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Nová, interaktivní a zábavná show s názvem  
„1 PROTI VŠEM“ je show, která nemá v televizním 
světě konkurenci. Ve středoevropské premiéře ji 
čeští diváci uvidí jen na Primě. V živém vysílání se hraje 
až o 15 milionů korun a platí jediné – velká zábava, při 
které může vyhrát opravdu každý! Tipují se totiž od-
povědi na neuvěřitelné experimenty a úkoly, na které 
se nedá najít správná odpověď ani na internetu, ani 
vyčíst v encyklopediích. Stačí jediné: mít chytrý tele-
fon, stáhnout si aplikaci a pustit se do tipování v této  
unikátní show. Žádný tip v neuvěřitelných soutěžních 
experimentech není špatně a vyhrát může každý, 
kdo si tipne alespoň jednou během vysílání pořadu. 
Vůbec poprvé v historii v tomto formátu se na obra-
zovce setkají dvě moderátorská esa – Libor Bouček  
a Leoš Mareš. 

Režie: Michael Čech, Peter Kaštíl, Richard Géci
Kreativní producent, scénář: Libor Bouček 
Kamera: Lubomír Glavanakov, Marek Dobrovič, Peter Kaštíl, Richard Géci  
Výkonná producentka FTV Prima: Jana Vondroušová
Výkonný producent Good TV Production, SE: Michal Mazač
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Na co se diváci můžou těšit v nové show 1 proti všem?
Můžou se těšit na to, že budou moci po dlouhé době 
vyhrát docela slušný peníze, protože v každé epizodě 
se bude rozdělovat jeden a půl milionu korun. A prin-
cip je jednoduchý, nebudeme chtít po divácích žád-
né vědomosti ani znalosti, ale pouze dobrý odhad.  

Vaši moderaci s Leošem ale bude doplňovat i jedna 
dáma – proč?
Je to velmi jednoduché vysvětlení. Protože žena je 
vždycky nejrozumnější v jakékoli mužské společnosti, 
takže i my potřebujeme jednu ženu. A Klára „Angeé“ 
Svobodová provede pokusy a experimenty, které 
absolvovala a jsou částečně předtočené. Některé 
věci, které si vyzkoušela, jsou i dost nebezpečné 
a plné adrenalinu a my tam prostě raději pošleme 
někoho mladšího. Přece jen my jsme starší chlapci, 
kteří mají rádi klid.

Rozhovor s Liborem Boučkem

Kolik nafukovacích balónků vynese do vzduchu ma-
lou holčičku? Kolik dětí utáhne letadlo? Kolik kuželů 
zůstane stát, když mezi nimi prokličkuje prasátko? 
To jsou jen některé ze soutěžních úkolů, které diváci 
uvidí přímo na obrazovce. Každá otázka je experi-
ment a správnou odpověď odhalíme hned po tipování  
v přímém přenosu, na vlastní oči. Tipuje jeden soutěžící 
ve studiu proti milionům českých diváků. Kdo s koho? 
Kdo získá miliony korun?
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Kousek za Prahou stojí velká rodinná vila, kde 
se kromě pokojů pro rodinu Krejzových nachází  
i veterinární klinika, kutilská dílna a z podkrovního 
bytu vysílá místní soukromé rádio. Hlavou rodiny 
a pánem vily je tu televizní kutil Jan Krejza, který 
má vždy dveře otevřené pro své čtyři dcery – Annu, 
Báru, Cindu a Danu – a jejich partnery. Krejzovi jsou 
sice trochu jiná, nejspíš i dost bláznivá, ale určitě 
šťastná rodina.

Václav Postránecký
Jan Krejza – moderátor a kutil

Hlava rodiny, milující otec čtyř dcer, které dost často nechápe.  
Je aktivní profesionální kutil, který má v televizi pravidelný kutilský 
magazín. A do jeho podmanivého hlasu se kdysi zamilovala jeho 
žena Helena. Kutilství se stalo pro Krejzu podstatou jeho osobnos-
ti a přes něj se dívá na všechno kolem sebe, i na výchovu svých 
dcer. Odmalička se o ně staral hlavně on, protože jeho žena He-

lena často cestovala za prací po celém světě. Krejza ale vždy 
toužil po synovi, protože by s ním určitě trávil čas v dílně, 

a navíc – mužský nejsou tak komplikovaný. Muži jsou jak 
jednoduché, přímočaré a pochopitelné stroje. Kdežto 

ženské jsou stejně složité jako moderní svět počítačů, 
mobilů a finančních derivátů. Jeho životní filozofie 

je, že s věcmi, na které nejde sáhnout, pochopit je  
a opravit, se nepočítá.

Režie: Libor Kodad, Vojtěch Moravec, Jaromír Polišenský, 
Jana Rezková
Scénář: René Decastelo, Jan Drbohlav, Jaroslav Sauer, 
Iva Klestilová, Jakub Maceček
Kreativní producent: René Decastelo
Line producent: Ivan Vodochodský
Výkonný producent: Simona Brdičková
Producentská supervize za FTV Prima: Lenka Hornová, Lucia Kršáková  
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Vanda Hybnerová
Anna Vymešová – bankovní úřednice

Nejstarší dcera, která bohužel prožívá krizi středního věku. Chce 
chytit ujíždějící vlak a ještě prožít něco velkého. 
Anna se vdala za veterináře Petra a mají spolu dospívající dceru 
Anetu. Anna pracuje v bance, je úspěšná, ambiciózní a oproti os-
tatním sestrám trochu nudná. Má ráda řád a pořádek. Je nejstarší 
a vždy, když matka odjela, převzala za své ostatní sestry zodpověd-
nost. Právě k ní ale dost hlasitě přichází krize středního věku a Anna 
má pocit, že jí život protekl mezi prsty. Je nespokojená se svým živo-
tem, s manželstvím, se vším. Ačkoli jí Petr vůbec nic neprovedl, Anna 
dotáhla svou nespokojenost až k rozvodu. Chce, aby si Petr našel jiné 
bydlení a i jinou ordinaci, protože ta jeho se nachází v rodinné vile. 
Klidný Petr předstírá smířenost, ale ve skutečnosti nedělá nic a čeká, 
až ji to pominutí smyslů zase přejde. 

Markéta Plánková 
Bára Damová – žena v domácnosti

Je ztělesněním ženskosti, mateřství a rodinného krbu. Jedinou ambicí 
je, aby byli všichni šťastní. Paradoxně díky ní se rodina opět postaví 
finančně na nohy. 
Bára je šťastně vdaná za Ondru, mají spolu dvě děti – Lukáše (14)  
a Viktorku (9). O peníze se vždycky staral její manžel, úspěšný 
právník, takže z Báry se stala žena v domácnosti. Je to pravý opak 
Anny, nikdy nebyla studijní typ a jako jediná z rodiny nemá maturi-
tu. Vyučila se „jen“ zahradnicí. Je skvělá matka a manželka a nehrotí 
nedůležité věci jako čas, denní program a nesmyslné uklízení.  
Nejdůležitější pro ni je, aby děti i manžel byli šťastní. Svou rodinu 
zvládá bez zbytečných stresů a s nadhledem, protože nikdo není 
dokonalý. Je trochu chaotická, má problémy s dochvilností, čas vnímá 
tak nějak přibližně a lehký nepořádek podle ní vytváří teplo domova.
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Lucie Polišenská
Cinda Krejzová – majitelka pojízdného bistra

Rebelka, která své rodině zanechala nechtěné dědictví – svého 
kamaráda, který u nich musí bydlet. 
Cinda má po mamince toulavé boty, takže se hned po vysoké sebra-
la a vyrazila na cesty. Pořídila si s kamarádkou obytný vůz s kuchyní, 
jezdí s ním po světě a vydělávají si tím, že prodávají barevné ham-
burgery. Cinda sice všem řekla, že to podniká hlavně proto, že sbírá 
materiál pro svou doktorandskou práci, ale nikdo jí to nevěří. Vždycky 
byla jiná, nespoutaná, rebelská, divoká, alternativní. 

Ivana Korolová 
Daniela Krejzová – produkční v rádiu

Ztřeštěná, ale přesto vyrovnaná a spokojená. Má smysl pro humor 
a sebeironii. Bohužel také nadání působit katastrofy. 
Danka je vtipný benjamínek se sebeironií. Má pocit, že všichni kolem 
ní potřebují její pomoc. Myslí to dobře, ale většinou to končí nějakým 
průšvihem nebo trapasem. Pracuje v lokálním rádiu, které vysílá 
z podkroví rodinné vily. Danka si myslí na majitele rádia, Michala, ale 
nikomu by to nepřiznala. Je to továrna na průšvihy, ale z žádného si 
nedělá hlavu, vždy se otřepe a šťastně míří dál. Ostatní si myslí, že 
už by měla mít nějakou vážnou známost, dokonce se jí čas od času 
pokusí někoho dohodit, ale Danka úspěšně odolává. Hledá někoho, 
kdo by byl aspoň trochu jako šéf. Jen kdyby nebyl takový proutník.
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Filip Blažek
Ondřej Dam – právník

Bývalý právník, který si myslel, že má svůj život pod kontrolou. Během 
okamžiku ale zjistí, že je všechno jinak, a musí začít znovu. 
Úspěšný, sebejistý, ale taky přepracovaný chlap. Jednou se, z pře-
pracovanosti, která způsobí nepozornost, dostane do ohromného 
problému. Záměnou účtů klientů způsobí, že obrovská částka peněz 
odejde na jiný účet, do daňového ráje. Přijde o licenci a musí prodat 
i dům, aby zaplatil škodu a nemusel jít do vězení. I když celá rodi-
na skončí ve dvou pokojích v rodinné vile Krejzových, tak se Ondra 
nevzdává. Je si jistý, že peníze zase zvládne vydělat. Nemůže přece 
Báru zklamat. 

Jan Šťastný 
Petr Vymeš – veterinář

Fajn chlap, kterému se momentálně zbláznila manželka. Takže kromě 
veterinární praxe, v níž se musí potýkat se střelenými majiteli zvířat, 
musí zkrotit i krizi středního věku své ženy. 
Petr je veterinář, hodný a pracovitý chlap, který má pořád rád svou 
ženu. Možná je jen trochu víc ponořený do své práce. Do chvíle, než 
mu Anna řekla, že jim to neklape, si myslel, že mají skvělé manželství. 
Nevzdá boj o Annu a chce ji získat zpátky. Tchán Krejza mu v tom 
pomáhá, protože má Petra rád, a se snaží se mu pomoct i zbytek 
rodiny, i když se tím staví proti Anně. Nikdo nechce, aby Petr zmizel 
z vily nebo jejich životů. Petr je vyhlášený veterinář, a tak má ve své 
ordinaci narváno. Když se rozkřikne, že je Petr rozvedený, začne se 
ordinace plnit ženami, kterým se líbí, a chtějí ho získat pro sebe. 
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Konec starých časů. Muži chodí na mateřskou, ex-
manželé se o potomky starají ve střídavé péči a ho-
mosexuální páry mají děti. A i když chlapi dělají 
totéž, co ženy, není to totéž. Chytrý, dojemný a vtipný 
příběh o čtyřech moderních rodinách, které mají jed-
no společné. Domácnost a výchovu dětí si vzali na 
starost muži. 

V novém komediálním seriálu prožíváme s hlavními 
hrdiny svatby, zrození, rozvody, kariérní pády  
i soukromé tragédie. Budou se nenávidět, milovat, 
navzájem si pomáhat, a hlavně bojovat o to, aby byl 
každý z nich nejlepším tátou na světě. V hlavních rolích se představí 
herci Štěpán Benoni, Saša Rašilov, Karel Dobrý a Petr Vaněk. 
Seriál Tátové na tahu startuje na Primě už v září. 

Režie: Jiří Chlumský, Martin Kopp
Scénář: Richard Malatinský, Tomáš Holeček, Václav Vašek
Producent: Petr Bílek, FilmBrigade s.r.o.
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Štěpán Benoni
Jakub Beran

Bývalý hokejista, od přírody sice tichý, ale sexy. Kvůli nezodpověd-
nému chování na vrcholu jeho kariéry se vše pokazilo – ze Sparty 
byl vyhozen, a kvůli nevěře, kterou marně popíral, ho opustila i jeho 
manželka Nikola. Jakub se právě nachází uprostřed životní bitvy. 
Snaží se získat zpět svou ženu a soudně se domáhá i opatrovnictví 
tří dětí. Jeho hlavním cílem je dokázat, že je schopen být dobrým 
otcem. Jeho bývalý tým se ho sice zbavil, ale nové přátele nachází 
v ostatních hrdinech seriálu, s jejichž pomocí začne nový život. 

Saša Rašilov
Marek Moravec

Přátelský, inteligentní a hravý muž, který o sobě netuší, že je navíc velmi 
pohledný. Ideální manžel a sen mnoha žen. Má talent říkat nesprávné 
věci v nesprávnou chvíli, což jeho ženu sice dohání k šílenství, ale ve 
skutečnosti to z něj dělá ještě roztomilejší bytost. Jeho největší slabinou 
je tak snaha o to být nejlepším kamarádem, spolehlivým manželem  
a zaměstnancem roku. Netuší, že něčeho se bude muset vzdát. 
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Karel Dobrý
Lubor Knopp

Šarmantní chlap ze staré školy, který ženám pomáhá do kabátu. 
Navenek drsňák, uvnitř dobrák. Pro rodinu a kamarády by skočil pod 
vlak, což by pro něj bylo možná jednodušší než jim říct, jak je má rád. 
Nedávno prodal úspěšnou stavební firmu, kterou vybudoval od nuly. 
Splatil hypotéku a plánoval, jak si s partnerkou užijí dlouhý předčasný 
důchod. Jenže Gábina nastoupí do práce a Lubor se začíná starat  
o chod domácnosti a výchovu dcery. 

Petr Vaněk 
Kamil Adámek

Vtipný, empatický, loajální. Postava, kterou mají všichni rádi stejně 
jako koláče, které peče. Nikdy nečekal, že by se jako homosexuál 
mohl stát tátou, ale po smrti sestry svého partnera Tomáše nebyl 
nikdo jiný, kdo by se o osiřelou Štěpánku dokázal postarat lépe. Hol-
čičce je teď šet let a stala se středem Kamilova života. Neustále sice 
pochybuje o svých výchovných schopnostech, ale ve skutečnosti je 
tím nejlepším otcem na světě. Jen si to ještě nestačil uvědomit. 
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Česko Slovensko má talent (ČSMT) je česko-sloven-
ská talentová show, která se poprvé začala vysílat  
29. srpna 2010. Vysílá ji česká TV Prima a slovenská  
TV JOJ. Jedná se o celosvětově nejúspěšnější talentovou 
show, která se letos dočká své sedmé řady. Porotou 
prošla řada známých osobností – Jaro Slávik (všechny 
sezóny), Lucie Bílá (2010–2016), Jan Kraus (2010), Martin 
Dejdar (2011 a 2012), Leoš Mareš (2013), Jakub Prachař 
(2015–2018), Diana Mórová (2015–2018) a Marta Jando-
vá (2018). První čtyři ročníky moderovali Martin Rausch 
a Jakub Prachař, další dva roky uváděli pořad Milan Zimnýkoval 
a Marcel Forgáč, v roce 2018 vznikla nová moderátorská dvojice  
David Gránský a Lujza Garajová Schrameková. 

Vítězové ČSMT:
2010 – Dae Men  2013 – Miroslav Sýkora
2011 – Atai Omurzakov  2015 – Gyöngyi Bodišová
2012 – Jozef Pavlusík  2016 – ACT 4 Slovakia
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Gastronomická show Ano, šéfe!, která se za dobu 
svého vysílání stala skutečně kultovní, spěje do 
svého finále. Na podzim se na obrazovkách televize 
Prima objeví poslední díly pořadu. Oblíbený šéfkuchař 
Zdeněk Pohlreich, jemuž dnes ve světě gastronomie 
neřekne de facto nikdo jinak než Šéf, v nich navštíví 
Chomutov i pražskou Hostivař, pomůže i pojízdnému 
bistru – food trucku v Ostravě.



Novinka s gastronomkou a podnikatelkou Jitkou  
Pagana a jejím synem Santem volně navazuje na 
pořad Ano, šéfe!. Jitka dlouhá léta provozovala několik 
luxusních restaurací v Německu, ale před několika lety 
se i se synem vrátila do Česka. Každý z nich zde vede 
vlastní restauraci, v níž se snaží zúročit zkušenosti s ital-
skou pohostinností a německou precizností. Diváci uvidí 
nejen to, jak svým osobitým stylem pomáhají neprospe-
rujícím restauracím i hospodám, ale budou moci také  
nahlédnout do svérázného vztahu matky a syna. 

Na vaší půdě se může skrývat poklad, o kterém 
jste možná doposud neměli ani tušení. V každém 
díle budou odborníci oceňovat 5 starožitností od 
takzvaně obyčejných lidí, které následně od nich 
mohou experti-starožitníci koupit v miniaukci. 
Poznejte historii, poznejte zajímavé příběhy věcí 
i lidí. A možná díky pořadu zjistíte, že i váš předmět 
z půdy je ve skutečnosti pokladem!

RODINNÉ
STŘÍBRO



Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí. 
Moderní drama z urgentního příjmu s hvězdným 
hereckým obsazením a napínavými příběhy in-
spirovanými skutečnými osudy pacientů, lékařů  
i dalších pracovníků pohotovosti. Na přípravě seriá-
lu spolupracuje široký tým odborných poradců z řad 
záchranářů a lékařů. 

Příběhy hrdinů rubavského urgentu pokračují. David 
se stěhuje do většího bytu, kam bere i otce, kterému 
se začne věnovat tak, jak mu to práce dovolí, přesto 
se ale dostane do situace, které bude později litovat. 
V Rubavě se zabydluje charismatický a sebevědomý Adam  
Brejcha. Jak se ukazuje, arogancí jen maskuje trauma. I přes počáteční 
antipatie Mery ale uznává, že je excelentní chirurg a osobnost. Po neúspěšných  
pokusech najít pro urgent správného primáře se na uvolněné místo vrací Bojan. Saša je rozhod-
nuta pro náročnou atestaci z neurochirurgie, aby si získala respekt ostatních. Pokračuje vztah mezi Matym 
a Evou, i když on ji má stále za slabou dívku, kterou je potřeba chránit. Růženka s Vali by si rády z dětského 
domova vzaly Denisku, situaci ale nečekaně komplikuje dosud neznámý příbuzný. K sobě to stále přitahuje 
i Prokopa s Petrou, na scéně se ale objeví pacient Slavík, který Petru balí. Blíží se i soutěž chirurgů a překvapivě 
Saša se ukáže být tou pravou, kdo dokáže tým stmelit a přivést k úspěchu.

PRIMA
KLASIKA



Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšném formátu! Ak-
tuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late 
night show každou středu večer na Primě. Premiérové 
díly deváté řady pokračují od 5. září ve 21.35 na Primě.

Zábavná show Prima Partička v inovovaném  
kabátě! Na podzim se rozjedou premiérové díly 
osvědčené Partičky ve složení Michal Suchánek, 
Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, 
Daniel Dangl a hudební mág Marián Čurko. Čeká 
vás také řada VIP hostů z řad herců, zpěváků 
a sportovců. Nebude chybět spousta zábavných 
scének a historek a možná přijde ještě někdo 
další… 

PRIMA
KLASIKA



Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční, exotická 
i experimentální! To je už od roku 2010 Prostřeno! – 
fenomén televizních obrazovek.

Vařili v něm účastníci ze všech koutů České re-
publiky a před televizními kamerami se potkali lidé 
různých povah, profesí, zájmů i kuchařských doved-
ností. Amatérští kuchaři mají šanci na hlavní výhru – 
60 tisíc korun pro nejlepšího hostitele, kterou získají 
díky uznání a hlasům soupeřů. Dalších 10 tisíc navíc 
si mohou vyvařit díky sympatiím a bodům od diváků.

každý všední den  

16 
50

POLICIE  
V AKCISKUTEČNÉ PŘÍPADY     REÁLNÍ POLICISTÉ

PRIMA
KLASIKA

Čtyři případy, čtyři lidské osudy každý všední den. 
Reální policisté, případy ukazující skutečný život 
a volání o pomoc. Příběhy z každodenní policejní 
praxe, ať už se jedná o drobné přestupky, ale i větší 
konflikty nebo podezření z trestných činů, přináší 
divákům pořad Policie v akci.



Král kutilů Láďa Hruška! Seriózní rádce i lidový 
koumák! Jeho vychytávky nám usnadní život, oso-
bitý šarm zlepší náladu. Poradí, sežene, vyzkouší, 
vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na 
zahradu, do dílny i do kuchyně! To vše je pořad pro 
chalupáře, chataře, zahrádkáře, chovatele, majitele 
teras, balkonů i okenních parapetů! V podzimních 
premiérových dílech se mohou diváci těšit na zbrusu 
novou rubriku Vychytávky pro děti, ve které Láďa 
představí nejrůznější vychytávky pro ty nejmenší.

RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ je oblíbený magazín 
pro pěstitele, chovatele, chalupáře a všechny, kdo 
chtějí pěkně a pohodlně bydlet nebo příjemně 
relaxovat. Pořadem plným nejen sezonních rad  
a tipů provádí Václav Postránecký se svými hosty. 
Podzimní díly přinesou i novou rubriku se zahradním 
architektem, ve které se mohou diváci každý týden 
těšit na různé druhy zahrad a spoustu inspirace. 
Novinkou bude také rubrika „Rostlinolékařství“, ve 
které se bude odborník s redaktorem dopodrobna 
zabývat nejrůznějšími chorobami a škůdci rostlin.

PRIMA
KLASIKA



ČESKÉ
TUTOVKY

Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci

Špindl

„To tedy byl porod!” vzdychnete si, když se vám 
něco nepodaří lehce a stojí vás to hodně úsilí. „To 
tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu 
naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), 
ale tato věta vystihuje i její touhu najít pravou lás-
ku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani 
Olga není jednoduchá. Má se svým milostným živo-
tem velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, 
kde se narodila, jí ale pro realizaci milostných 
záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. 
Nejprve prodává v prodejně s dámským prádlem, 
kde obslouží přes tři tisíce žen, než se stane záz-

rak a přijde ON! Ten první a pravý! To si alespoň 
Olga myslí do okamžiku, než ho  

přistihne při nevěře.

Kateřina 
Klausová

Anna 
Polívková

David 
GránskýOldřich 

Navrátil

Jakub 
Kohák

Producent Jiří Markvart  Námět Karolína Vrbasová  Scénář Jaroslav Sauer  Milan Cieslar  Zvuk Pavel Dvořák  Střih Milan Cieslar  Lukáš Markvart  

Architekt ak.arch. Václav Novák  Kostýmy Zlata Stolaříková  Masky Nevena Thielová  Kamera Jiří Markvart  Režie Milan Cieslar  

Hrají Anna Polívková  Anita Krausová  Kateřina Klausová  David Gránský  Oldřich Navrátil  Jan Revai  Karel Zima  Jitka Sedláčková  

Jakub Kohák  Alice Bendová  Roman Blumaier  Martin Siničák  Lukáš Pavlásek  Jan Plouhar  Leoš Noha  Lukáš Langmajer  Josef Mladý a další

v kinech od 21.12.2017

n ová  z i m n í  ko m e d i e

REŽIE: MILAN CIESLAR (LÁSKA JE LÁSKA, ŽIVOT JE ŽIVOT) 

Co se stane na horách, zustane na horách

Producent Hlavní partner Distributor Mediální partneři
partneři Co se stane na horách, zůstane na horách. 

Tři sestry v této zimní horské komedii vyrážejí na 
hory do zasněženého Špindlerova Mlýna, aby si 
užily dámskou jízdu. A bude to možná větší jízda, 
než samy čekaly. Filmu vévodí hrdinka v podání 
Anny Polívkové, která svým milostným trablům čelí 
s velkou dávkou ironie a suchého humoru. Snímek 
natočil Milan Cieslar, tvůrce úspěšných komedií 
Láska je láska nebo Život je život.



ČESKÉ
TUTOVKY

Čertoviny

Hurvínek a kouzelné muzeum

Bajkeři Producent

Film byl podpořen z programu fi lmových pobídek
Distributormagazín

Producent

Hana
Vagnerová

Adam
Mišík

Jan 
Komínek

Celeste
Buckingham

Tomáš
Matonoha

Pavel
Necas

Michal 
Suchánek

Václav
Postránecký

Vanda
Hybnerová

Hlavní partneři

Hlavní partneři fi lmu

Mediální partneři

Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste  Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Václav Postránecký, Dana Batulková, Pavel Nečas, 

Vojtěch Machuta, Štěpánka Fingerhutová, Esther Lubadika, Julie Šurková, Jakub Štáfek, Vanda Hybnerová, David Suchařípa, Linda Rybová a další.. / Kostýmy: Jitka Kapička / 

Umělecký maskér: Lída Kopecká / Architekt: Milan Býček / Hudba: Jan P. Muchow / Střih: Adam Dvořák / Zvuk: David Matušek, Tomáš Bělohradský / 

Kamera: Jan Drnek / Výkonná produkce: Jana Gospičová / Scénář: Petr Kolečko / Režie: Martin Kopp / Producent: Tomáš VicanBajkeři jsou rozvernou letní komedií ve stylu 
Snowboarďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři Jáchym  
a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu 
času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou 
donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné 
„macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. 
S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, 
v němž život znamená víc než status na Faceboo-
ku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe než 
kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce 
patří také sex. 

Hlavními hrdiny nové pohádky  režiséra Zdeňka 
Trošky jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, 
kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby 
do měsíce přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. 
Jejich úkol se jim však od počátku nedaří, spíše než aby 
lidi sváděli ke hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. 

Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře 
znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodi-
nu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí 
zcela nové, původní dobrodružství.



Léto pomalu končí, ale zábava pokračuje! Podzim na 
Prima COOL bude ve znamení zbrusu nového pořadu  
z vlastní dílny, ale i premiérových řad již oblíbených 
televizních hitů. Novinka Vandráci osobitým způso-
bem zachycuje dobrodružství Pavla Lišky a Jana 
Révaie na cestě Střední Amerikou. Tito dva herci  
a kamarádi sedli na motorky a vyrazili z Panamy do 
Mexika sami, na vlastní pěst – bez štábu a doprovod-
ných vozidel. Vyhnuli se hotelům, jedli jako místní  
a vystačili si s tím, co uvezly motorky. Jako správní van-
dráci – Vagamundos. Uvedení Vandráků doprovodí 
premiérové díly oblíbených pořadů Autosalon  

a Těžká dřina.



Top Gear, Vikingové a Námořní vyšetřovací služba L. A. 
jsou seriály, které dlouhodobě patří k nejlepším, ne-
jzajímavějším a nejoblíbenějším. A díky Primě jsou 
dobře známé také v našich končinách. Všechny tři 
jsou vlajkovými loděmi kanálu Prima COOL, který na 
podzim uvede premiéry nových epizod. Kvůli 25. řadě 
kultovní auto-moto-crash show Top Gear moderátoři 
za volantem Matt LeBlanc, Chris Harris a Eddie Jor-
dan dokonce riskovali životy! Vikingové se ve 4. řadě 
musí vypořádat s bratrovražednou válkou, po které 
mnoho oblíbených hrdinů nedobrovolně odejde do Val-
hally. Na specialisty z Námořní vyšetřovací služby L. A. 
čekají v 9. řadě ještě těžší a nebezpečnější případy  
v boji proti mezinárodnímu terorismu. Podzim na Pri-
ma COOL bude napumpovaný adrenalinem! 



Filmový kanál Prima MAX na podzim oslaví své již 
třetí narozeniny. Za tu dobu si své fanoušky získal 
díky světovým filmovým legendám, skvělým ko-
mediím, akčním a krimi filmům, exkluzivním osca-
rovým a hollywoodským trhákům či českým filmům 
v podobě žhavých novinek nebo legendárních 
klasik. Nejinak tomu bude i tento podzim, kdy kanál 
Prima MAX nabídne jednu maximální filmovou 
premiéru za druhou. 

Hvězdné komedie jdou ruku v ruce s thrillery pl-
nými hvězdných jmen – Tom Hanks diváky uhrane 
v oscarovém dobovém dramatu Stevena Spiel-
berga podle skutečných událostí s názvem Most 
špionů. John Travolta se spolu se svým synem 
a otcem pokusí o Loupež století, v níž hlavní roli 
bude hrát dokonalý padělek Monetova obrazu. 
Richard Gere se představí coby Rozmarný  
milionář, za jehož pomoc zaplatí každý, kdo ji  
přijme. Blake Lively zjistí, že být Věčně mladá není 
žádná výhra. Harrison Ford ale udělá vše pro to, 
aby její utrpení zmírnil… Bratři Adi a Rudi Dasslerovi 
budou Rivalové navždy – bitva o tenisky začíná! 
Kdy, kde a jak se zrodily světově známé značky 
obuvi a oděvů Adidas a Puma? Jejich tenisky dnes 
zná každý, ale jejich fascinující příběh už ne. Nejen 
ten vám prozradí podzim na Prima MAX, tak si to 
nenechte ujít! 



Věčně mladá 
Rozmarný milionář
Most špionů 
Orel Eddie
Loupež století
Šéfkuchař na grilu
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Válka bez pravidel
Učitelem z nouze
Rivalové navždy – bitva o tenisky

Premiéry na Prima MAX



Přestože je Prima KRIMI benjamínkem mezi  
stanicemi televize Prima, i na ní se na podzim můžete 
těšit na nabitý program. Diváci na kanálu najdou své 
oblíbené seriály, ať už to jsou Sběratelé kostí s antro-
položkou Brennanovou a agentem FBI Boothem, 
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně s nerozlučným 
duem hlavních hrdinek detektiva Rizzoliové a soud-
ní lékařky Islesové nebo Castle na zabití s trochu 
otravným spisovatelem a šarmantní vyšetřovatelkou. 
Na první dvě řady vysílané přes léto naváže zatím 
poslední řada seriálu Temný Wales, ve které diváky 

čekají další případy detektiva Mathiase  
a jeho kolegyně Rhysové. 

Exkluzivní podzimní novinkou je pak britský seriál 
Pád (The Fall) v hlavních rolích s Gillian Ander-
sonovou, známou ze seriálu Akta X, a Jamiem Dor-
nanem, který se proslavil sérií Padesát odstínů… 
Policejní komisařka Stella Gibsonová (Gillian An-
dersonová) přijíždí do severoirského Belfastu chytit 
prohnaně chytrého sériového vraha, který místní 
policii zatím uniká. Geniální vrah (Jamie Dornan) 
je přitom v běžném životě více než nenápadný. 
Příběh, který vidíme z úhlu obou hlavních postav, 
je o dvou komplexních osobnostech, z nichž každá 
je lovcem…





Láska kvete i na podzim na Prima LOVE. Televize 
Prima připravila premiéru legendárního seriálu Gil-
morova děvčata i čerstvé turecké novinky Příchuť 
lásky. V Gilmorových děvčatech, která okouzli-
la zvídavé diváky i náročné kritiky, se vrátíme do  
idylického amerického městečka a prožijeme lásky, 
slasti a strasti s mladou tvrdohlavou matkou a její  
stejně umíněnou inteligentní dospívající dcerou. Příchuť 
lásky je seriál v duchu nejoblíbenějších romantických 
komedií. Půvabná kuchařka a atraktivní byznysmen  
v něm potvrzují, že láska prochází žaludkem. 

Nazli (Özge Gürelová) studuje gastronomii na uni-
verzitě kulinářských umění a jednoho dne by se 
chtěla stát profesionální šéfkuchařkou. Jejím snem 
je otevřít si restauraci zaměřenou na japonskou 
kuchyni. Jenže prozatím bydlí společně se sestrou. 
Aby si vydělala na nájem, shání práci. Podaří se jí 
najít místo kuchařky v domě neznámého boháče, 
kde před ní nikdo moc dlouho nevydržel.
 
Rodinná sága Ranč Heartland pokraču-
je dalšími  vzrušujícími i dojemnými příběhy 
z překrásného prostředí panenské kanadské 
divočiny, kde kvete láska ke koním i roman-
tika mezi rančery. Nové série Ranče Heart-
land navíc doplní velké množství původních  
romantických filmů. 





Nejoblíbenější dokumentární kanál představí i na 
podzim řadu novinek a spoustu premiér. Hlavním 
hitem bude původní český seriál Utajené příběhy 
českých dějin. Jednotlivé epizody přinesou pohled 
na zajímavé události českých dějin. Každý z osmi dílů 
bude věnován jednomu konkrétnímu příběhu. 

Ojedinělá bude unikátní reality show od BBC 
Chcete být astronautem?, ve které se představí 
12 soutěžících. Ti  podstoupí 6 týdnů náročných 
testů, ale vítěz bude jen jeden. Budete sledovat 
12 obyčejných lidí, kteří procházejí nejnáročnějším 
výcvikem a hodnocením, aby dokázali, že mají na 
to stát se astronautem. Na Prima ZOOM vás také 
čeká „vlčí podzim“ – od září každou sobotu večer 
dokument na téma vlci. Nebude chybět oblíbená 
věda a technika. Celovečerní snímek Příběh Ste-
phena Hawkinga vzpomene na letos zesnulého 
britského teoretického fyzika a jednoho z nejznámějších 
vědců vůbec. Na tento pořad naváže série Génius 
podle Stephena Hawkinga. 



Světoznámý britský šéfkuchař Gordon Ramsay, který 
získal celkem 16 michelinských hvězd, nám zcela ne-
tradičně odhalí celosvětový trh s kokainem v seriá-
lu v originálním znění Gordon Ramsay on Cocaine.  
A také vám prozradíme, jak bude vypadat Svět  
budoucnosti II.

Užijete si také tři série seriálu Krotitelé vraků. I když se 
zdá, že je vše ztraceno, něco se vždy zachránit dá. Akcí 
nabitá dokumentární minisérie sleduje zkušené týmy 
odborníků, kteří řeší nejsložitější inženýrské zádrhely, na 
jaké se dá na otevřeném moři narazit.



PRIMA
ONLINE

Televizní portál iPrima představuje celý archiv skupiny 
Prima na jednom místě. Na webu iPrima.cz najdete 
pořady, seriály, filmy, dokumenty a všechny bonusy. 
Užijte si ještě více zábavy s televizí Prima, a to i online.

www.iprima.cz



Skupina Prima inovovala prostředí červeného tlačítka, 
které divákům nabízí vylepšené menu i intuitivnější 
videoarchiv. Nově diváci najdou v HbbTV informace 
o právě vysílaném pořadu a možnost přehrát si jej 
od začátku, jednoduchý vstup na stránku pořadu, 
včetně všech epizod, mohou si sestavit svůj vlastní 
program nebo vyzkoušet funkci „Na co se dívat?“.  
Stejně jako web iPrima.cz je nový televizní archiv 
v HbbTV uživatelsky přátelský s jednoduchou grafikou 
a snadným přístupem k videoobsahu.

PRIMA
ONLINE



Když jsme v roce 2016 v rámci skupiny Prima zakláda-
li nový brand Solootions, měli jsme jasnou vizi, čím 
chceme být na trhu jedineční. Chtěli jsme klientům 
nabízet komplexní komunikační řešení, která vyboču-
jí svým pojetím i realizací. Díky bohatým zkušenos-
tem ze silné mediální skupiny se výborně orientujeme 
na celém mediálním trhu. Dokážeme také navrhovat 
kreativní řešení a využívat úzké vazby na média vlast-
něná skupinou Prima, jimiž dokážeme zasáhnout téměř 
100 % české ekonomicky aktivní populace.

more than a solution | více než řešenímore than a solution | více než řešení

Pod hlavičkou Solootions jsme postupně rozvinuli 
segment tištěných médií a rozjeli sérii eventů, které 
navazují na úspěšné značky skupiny Prima. Za zmínku 
například stojí největší letní rodinný festival Prima 
FEST, unikátní veletrh tzv. čisté mobility e-Salon či 
již tradiční akce jako You Fest, LOVE Day či MAX 
kino. Kromě monetizace stávajícího televizního 
a online obsahu chceme veřejnosti přinášet zábavu  
a zprostředkovávat zážitky spojené se značkami 
skupiny Prima. Naše eventy ročně navštíví přes  
200 000 lidí.



Příkladem může být spolupráce se společností Škoda. 
V rámci uvedení jejich nového modelu Škoda Kodiaq 
jsme přejmenovali náš kanál Prima COOL na COOLIAQ, 
který označoval aktivaci spojení kanálu Prima COOL 
a prvního českého SUV. Tento projekt byl v letošním 
roce oceněn Zlatou peckou. Komunikační řešení napříč 
našimi médii a eventy poskytujeme také klientům  
Hasbro, Fujifilm, Dermacol, Blue Style nebo knihku-
pectví Neoluxor.
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TV Premiéra  
byla první česká 

komerční televize, 
která začala vysílat 

20. června 1993.

1



U zrodu první 
„nestátní“ televize  

byly takové osobnosti,  
jako např. 

Marie Poledňáková, 
Jitka Markvartová  

a Jiří Menzel.

Na založení televize  
Prima se také podíleli 

např. Miroslav Ondříček, 
Vít Olmer, Zdeněk Svěrák 

či Karel Hvížďala.

Prima sídlí už 20 let 
na Palmovce v Praze, 
dnes má více než 240 
zaměstnanců a řadu  

externích 
spolupracovníků.

Prima začínala  
vysílat z Kongresového 

centra v Praze 
a měla tehdy jen  
30 zaměstnanců.
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Nejstarším 
primáckým pořadem  
je Prima ZOOM Svět,  
vysíláme jej již 23 let.
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V roce 2005 přišla 
Prima jako první 
česká TV s reality 
show – VyVolení.

Prima jako první  
česká TV natočila  

telenovelu – 
Ošklivka Katka.

Prvním pořadem,  
kterým Prima zahájila 
vysílání, byl Formanův 

film Amadeus.

Prima poprvé 
natočila kultovní 

adrenalinovou soutěž  
Pevnost Boyard 

s českými soutěžícími.
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Nejsledovanějším 
filmem byla premiéra 

Líbáš jako Bůh. 
Film 5. 12. 2010 

vidělo 1 444 000 diváků 
(35,33  %) v CS 15+. 

11



Nejvíce epizod měl 
seriál Cesty domů  

(natočeno 360 dílů).  
Vysílal se od 18. 9. 2010  

do 8. 12. 2015. 

První českou  
rodinnou ságou byl 

seriál Rodinná pouta. 
Běžel od 23. 3. 2004 

do 5. 10. 2006.

Divácky nejúspěšnějším 
pořadem byla 

prezidentská debata, 
kterou 23. ledna 2018 
sledovalo 2 243 000 

diváků v CS 15+.

Nejdéle vysílaným 
českým hobby  

pořadem je Receptář 
prima nápadů.  

Vysíláme jej od 2001.
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Prima má mezi komerčními  
stanicemi nejpestřejší  
zpravodajské relace.  

Ve všední den jich vysílá  
hned šest - Polední zprávy,  

Miniduel, Odpolední zprávy, 
Velké zprávy, Divošky,  

TOP STAR.
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V roce 2014 Prima  
jako první televize 

na světě vyjela 
za diváky s mobilním 

zpravodajským 
studiem.

Primácký moderátor 
Roman Šebrle je jediný 

olympijský vítěz  
na světě, který 

moderuje hlavní 
zpravodajskou relaci.

Při srovnání českých 
komerčních televizí 

vítězí primácký pořad 
Partie v počtu 

osobních návštěv 
českých prezidentů mezi 
komerčními televizemi.

Terezie Tománková 
(Kašparovská) je nejdéle 
působící moderátorkou 

na Primě. Diváci ji mohou 
vídat již 18 let.
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Díky Primě mohli 

čeští diváci poprvé  
sledovat telenovelu  

Manuela (1993) a zažít  
první rychlodabing, 

kdy jeden hlas mluvil 
muže i ženu.



V primáckém pořadu 
Prostřeno! se navařilo 

téměř 1 700 pokrmů. 

Za 25 let natočila 
Prima téměř 200 

pořadů. To je průměrně 
8 pořadů ročně.

Akce pořádané televizí 
Prima navštíví ročně 

na 200 000 lidí.

V roce 2015 Prima jako 
první televize uvedla 

první komerční kampaň 
na HbbTV pro klienta 

Vodafone.
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