdradzą rodzinne sekrety.

Foto: TVN

W nowych odcinkach „Pani Gadżet"
nie będzie rzeczy byle jakich, nudnych,
przeciętnych. Wiedząc
o gadżetach wszystko i trochę więcej,
nieustraszona poszukiwaczka
najciekawszych i najbardziej przydatnych
rzeczy ma asa w rękawie: potrafi znaleźć
tylko te najlepsze!

Foto: TVN, P. Mizerski

W premierowych odcinkach widzowie
zobaczą kolejne bohaterki i zupełnie
nowe suknie. Komu tym razem Izabela
Janachowska znalazła idealną kreację
ślubną? Jakim osobom
towarzyszącym pomogła wybrać
odpowiedni strój?

W MĘSKIM STYLU
AUTOMANIAK

MEGATRANSPORTY

POMOC DROGOWA 24H

ND 18.00 CET
ND 17.50 CDT

WT OD 21 LIPCA 21.05 CET
CZ OD 26 LIPCA 21.50 CDT

CZ OD 19 LIPCA 21.05 CET
WT OD 17 LIPCA 23.10 CDT

Foto:
Foto:
TVNTVN

Prowadzący program przeprowadzają
swoje próby w niestandardowych
warunkach, nie stroniąc od torów
wyścigowych i wyjazdów w trudny teren.
Rzetelne testy nie wykluczają oczywiście
poczucia humoru, o czym nieustannie
przypomina gospodarz studia Marcin
Prokop.

Foto: TVN

Choć z lotu ptaka przypomina plac
zabaw pełen kolorowych klocków, to
nie ma tu miejsca na zabawę - dla
pracujących w nim ludzi kolejny dzień
przynosi nowe wyzwania, a każdy
przestój oznacza gigantyczne straty.
Port w Gdyni jest dziś trzecim co do
wielkości portem morskim w Polsce.

Foto: TVN

Dostępność przez całą dobę i gotowość
do akcji na każde wezwanie - praca
w pomocy drogowej to niełatwy
kawałek chleba. Jak wyglądają kulisy
tego zawodu, wykonywanego przez
ludzi pracujących pod dużą presją
czasu i w ciężkich warunkach?

TO WARTO OBEJRZEĆ JESZCZE RAZ
MAM TALENT

MALI GIGANCI

BELLE EPOQUE

ŚR 21.40 CET
ŚR 21.10 CDT

PN 21.40 CET
PN 21.10 CDT

WT 21.40 CET
WT 21.10 CDT

Foto: TVN

Agnieszka Chylińska, Małgosia
Foremniak i Agustin Egurrola
przekonają się, że wciąż można ich
zadziwić, wzruszyć, zaszokować czy
rozbawić do łez. Jurorzy nieraz wyjdą
na scenę, by wraz z uczestnikami
robić pizzę, rzeźbić w mydle oraz doić
krowę!

Foto: TVN

Najzdolniejsze dzieci z całej Polski
wkroczą na scenę, by dyktować warunki
dorosłym. Najlepsi jurorzy z najlepszych:
Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki
i debiutująca w tej roli Kasia Bujakiewicz,
postarają się nie ulec urokowi
utalentowanych dzieciaków, by
sprawiedliwie przyznawać punkty.

Foto: TVN

„Belle Epoque” to zderzenie dwóch
różnych światów. Miłości, namiętności
i piękna epoki z brutalnymi zbrodniami,
które na początku XX wieku wstrząsnęły
mieszkańcami Krakowa. Jedno z okrutnych
morderstw sprowadza do miasta Jana
Edigeya-Koryckiego (Paweł Małaszyński),
głównego bohatera serialu.

WAKACYJNE PASMO DOKUMENTALNE
WYJĄTKOWE DOMY

MIESZKAŃCY ŚWIATA

DOMY PRZESZŁOŚCI

PN 20.35 CET
PN 20.35 CDT

WT I CZ 20.35 CET
WT I CZ 20.35 CDT

ŚR 20.35 CET
ŚR 20.35 CDT

Foto: Ampersand

Wyjątkowa seria przedstawia
filozofie życia rodzin azjatyckich od
Birmy do Japonii, od Filipin do Korei.
Każdy odcinek pokazuje jak
architektura i wyposażenie
odzwierciedlają lokalny klimat
i zwyczaje.

Foto: © Gedeon Programmes

Serial dokumentalny o kulturze
i populacji przestrzeni mieszkalnej
w różnych zakątkach świata. Razem
z humanistą i filozofem Philippe Simay
zobaczymy, w jaki sposób funkcjonuje
przestrzeń, jak odzwierciedla się jej
tożsamość i oryginalność.

Foto: Ampersand

Seria architektoniczna opisuje wspaniałe
domy mieszkalne w Azji, dzięki której
mamy możliwość zobaczyć m.in. czarnobiałe domy kolonialnego Singapuru,
„joglo” w Indonezji, domki na
plantacjach w Malezji i wiejskie dworki
na Sri Lance.

ZAPRASZAMY NA ANTENĘ ITVN!

