
Kdo by se netěšil na to, 
co přijde?



DALŠÍ
PŘÍPADY

Druhá sezóna TEMNÉHO KRAJE přináší dalších sedm 
případů sériových vražd inspirovaných skutečnými 
událostmi, které se svými kolegy řeší elitní kriminalista 
PETR KRAJ. Tentokrát ho na venkově drží nejen jeho 
PES EGON, ale také nedořešený případ tajemné 
vraždy, která se ho osobně týká.

Brutální zločiny a dramatické události plné napě-
tí se opět odehrávají na pozadí poklidné melan-
cholické nálady malebného venkova, opředeného 
strašidelnými pověstmi a legendami, kde se v tem-
ných zákoutích vesnice dají snadno skrýt všech-
na tajemství a netušené hrůzy, psychické problémy  
a posedlosti, které mohou vyústit až do krajních situací 
a skončit nejhorším zločinem, jako jsou sériové vraždy.

Režie: Jitka Bártů
Scénář:  Jitka Bártů, Kateřina Bártů 

TWINPOWER s.r.o.
Producent: Gabriela Erleová



Stručný děj
Petr Kraj, elitní kriminalista a odborník na sériové vraždy, nesnáší neuzavřené pří-
pady, a proto se na podnět kolegy z krajského oddělení Blahouta pouští do ob-
jasňování nedořešené loňské vraždy recidivisty Ulricha, ve které Petr figuroval jako 
svědek. Navzdory času, podlomenému zdraví, novým pracovním povinnostem  
a výzvám v Praze dál zůstává na své zchátralé faře na venkově spolu se svým 
psem Egonem. Pouští se nejen do riskantního vyšetřování, ale zároveň svým ko-
legům z kriminálky pomáhá řešit nové případy sériových vražd. Nejasnosti v Ulri-
chově případu ho zavedou na krajské oddělení, které řídí jeho bývalý kolega, am-
biciózní a zákeřný Rosťa Kořen, se kterým se Petr nevidí zrovna rád. Nečekanými 
odhaleními ve svém pátrání zamíchá vztahy a osudy všech kolem sebe a v ohro-
žení se náhle ocitá nejen on sám, ale dokonce i jeho práce u policie a reputace. Je 
jen na něm, zda komplikovaný případ vraždy nakonec vzdá, nebo dořeší, protože 
konečným usvědčením pachatele může víc ztratit než získat.



Rosťa Kořen 
David Suchařípa

Ambiciózní krajský ředitel 
policie a kandidát na hejtma-
na. Bývalý kamarád a kolega 
Petra, jeho protiklad. Zákeřný 

a bezohledný manipulátor, 
který je pro vlastní cíle a zájmy 

ochotný udělat cokoli.

Patrik Kořen  
Lukáš Kunz

Zhýčkaný synáček, problémový 
a protekční spratek. Zdánlivě 

nadějný student  
a sportovec, ale raději se fláká 
s kamarády. Snaží se sice vze-
přít otcově autoritě, ale nechce 

se vzdát pohodlí domova.

Marie Kořenová  
Markéta Hrubešová

Reprezentativní a dokonalá 
manželka Rosti Kořena, jeho 

hlavní opora a ozdoba.  
Petrova dávná láska, nikdy na 
něj nezapomněla. Osamělost 
a smutek často utápí na dně 

skleničky.

NOVÉ POSTAVY



Miloš Blahout  Kamil Halbich

Bývalý vyšetřovatel krajského oddělení vražd. Depresivní štvanec a cynický pro-
vokatér, rád moralizuje a káže. Petrovi ve svých nahrávkách odhaluje tajemství nejen  
o případu, ale i lidech kolem. 

Naďa Hamplová  Kristýna Badinková

Velitelka okresního oddělení policie. Svobodná matka s dospívajícím synem a s rý-
pavým otcem, vyléčeným alkoholikem. Má svá tajemství, a rozhodně není tak 
bezbranná a nevinná, jak vypadá.

Vojta Coufal  Jan Teplý

Kriminalista z okresního oddělení policie, který povýšil do Prahy. Snaživec posedlý 
svou prací, co se chce zbavit nálepky vidláka. Sebevědomý kovboj a drsňák ve 
skutečnosti touží jen po pochvale a uznání v Praze. 

Pepa Sláma  Karel Zima

Zábavný pohodář a nadšený vypravěč strašidelných legend a pověstí. V práci se 
nehodlá předřít a doma chce klid, tak raději nikdy nepouští z ruky svoji svačinu 
nebo koláček.







NOVÁ
TALKSHOW

Marta – to je show plná humoru, hudby a rozhovorů s těmi nejznámějšími osobnostmi, 
o kterých se dozvíte zase něco nového! 
 
Populární zpěvačka Marta Jandová se představí ve svém novém pořadu poprvé coby 
moderátorka. Je spontánní, emotivní, má ráda humor a nebojí se udělat si legraci sama 
ze sebe. 
V každém díle přivítá dva hosty, kteří mají něco společného. Může to být profese, stejná 
záliba nebo schopnost, jeden mohl být pro druhého inspirací nebo je spojuje třeba jejich 
přátelství. Pro každého hosta si Marta připraví úkol nebo výzvu, kterou se host pokusí 
splnit. Vždy je to něco, co chtěl zkusit, případně si tak ověříme to, co tvrdí. Někdy to ale 
může být také splněné přání prvního hosta, a díky Martě se seznámí s osobností, se kterou 
si vždy přál se setkat. Můžete se těšit nejen na zajímavé rozhovory, ale především na show 
plnou překvapení, spontánní zábavy a hudebních vystoupení – nejen Marty Jandové  
a její kapely.

Režie: Jiří Chlumský
Výkonná producentka FIRST UNIT: Jana Boušková
Výkonná producentka FTV Prima: Romana Baborová
Dramaturgie: Martina Jandová, David Holý





VLAJKOVÁ
LOĎ PLUJE DÁL

Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí. Moderní drama z urgentního příjmu  
s hvězdným hereckým obsazením a napínavými příběhy inspirovanými skutečnými 
osudy pacientů, lékařů i dalších pracovníků pohotovosti.

Seriál Modrý kód pokračuje od podzimní sezóny již 185. dílem
Do Rubavy přijíždí MUDr. Michal Tomášek, který se domluvil s primářem Bojanem, že 
nastoupí na urgent. Petra dostává nečekanou zprávu, která může výrazně změnit její 
budoucí život. A Prokop se k nové situaci musí dokázat postavit. Za Adamem přijíždí Mi-
lada Strnadová, matka holčičky, kvůli které měl Adam problémy v minulosti. Strnadová 
Adamovi vstoupí do života výrazněji, než by si přál. Do Rubavy se vrátil Hojer, začínají 
se s Vali potkávat a zdá se, že si stále dobře rozumějí. Maty přijíždí z Kanady a je rád, že 
pokračuje jeho přátelství s Veronikou Jánskou, Luciinou kamarádkou. Spolu s Prokopem 
tvoří docela dobrou partu. Saša je na nějaký čas alespoň částečně zadobře se svou 
matkou a využije toho, že bývalá starostka Růžičková vede úspěšnou politickou kariéru. 
Saša si s mocnou matkou v zádech prosadí na urgentu kontroverzní projekt, se kterým 
Bojan nesouhlasí, ale nedokáže mu zabránit. Ema Vlčková bude muset řešit nečekané 
problémy, které by mohly ohrozit i její postavení primářky pediatrie. Rasputin jí bude 
ochotně pomáhat vše zvládnout. A Mery, jak se zdá, konečně po čase najde člověka, se 
kterým je jí opravdu dobře…





BLÁZNIVÁ
RODINKA
POKRAČUJE

Seriál Krejzovi si přes prázdniny dává pauzu, ale už na konci srpna se vrátí na ob-
razovky a diváci se rozhodně mají na co těšit. Krejzovic rodinku totiž čekají velké 
změny i nové tváře.

Do seriálové vily se konečně podívá maminka Helena Krejzová v podání Jaroslavy  
Kretschmerové. Ta se z polární stanice vrací po dlouhých letech domů a chce se zase 
věnovat rodině. Jenže nikdo už na soužití s ní není zvyklý, takže to vyvolá jen problémy. 
Věděli jste, že veterinář Petr Vymeš (Jan Šťastný) má jednovaječné dvojče, Pavla? Ten 
se k velké radosti maminky Dagmar (Vlasta Peterková) vrací do rodného města. Jana 
Šťastného tak čeká dvojrole a velká výzva. Pavla si všichni s Petrem pletou, navíc je Pavel 
pěkný playboy, který si užívá života a nic neřeší. Co když ale narazí na tu pravou? 
Rádio Best má nového majitele – Honzu Roubala (Jan Dolanský), workoholika, který na-
stolí v rádiu pořádek. Obchod mu dohodila Danka Krejzová (Ivana Korolová), i když se 
s Honzou dvakrát nemusí. Tento postoj je ale nucena nejmladší dcera Krejzovic klanu 
přehodnotit. Z televize dostane vyhazov, a tak se chce vrátit zpátky do rádia. Bohužel 
Roubal není příznivcem rodinného byznysu a o Dance nechce ani slyšet. Nakonec bu-
dou muset tihle dva spolupracovat, a navíc, jiskra začne přeskakovat, což změní všechny 
Honzovy záměry – napravit firmu a prodat ji se ziskem. Tak totiž zněl původní plán. 
Márty, který našel u Krejzových azyl a odpykával si tam domácí vězení, je konečně zba-
ven náramku. Vůně svobody ale nebude tak bezstarostná, jak si myslel. Nečekaně se 
v jeho blízkosti objeví žena, kvůli které domácí vězení vyfasoval, a jí se jeho ukončení 
vůbec nelíbí. Proto Mártymu začne svobodu pěkně „oslazovat“.



Nové postavy:
Helena Krejzová (Jaroslava Kretschmerová) je psycholožka, která většinu svého života 
prožila na pracovních cestách. Teď se vrací domů na důchod, ale nějak jí to nejde, pro-
tože není zvyklá na rodinný život, neumí přestat pracovat a svoji práci miluje. Svou rodinu 
ovšem miluje stejně tak a snaží se jim to i přes jejich nesouhlas dávat všemožně najevo. 
Nakonec jsou však všichni rádi, že odjede za další prací. 

Honza Roubal (Jan Dolanský) je nový majitel rádia Best. Je klasickým krizovým mana-
žerem, který převezme podnik v krizi, oživí ho a pak se ziskem prodá. Proto mu rodinná 
atmosféra rádia Best nevyhovuje, a už vůbec není kompatibilní s potřeštěnou Dankou. Ale 
jsou donuceni spolupracovat. A jiskra, která mezi nimi přeskočí, změní plány všem.



OSMÁ SEZÓNA
TALENTU

Česko Slovensko má talent (ČSMT) je česko-slovenská talentová show, která se letos 
dočká své už osmé řady. Vysílá ji česká TV Prima a slovenská TV JOJ. 

Letos zůstává stejné složení poroty i moderátorů. Ale čeká vás několik překvapení. Objeví 
se nový speciální porotce – Jiřina Bohdalová. A v jaké podobě se letos představí legen-
dární postavička a účastník všech ročníků – pan Pátrovič? Účinkující přijeli z celé Evropy, 
ale také z Asie, USA, Brazílie a Austrálie. Vloni se hlásili kromě Čechů a Slováků nejvíce 
občané Ruska a Ukrajiny, letos dominovali z cizinců Poláci. Z loňského rekordního počtu 
striptérských čísel se přesuneme více k umění a přivítáme řadu burlesek. Zlatý bzučák 
opět dovolí každému z porotců posunout někoho rovnou do finále. Premiérové díly mo-
hou čeští diváci opět sledovat každý pátek večer. Velkou novinkou bude speciální ČSMT 
aftershow, která se objeví na Prima COOL každé pondělí s novou moderátorskou dvojicí 
Sonia Edde a Jakub Kotek.





PRIMA
STÁLICE

Právě v těchto dnech se vydal Jan Rosák objevovat další Poklad z půdy! Díky obrovské-
mu úspěchu první a druhé řady a lavině zájemců, kteří poslali své domnělé cennosti, se 
můžete na podzim těšit na již třetí sérii pátrání nejen po půdách diváků televize Prima.

Ani tentokrát nebude při odkrývání tajemství předmětů nouze o kousky velmi cenné, či 
naopak naprosté braky, ale i velice bizarní záležitosti. „Myslel jsem, že mě už nic ne-
překvapí, ale při první a druhé sérii jsme v Pokladu z půdy měli takové kousky, že jsem 
doslova zíral. Kožich z tuleně, deštník z Titaniku či masážní sadu jako z Postřižin,“ vyjme-
novává Jan Rosák. Jakou cenu má brož po babičce? Je zaprášený obraz cenným dílem? 
Na to odpoví odborníci z řad starožitníků, kteří se o největší skvosty utkají v mini aukci. 
Na vaší půdě se může skrývat poklad, o kterém jste možná doposud neměli ani tušení. 
V každé epizodě třetí řady pořadu Poklad z půdy budou odborníci v doprovodu mode-
rátora Jana Rosáka oceňovat 5 starožitností od diváků. Tyto tajemstvím zahalené před-
měty od nich následně budou moci koupit experti–starožitníci v mini aukci. Poklad z půdy 
nabídne zajímavé příběhy věcí i lidí a základní návod na to, jak poznat, jestli se na vaší 
půdě nepráší na cenný předmět, jejž by ocenil nejeden sběratel. O tom svědčí i fakt, že 
v mini aukci první série pořadu Poklad z půdy padla dokonce taková částka, jakou je  
půl milionu korun!



PRIMA
STÁLICE

Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšném pořadu! Aktuální hosté, témata  
bez cenzury a ta nejlepší late night show každou středu večer na Primě. 
Premiérové díly 10. řady pokračují od 4. září ve 21.35 na Primě.

Zábavná show Partička znovu vtrhne na obrazovku. Na podzim 
se opět rozjedou premiérové díly osvědčené Prima Partičky ve 
složení Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, 
Michal Novotný, Daniel Dangl a hudební mág Marián Čurko.
 
Čeká vás osm nových dílů a také VIP hosté z řad herců, 
zpěváků a sportovců. Nebude chybět spousta zábav-
ných scének a historek a možná přijde ještě ně-
kdo další…



PRIMA
STÁLICE

Král kutilů Láďa Hruška! Seriózní rádce i lidový koumák! Jeho vychytávky 
nám usnadní život, osobitý 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! 

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 Oldřich Navrátil se svými hosty, a to každou 
neděli kolem poledne.



PRIMA
STÁLICE

každý všední den  

16 
50

POLICIE  
V AKCISKUTEČNÉ PŘÍPADY     REÁLNÍ POLICISTÉ

Čtyři příběhy z každodenní policejní praxe, ať už se jedná o drobné pře-
stupky, ale i větší konflikty nebo podezření z trestných činů, přináší divá-
kům pořad Policie v akci. Některé případy mohou sloužit jako varování, jak 
se nenechat podvést a okrást, i jako návod na to, v jakých situacích se na 
muže a ženy zákona obrátit. Jiné příběhy vyvolávají úsměv, končí dobře či 
nápravou. A jsou i případy, kdy není jiná možnost než pachatele zatknout 
a odvést na služebnu.

Pět soutěžících, pět soutěžních menu, jedna výhra. To je již od 
roku 2010 Prostřeno! – rodinná show a fenomén milovníků do-
mácího vaření. Napříč republikou mohou soutěžící předvést svou 
kulinářskou zdatnost. Nehrají o titul, ale o uznání a výhru ve výši 
60 tisíc korun. Dalších 10 tisíc korun mohou získat díky hla-
sování diváků. Kdo má jejich sympatie, bere vše. Pořadem 
provázejí od počátku herci Jana Boušková a Václav  
Vydra. I díky nim je právě tento formát stálicí televizní 
obrazovky. 



Pohádka „Když draka bolí hlava“ nás vrátí do minulých dob Československa a s důvtipem 
propojí dvě drakovy rozdílně mluvící hlavy, které toho ale stále mají hodně společného!

Na motivy první československé pohádkové knížky „Když draka bolí hlava“ vznikl scénář 
k filmové pohádce, jejímž hlavním hrdinou je roztomilý dvouhlavý drak Čmoudík, jehož 
jedna hlava mluví česky, a druhá slovensky. Rozdílné jazyky i povahy přinášejí řadu hu-
morných situací, nedorozumění, ale i cestu ke vzájemnému porozumění a toleranci. Vždyť 
obě hlavy mají společný zadek i srdce. Před sto lety vzniklo Československo, a zatímco se 
před 25 lety rozdělilo na dva samostatné státy, v naší pohádce se království Nad a Pod 
Dračí skálou spojují dohromady. V napínavém příběhu vedeném v duchu klasických po-
hádek bez moderních a výstředních prvků nechybí králové, královny, princové, princezny, 
dračí kletba, velká láska ani záporná postava v podobě skřeta Blivajze. Originální pro-
pojení animací draků s reálnými herci dodává příběhu nevšední poetiku, zdůrazněnou 
záběry (kamera Jan Ďuriš) pro filmaře nových destinací československého pomezí, včetně 
pralesa Mionší, unikátního kamenolomu Megoňky v Čadci či noblesních prostor karvin-
ského zámku a hradu Budatín v Žilině. 
Důležitou složkou pohádky jsou písničky renomovaných autorů. O kvalitě písní ledacos 
napovídá i osobní účast Karla Gotta na celém projektu, konkrétně jím osobně nazpívané 
duety s dcerou Charlottou a slovenskou herečkou Kamilou Magálovou.

KDYŽ DRAKA 
BOLÍ HLAVA

ČESKÉ
FILMOVÉ HITY



ČESKÉ
FILMOVÉ HITYPO ČEM MUŽI

TOUŽÍ

Režisér Rudolf Havlík a scenáristka Radka Třeštíková se společně rozhodli vyprávět  
s humorem a nadsázkou příběh o věčném soupeření mužského a ženského světa.
  
Hrdinou příběhu je charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer). Trochu šovinista a sar-
kastický sympaťák, na kterého ženy letí. Pracuje jako šéfredaktor časopisu pro muže 
a s ničím se moc nemazlí. Jeho osobní život však není zrovna příkladem vyrovnanos-
ti. S exmanželkou (Andrea Hoffmannová) se hádá nejen kvůli sedmnáctileté dceři Julii 
(Sara Sandeva), které Karel leze krkem kvůli svému chování.
Karlův nevázaný způsob života jednoho dne dostane hned několik ran. Přijde o práci, 
z níž ho vyhodí kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera 
ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná 
mladá šéfredaktorka (Táňa Pauhofová). Karel je na dně a společně s nejlepším kama-
rádem Čestmírem (Matěj Hádek) to vyřeší po chlapsku – opije se a v dobrodružné noci 
si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší, a on je 
na tom kvůli nim bídně“. Ráno se Karel probudí, ale už to není Karel. Po noční alkoholické 
„jízdě“ a kletbou vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ov-
šem pouze fyzicky. Karel, vlastně již Karla, se musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale 
vymyslet i krycí příběh pro své náhlé zmizení. A hlavně se naučit fungovat v ženském těle 
a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší.



Na televizních obrazovkách se vůbec poprvé objeví bláznivě zábavný divoch Charlie 
Sheen jako terapeut v Kurzu sebeovládání. Divní pacienti, zmatená dcera, exmanželka, 
sex… Přežije to? Ještě divočejší příběhy zažijete s brutálně krvelačnými piráty z Karibiku. 
Historicko-dobrodružný seriál Pod černou vlajkou se inspiroval postavami slavného Os-
trova pokladů a jeho nemilosrdní hrdinové, kapitán Flint a John Silver, válčí s celým svě-
tem. Ale to není nic proti nebezpečnému světu kolumbijských drogových gangů, kterému 
vládne nechvalně proslulý zločinec Pablo Escobar v drsném seriálu Narcos, natočeném 
podle skutečných událostí.

S kanálem COOL jsou neodmyslitelně spojeny největší televizní pecky poslední deká-
dy, a ani tentokrát se na tom nic nezmění. Veselí fyzici a nenapravitelní intouši se vrací  
v Teorii velkého třesku, takže si můžete v klidu propočítat všechny jejich klikaté rovnice. 
Top Gear to vytáčí na plné obrátky v nejhezčích, nejlepších a nejzajímavějších fárech ve 
všech možných, zásadně exotických koutech světa. Co na to Springfield? Legendární 
Simpsonovi mají za sebou třicet let v akci a můžete se spolehnout, že i v úplně nových 
dílech zase něco vyvedou.

Nejvíc COOL český zábavný  
kanál představí na podzim 

hromadu novinek, se kterými  
budete vždycky in.



Filmové premiéry vás vtáhnou do centra dění. Hrdinové ohně bojují se smrtícími požáry. 
Skupina dobře sehraných zločinců se snaží uloupit 600 milionů dolarů přímo v Oku huri-
kánu. Vesmírný dobrodruh Valerian odhaluje tajemství Města tisíce planet. Neohrožený 
Solomon Kane má v 16. století plné ruce práce s nohsledem samotného ďábla. A nemů-
žou chybět ani nejúspěšnější filmy všech dob, Avatar, a klasické série jako Smrtonosná 
past, Doba ledová, Mission: Impossible, Rambo a Shrek.

Do akce má namířeno také náš vlastní motoristický magazín Autosalon, plný žhavých 
světových novinek, nelítostných testů i dechberoucích futuristických konceptů. A určitě 
uznáte, že tak veleoblíbená show jako Česko Slovensko má talent se neobejde bez své 
aftershow. Co se stane, když se ze špinavé práce vyklube fakt Těžká dřina? To se dozvíte 
v nových, nervy a hlavně smysly drásajících dílech neskutečné podívané přímo z českého 
prostředí. Vyhrňte si rukávy a dejte si bacha, tohle Amíci neznaj!



Thriller Oko v oblacích zachycuje příběh britské plukovnice, která se snaží zmařit chysta-
ný teroristický útok, a mladého amerického pilota dronu, u něhož se znenadání projevila 
krize svědomí. Výsledkem je mezinárodní konflikt. V hlavních rolích hrají Helen Mirrenová 
a Aaron Paul. Hvězda k nepoznání září v dramatu Zlato. Neobvykle plešatý Matthew 
McConaughey se vžil do postavy podnikatele, zlatokopa a podvodníka v jedné osobě 
v krimi dramatu volně inspirovaném skandálem skupiny těžařských společností ze začát-
ku 90. let. 

Dobrodružný film podle skutečných událostí nabízí také Ztracené město Z. V roce 1906 
se britský badatel Percy Fawcett vydal poprvé do Amazonie. Čelil kanibalům, nemocem, 
nekonečným dešťům a nedostatku potravin, ale nevzdal se a hluboko v srdci pralesa na-
šel důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé civilizace. V hlavních rolích charismatický 
Charlie Hunnam a k nepoznání změněný Robert Pattinson. Hrdinové romantické komedie 
S láskou, Rosie popírají vědecké výzkumy, podle kterých se do sebe dospělí lidé nemůžou 
zamilovat, když se znali jako děti.

Filmový kanál 
Prima MAX připravil 

na podzim maximálně 
pestrou nabídku filmů. 



Díky filmovým eposům Titanic, Poslední Mohykán, Opravdová kuráž, Robin Hood: Král 
zbojníků nebo Exodus: Bohové a králové zažijete odvahu a dobrodružství. Vzrušení, 
zábavu a eleganci nabídnou tak oblíbené podívané jako Ďábel nosí Pradu, Lepší už 
to nebude a Chyť mě, když to dokážeš. O exotiku se postará Královna pouště a lásku 
slibuje Krásná pokojská.



Těšit se můžete na kanadský kriminální seriál Cardinal podle knih spisovatele Gilese Blunta. 
Na obrazovky vstoupí i seriál Stíny spravedlnosti, který sleduje zaměstnance právnické 
firmy, a přináší tak trochu jiný pohled do světa zločinu, na který se Prima KRIMI zaměřuje. 
Francouzský seriál Vlčí instinkt přináší příběhy marseillského policisty Alexe Huga, který vy-
měnil rušné město za poklidnější život v horách, kde začně řešit místní případy. Diváci se ale 
i nadále mohou dívat na oblíbené krimi seriály, ať už to jsou Sběratelé kostí, Rizzoli & Isles: 
Vraždy na pitevně, Castle na zabití, Vraždy v Midsomeru, Temný Wales či premiérovou 
sedmou sérii Sherlock Holmes: Jak prosté.

Nejmladší stanice  
ze skupiny Prima, Prima KRIMI, 

přinese divákům na podzim 
hned dvě atraktivní novinky. 



Cardinal
Vraždy se nevyhýbají ani algonquinskému zálivu v Kanadě. A své o tom ví vyšetřovatel John 
Cardinal (Billy Campbell), kterého sice přeřadili z oddělení vražd, ale velmi brzy ho budou 
potřebovat zpět. Tělo pohřešované dívky, jejíž zmizení vyšetřoval a o které byl přesvědčen, 
že byla zabita, je totiž konečně nalezeno. S novou partnerkou Lise Delormeovou (Karine 
Vanasseová) se tak Cardinal pouští do složitého vyšetřování. Delormeová ale vede vyšet-
řování rovnou dvě. Na Cardinala totiž byla nasazena, protože ho federální policie podezírá 
z korupce a ze spolupráce s místním dealerem drog, který záhadně uniká zatčení. Vnitřní 
vyšetřování je ale odsunuto do pozadí, když zmizí další osoba a Cardinal začne mít pode-
zření, že za vším stojí sériový vrah.

Stíny spravedlnosti
Seriál Stíny spravedlnosti sleduje osudy a případy zaměstnanců právnické firmy, která se spe-
cializuje na případy neprávem odsouzených lidí. Pod vedením Madeline Scottové (Rachelle 
Lefevre), která si sama neprávem odseděla deset let za vraždu své nejlepší přítelkyně, kterou 
nespáchala, otevírá tým právníků jeden případ za druhým a snaží se prokázat nevinu obža-
lovaných a vrátit jim jejich čest. Nepostradatelnou součástí týmu jsou EZ Boudreau (Russell 
Hornsby), právník, který prokázal nevinu Madeline, Violet Bellová (Nikki M. Jamesová), medi-
ální konzultantka firmy, nebo Bodie Quick (Vincent Kartheiser), firemní detektiv.

Vlčí instinkt
Alex Hugo býval esem marseillské policie. Rušný život ve městě se ale rozhodl vyměnit za 
zdánlivě poklidnější život v horách, kde bude mít větší volnost. Jenže ani život na venkově se 
neobejde bez zločinu, a Alex tak musí řešit zločiny a vraždy i zde. Na premiérovou sérii Vlčí 
instinkt se mohou diváci těšit od září každou sobotu večer.



Antologie amerického režiséra Stevena Soderbergha s názvem Já, společnice se zamě-
řuje na vzrušující příběhy ambiciózních a schopných žen v riskantních životních situacích. 
V prvním příběhu se půvabná studentka práv snaží najít rovnováhu mezi neplacenou stáží 
v prestižní firmě a prací v luxusním eskortním servisu. V druhém příběhu se dvě ambiciózní 
ženy rozhodnou vydírat mocného muže a bývalá společnice se ukrývá před minulostí i se 
svou třináctiletou dcerou. 

Mladá, svobodná matka Lorelai a její dospívající dcera Rory jsou spíš jako dvě blízké ka-
marádky než jako matka a dcera. Ve fenomenálním seriálu Gilmorova děvčata kolem sebe 
střílí hláškami, které jsou stejně chytré jako zábavné. Radosti si užívají a strasti života pře-
konávají také sestry Flemingovy z Ranče Heartland. Jejich příběhy jsou plné dobrodružství, 
lásky a obdivu ke koním. 

Romantické, vzrušující  
a svůdné seriály nejen pro ženy  
najdete na nejzamilovanějším  
českém kanálu Prima LOVE. 



O lásku jde v první řadě také ve vášnivých telenovelách. V Hříšné lásce touží půvabná 
venkovská dívka po muži svých snů. Když ho konečně potkává, jejich vztah čeká nejedna 
těžká zkouška. Příchuť lásky svede dohromady zručnou, ale chudou kuchařku s bohatým 
obchodníkem, který si úzkostlivě potrpí na pořádek, a vnese jim do životů chaos. Plné citů 
a překvapení jsou příběhy podle nestárnoucích příběhů Rosamunde Pilcherové a Danielle 
Steelové, dvou královen romance.



Hlavním hitem bude pokračování původního českého seriálu Utajené příběhy českých 
dějin II, jehož jednotlivé epizody přinesou pohled na zajímavé historické události, které 
v učebnicích dějepisu nenajdete. Těšit se můžete např. na praotce Čecha, Emmu Destino-
vou, vyvraždění Slavníkovců či magii proti Hitlerovi.

Po celé Zemi jsou místa, jako například Mount Everest, Grand Canyon či Viktoriiny vodo-
pády, která nám vyrážejí dech. Představí nám je dokumentární seriál Přírodní divy Země: 
Život na hraně z produkce BBC. Další skvělý seriálový počin Divoká Čína se zaměřuje na 
pět nejzajímavějších míst v Číně od starověkých pralesů až po čínská mega města a oceá-
ny, které Zemi draka obklopují. Dějiny některých usedlostí na pobřeží Černého moře, které 
sahají více než tři tisíce let do minulosti, představí seriál Krásy černomořského pobřeží. 
V dalším pokračování úspěšného cestopisného seriálu Žena na konci světa (IX + X) zamířila 
Martyna Wojciechowska např. za rybími lidmi do Malajsie či si zatančila s mongolskými orly. 

Nejoblíbenější český 
dokumentární kanál představí 

na podzim moře novinek a premiér.



Vydejte se za dobrodružstvím nejmocnější Římské říše v seriálovém skvostu Barbaři útočí. 
Nacisté chtěli ovládnout celý svět. A proto vynalezli zbraně, které patří k největším a nej-
ničivějším v dějinách lidstva. V šesti nových epizodách pokračování dokumentárního his-
torického seriálu Válečné projekty Třetí říše II se budeme zabývat tím, jaký dopad měly 
takové zbraně, jako jsou například rakety V1, složitý systém opevnění zvaný Siegfriedova 
linie, obrovité bitevní lodě Bismarck a Tirpitz. Nelítostné království – lví králové a královny 
vládli po několik generací vzkvétajícímu království Mombo. Z trůnu je svrhl velitel armády 
hyen jménem Mmamotse, jehož prohnilá armáda šíří strach po celé říši. Dostanou se lvi 
zpátky k moci?



Na webu iPrima.cz najdete pořady, seriály, filmy, dokumenty 
a všechny bonusy, nově i Videopůjčovnu, která divákům umožňuje 
vypůjčit si filmové trháky nebo zhlédnout hlavní seriály Primy až  
7 dní před jejich televizní premiérou. Díky 52 000 000 video views 
za měsíc je iPrima.cz jedničkou na trhu v počtu zhlédnutých videí 
a patří mezi lídry v prodeji videoreklamy.

HbbTV STÁLE ROSTE
Počet diváků, kteří vidí červené tlačítko, meziročně vzrostl o třetinu 
na 2 200 000 unikátních diváků. Spolu s tím roste i obliba, využíva-
nost a čas strávený sledováním videí v HbbTV. Mimoto skupina Pri-
ma v prvním pololetí zaznamenala významný nárůst počtu klientů, 
kteří své reklamní kampaně realizují prostřednictvím červeného 
tlačítka. V prvním pololetí zaznamenala 4krát více realizovaných 
kampaní v HbbTV oproti minulému roku. Inzerenti ve svých kam-
paních využívají všechny dostupné reklamní formáty, které hybrid-
ní televize poskytuje.

Televizní portál iPrima 
představuje celý archiv skupiny  

Prima na jednom místě.



Základním kamenem celého projektu je obsahový web, který návštěvníkům denně přináší nové články, videa a také blogy. Abychom 
tématům, kterým se věnujeme, dodali co největší sledovanost, rozhodli jsme se vytvořit vlastní minipořad, který nejzajímavější obsah 
odvysílá na TV obrazovkách – a to každý týden od pondělí do čtvrtka před hlavním zpravodajským blokem TV Prima

Prima Mazlíček je 
crossmediální projekt, jehož  
hlavním cílem je edukovat 

a pomáhat. 

více než řešení

Když jsme v roce 2016 v rámci skupiny Prima zakládali nový brand Solootions, měli jsme 
jasnou vizi, čím chceme být na trhu jedineční. Chtěli jsme klientům nabízet komplexní ko-
munikační řešení, která vybočují svým pojetím i realizací. Díky bohatým zkušenostem sil-
né mediální skupiny se výborně orientujeme na celém mediálním trhu. Navrhujeme také  
kreativní řešení a využíváme úzké vazby na média vlastněná skupinou Prima, jimiž dokáže-
me zasáhnout téměř 100 % české ekonomicky aktivní populace.

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. Příkladem může být spolupráce se společností Škoda. V rámci uvedení jejich 
nového modelu Škoda Kodiaq jsme přejmenovali náš kanál Prima COOL na COOLIAQ – 
tento projekt byl oceněn Zlatou peckou. Komunikační řešení napříč našimi médii a eventy 
poskytujeme také klientům Dermacol, Blue Style, UPC, Beko, inSPORTline nebo Viacom 
International Media Networks.

Naší filozofií je nabízet  
klientům takové komunikační 

řešení, které je nad rámec jejich 
původní představy.



Na diváky kanálu 
Prima Comedy Central čeká 

v rámci podzimu celá řada premiér.

Úplnou novinkou na obrazovkách je seriál Teta Mick. Mackenzie „Mickey“ Molngová měla 
vždycky problém postarat se sama o sebe. V o to prekérnější situaci se ocitne, když je její 
bohatá sestra, se kterou se léta nevídala, i s manželem zatčena FBI a Mickey požádá, aby jí 
pohlídala děti. Mickey si tak najednou musí poradit s výchovou tří dětí jen s pomocí služeb-
né Alby a svého přítele Jimmyho.

Nedlouho po celosvětové premiéře přinese Prima Comedy Central i X. řadu seriálu Archer. 
Také v této sezoně zůstává reálný Archer v kómatu, v jeho mysli se ale odehrávají další 
dobrodružství jeho týmu, tentokrát v budoucnosti. 



Griffinovi představí hned dvě premiérové řady. V průběhu XV. série se Peter stane řidičem 
Uberu, Quagmire objeví Tinder a stane se gigolem a Lois s Peterem se rozhodnou nenechat 
naočkovat Stewieho. XVI. série pak představí nového Peterova přítele, rodinnou chůvu, 
která pomůže zachránit milostný život Petera a Lois, a objeví se i Vladimír Putin. Moderní 
rodinka se v premiérové IX. řadě vydá na dovolenou k jezeru i ochutnávku vín na venkov. 
Manny začne studovat na vysoké škole a odstěhuje se na kolej, zatímco Jay a Gloria oslaví 
desetileté výročí manželství.

Poslední novinkou je pak premiérová VI. řada seriálu Brooklyn 99, která měla v zámoří pre-
miéru letos na jaře. Holt zjistí, že ztratil pozici komisaře, z čehož upadne do deprese. Nový 
komisař Kelly zveřejní aplikaci pro podávání anonymních tipů, která má pomoci v boji proti 
zločinu, ale Jake a Holt zjistí, že ji ve skutečnosti používá k nelegálnímu odposlouchávání 
lidí. S pomocí svých bývalých rivalů se proto rozhodnou Kellyho odhalit.



Spojuje nás víc, 
než si myslíme.  
A to je Prima.


