


Těšte se na Prima hvězdnou sezónu!

Letošní podzim se můžete těšit nejen na hvězdnou oblohu, ale také na nové pořady 
skupiny Prima. Novinkou mezi seriály je 1. MISE, která sleduje výcvik dvanácti mladých 
lékařů, určených pro nasazení do prestižního mezinárodního oddílu. Divákům přibližuje 
obdivuhodnou profesi vojenských lékařů a jejich ve všech směrech náročnou přípravu. 
Další nový počin je komediální seriál Dvojka na zabití v hlavní roli s Jakubem Prachařem 
a Sárou Sandevou. Neméně hvězdná bude i vesnická romance Hvězdy nad hlavou, 

kde ústřední postavu veterinářky Lucie ztvárňuje Tereza Kostková. Z oblíbených 
pořadů se můžete těšit na nejsledovanější dlouhoběžný seriál Slunečná,  

Česko Slovensko má talent i novou řadu seriálu Polda. Podzimní zábava pak nabídne 
 nový pořad se Zdeňkem Pohlreichem První večeře, novou sérii projektu Tlouštíci  
a premiérové díly Show Jana Krause či 7 pádů Honzy Dědka. Hvězdná zábava 

nebude chybět ani na tematických kanálech v čele s Prima COOL, kde diváky pobaví 
Prima Partička, bláznivý delfín Adolfeen v Nečum na mě show, Fotr na tripu II,  

Autosalon nebo Osobní řidič Míra Hejda.



POLDA

Dvanáct osobností, dvanáct příběhů, a jeden společný cíl: být jedním 
ze čtyř nejúspěšnějších, zasloužit se o místo v elitní jednotce a stát 
se součástí odvážné mise, na jejímž konci bude nespočet zachrá-
něných lidských životů. Tvrdý výcvik pod vedením špiček v oboru, 
ale i praxe ve vojenské nemocnici postaví dvanáct mladých lékařů 
před nevšední profesní výzvy, čelem ke vzrušujícím situacím a vstříc 
prostředím, jež jsou očím i myslím běžné veřejnosti obvykle nedo-
stupná. Obstojí jen ti nejlepší. Nejslabší články výcvik, a tím i seriál, 
v jednotlivých dílech opustí. Profesní linku mediků i jejich školitelů na-
víc proplétá i složitá vztahová linie. Seriál vykresluje vojenské lékaře 
nejen jako úctyhodné profesionály, ale i jako muže a ženy z masa  
a kostí, s duší a svědomím. 

1. MISE je první, a současně jediný český seriál, který dá divákovi 
poznat, jak obdivuhodná je profese vojenských lékařů a jak důležitá 
je jejich precizní a ve všech směrech náročná příprava. 

Hrají: Jan Dolanský, Kristýna Leichtová, Marek Němec, Pavel Řez-
níček, Adéla Gondíková, Sandra Nováková, Ondřej Rychlý, Sára 
Rychlíková, Radúz Mácha, Annette Nesvadbová, Libor Matouš, 
Beáta Hrnčiříková, Radek Melša, Zuzana Novotná, Petr Kolman, 
Kateřina Zapletalová, Ondřej Kubina, Lucie Ducháčková, Jiří Böhm 
a další

Šéfautor: David Litvák
Režie: Vojtěch Moravec, Lukáš Buchar
Producent: Ivan Vodochodský

JEN SILNÍ
PŘEŽIJÍ

1. MISE



POLDA

Alice Hofmanová
Kristýna Leichtová 

„Alice je vrchní sestra a manželka plukovníka Hofmana, kterého 
hraje Honza Dolanský. Alice zatím vypadá, že je moc fajn. Ale tak 
vypadají všechny moje postavy, a pak se s nimi vždycky něco sta-
ne. Je pravda, že v minulosti měly nějaký škraloup už na začátku, 
to Alice nemá, tak si říkám, že určitě něco přijde…“

Dan Hofman 
Jan Dolanský 

„Hofman je lékař, který má za úkol vycvičit frekventanty pro vo-
jenskou misi. Naším úkolem je z adeptů vybrat ty nejlepší. Budou 
podrobeni fyzickým i psychologickým testům. Baví mě to, mám na 
sobě uniformu – vůbec poprvé v životě. A díky seriálu jsem měl 
možnost si zastřílet, bylo to rozhodně zajímavé, ale myslím si, že 
sám bych se výcviku účastnit nechtěl.“

1. MISE



POLDA

1. MISE

David Hofbauer
Marek Němec 

„David Hofbauer bude muset být nebývale zodpovědný, dostal 
na starost primariát. Snaží se vklínit do nového organismu. Já jsem 
rád, že David Hofbauer přetekl do 1. MISE. Já sám jsem na voj-
ně nebyl, jsem první ročník, který utekl povinné vojenské službě.  
Přemýšlel jsem o tom, jestli bych neměl jít, ale divadlo mě drilu na-
učilo. Myslím, že vojna chlapa z kluka neudělá, i když někteří zelení 
by možná nesouhlasili.“

Vít Jelen 
Pavel Řezníček

„Vít Jelen je vojenský psycholog, plukovník, který si prošel  
zahraničními misemi, a teď se účastní experimentu, v rámci něhož  
vybírá mladé adepty do prestižního mezinárodního oddílu. Nemá 
manželku ani milenku. Sám jsem zvědavý, co se z něj vyvrbí. Já 
jsem tady jedním z mála, který na vojně byl, dva roky, a už bych 
se tam v životě nechtěl vrátit, i když to byla zkušenost k nezapla-
cení. Být dva roky s dvaceti kluky na jednom pokoji mě naučilo  
určité toleranci.“



POLDA

1. MISE

Eva, Ester, Jana, Marika, Lenka a Renata 

Jsou mladé, jsou krásné a jsou nebojácné. Šest mladých lékařek, 
každá je jiná, ale jedno je spojuje: odvaha, odhodlání a touha po-
máhat v extrémních podmínkách. Má některá z dívek šanci získat 
místo v elitní jednotce vyslané na vojenskou misi? 

František, Ivan, Honza, Ondřej, Vladimír a Luděk

Také šestice mladých lékařů svede boj o místo ve čtveřici nejlepších, 
kteří dostanou šanci zúčastnit se vojenské mise. Poperou se nejen  
s extrémními podmínkami, překonat ale budou muset i sami sebe. Kdo 
uspěje, a kdo skupinu opustí?



1. MISE



Seriál z malebné vesnice vypráví 
s laskavým humorem a nadhledem  
o veterinářce Lucii Boučkové (Tereza  
Kostková), která na malé vesnici  
zachraňuje nejen zvířata, ale často  
i lidské osudy. Sama se ale jednoho  
dne dostane před volbu, kdy se musí 
správně rozhodnout mezi dvěma muži, 
aby našla pravou lásku a zajistila šťast-
nou budoucnost pro sebe a svého syna  
Filipa (Filip Antonio).

Počet epizod: 16
Scénář: David Laňka
Režie: Martin Kopp, David Laňka
Producent: Tomáš Hoffman

Hvězdy nad hlavou



„Diváci budou moci sledovat cestu Lucie, ve které se vlivem životních okolností opět probu-
dí její ženství, a určitě se v jejím příběhu mnozí najdou. Lucie je víc matka a veterinářka než 
žena, a ta se najednou začne hlásit o slovo.“

Je jí čtyřicet, a většina věcí v jejím životě je nakonec jinak, než si původně představovala, ale 
to pro Lucii není důvod k zatrpklosti. Holka z Prahy, která se věnovala amatérskému focení  
a její fotografie oceňovali i profesionální fotografové. Na přání otce však vystudovala vete-
rinu. Náhoda ji svedla dohromady s Jirkou. Úspěšně dokončila studia, otěhotněla, vdala se, 
nechtěla dělat kariéru velkoměstského veterináře, a proto nakonec zakotvila na malé vesnici, 
odkud pochází Jirka a kde dodnes pracuje jako veterinářka. Doufala ve šťastnou rodinu, ale 
manželství skončilo kvůli Jirkovým nevěrám rozvodem. Pro svého dnes již patnáctiletého syna 
je spíše kamarádkou než vychovávající mámou. S bývalým mužem jsou i nadále přátelé a Lu-
cie pro něj má stále slabost. Od rozvodu neměla potřebu hledat si nového partnera. Situace 
se ale změní s příchodem architekta Veselého, i když ho ze začátku bere jako vypočítavého 
člověka, který chce získat nemovitost v jejich obci a dělá všechno proto, aby se místním zalí-
bil. Postupně však zjišťuje, že tomu tak není. Že jde o férového chlapa, který se pokouší vyřešit 
svou životní situaci. Oplývá kouzlem neznámého, líbí se jí jako muž, dokáže být ženě oporou  
v každé situaci a má to v hlavě srovnané.

Lucie Boučková
Tereza Kostková

Hvězdy nad hlavou



„Jsem hrnčíř a malíř, to je jedna záliba. Tou druhou jsou ženy, a kvůli tomu je Tereza Kostková, 
tedy Lucie, má bývalá. V současné době mám vztah s mladou holkou, Táňou, a docela se  
s tím potýkám. Ještě totiž nevím, co v životě chci.“

Bezstarostný floutek, kterému vždycky všechno projde. Bydlí z pohodlnosti ve stavení u svých 
rodičů, u nichž si ve stodole zařídil keramický ateliér. Stačí, aby nasadil svůj neodolatelný 
chlapecký úsměv, a všichni mu odpustí i ty největší průšvihy. Jirka na to hřeší, a tak trochu s tím 
počítá. Žádné ženské nedá pokoj, a kvůli tomu ztratil Lucii. Jirka vystudoval UMPRUM a ke-
ramiku dělá i dnes. Objíždí s ní poutě a farmářské trhy. Tam se chová jako správný námořník, 
co město, to milenka nebo i dvě. Nápadů má mraky, ale realizuje jich jen pár – protože dává 
přednost svému mottu: „Nenadřít se, ale užít si.“ Už nějakou dobu tajně chodí s dcerou stat-
káře Proška – Táňou, která sice zná jeho minulost, ale Jirkovi se podaří ji přesvědčit, že její mla-
dost a krása nemá v okolí žádnou konkurenci, a tak se nemá čeho bát. Příchodem architekta  
Veselého se ale Jirka začne zamýšlet nad seřazením svých priorit, a uvědomí si, že Lucie 
přece jen nemusí být minulost. 

Jiří Bouček
Roman Vojtek

Hvězdy nad hlavou



„Jan je relativně úspěšný architekt, který se díky profesní únavě a jednomu pátrání dostane 
do vesnice Poběžovice. Začne tam hledat dům, kde by mohl žít, a v tom momentě potkává 
Lucii. Ta z jeho příhodu není nadšená, ale časem zjistí, že všechno není tak, jak se na první 
pohled může zdát.“

Charismatický muž, který vystudoval architekturu na ČVUT. Nemá rodinu, neměl na ni čas, 
udržuje milostný poměr se svou asistentkou Kateřinou, ale nejde o nic vážného. Po letech 
boje o místo na architektonickém nebi cítí únavu a jistou prázdnotu, potřebuje relaxovat,  
a proto by si rád našel dům ve vsi, odkud pochází jeho rodina. A tam se setká s Lucií. Baví 
ho její přístup k životu, její ironie i to, že ji při dialogu nestíhá. Uvědomuje si, že v jeho práci 
poslední roky chyběla vášeň, a tu mu Lucie začíná zase vracet. 

Jan Veselý
Roman Zach

Hvězdy nad hlavou



Hvězdy nad hlavou



Dvojka na zabití je komediální  
krimiseriál, který se ponese v duchu 
rčení, že protiklady se přitahují. Ro-
zervaný, depresivní a ironický detektiv 
Martin Rykl (Jakub Prachař) a slušná, 
ambiciózní a organizovaná vyšetřova-
telka Karolína Světlá (Sara Sandeva) 
spolu začnou pracovat na policejním 
oddělení. A ze začátku to vypadá, že 
tahle dvojice to spolu dlouho nevydrží. 
Rykl je šťastný a spokojený chlap, až 
do okamžiku, kdy při cestě domů pře-
padnou jeho manželku a ubodají ji  
k smrti. Pachatel nebyl nikdy dopaden 
a Martin po něm do dnešního dne ne-
přestal pátrat. Začal dokonce kašlat  
i na pracovní povinnosti. A do toho na 
policejní oddělení přichází nová posila 
– Karolína.

Počet epizod: 8
Scénář: Tomáš Chvála
Režie: Libor Kodad
Dramaturg: Lenka Hornová
Producent: Simona Brdičková

Dvojka na zabití



„Je to smutný, cynický detektiv, který nemá 
z ničeho radost, ale když je v práci, tak na svůj 
život zapomene a baví ho to. Svoje problémy 
si samozřejmě nosí do práce.“ 

Sympatický, ale zanedbaný detektiv, který má 
problém vyrovnat se se smrtí milované ženy. 
Poznávacími znaky jsou několikadenní strniště, 
zmačkané oblečení, cigarety, sklony k alko-
holismu a vyhledávání nebezpečných situací. 
Navzdory tomu, jak žije, není v nejhorší kon-
dici. Je takovým Posledním skautem fiktivního 
policejního oddělení, který přitahuje průšvihy, 
má tendenci věci kousavě komentovat, ale je 
opravdu dobrý v tom, co dělá, a má silný mo-
rální kompas. Nemá potřebu s každým vychá-
zet, ale když chce, umí být týmový hráč. Většinu 
času však rozhodně nechce.

Nadporučík Martin Rykl
Jakub Prachař

Dvojka na zabití

„Hraju Karolínu, mladou slečnu po škole, kte-
rá dostala svou první pracovní příležitost. Je 
trochu naivní, ale zároveň má ráda pravidla, 
řád, a když se potká s Martinem, tak se trochu 
změní. Zaměřuje se na svou kariéru a ze za-
čátku má vše jasně dané, naplánované.“

Mladá, optimistická začínající policistka, kte-
rou k její smůle přidělí právě k Ryklovi. Karolí-
na pochází ze šťastné rodiny a stále ještě by-
dlí doma, protože kariéru upřednostnila před 
osobním životem a v podstatě, vyjma zmíněné 
rodiny, žádný osobní život ani nemá. Udržuje 
se ve formě a snaží se vždy vcítit do každé si-
tuace. V oblečení preferuje sportovní eleganci, 
aby působila žensky, a současně měla do teré-
nu vždy pohodlné boty.

Podporučík Karolína Světlá
Sara Sandeva



Dvojka na zabití



Česko Slovensko má talent (ČSMT) je nejúspěšnější světová talento-
vá show, která se letos po loňské koronavirové odmlce dočká své už  
deváté řady. Vysílá ji česká TV Prima a slovenská TV JOJ. 

Složení poroty zůstává stejné – Jakub Prachař, Marta Jandová, Diana  
Mórová a ostřílený Jaro Slávik. Nově se vedle Davida Gránského předsta-
ví jako moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská. Porotci budou moci opět 
využít zlatý bzučák, který účastníka pošle rovnou do finále, a nebude chy-
bět ocenění Zlatý Pátrovič pro nejzapálenější soutěžící. Na scéně se zno-
vu objeví právě tato legendární postavička a účastník všech ročníků – pan 
Pátrovič. S jakou písní a náladou přijde tentokrát? Účinkující přijeli z celé 
Evropy, ale také z USA, Austrálie, Afriky, Brazílie, Japonska nebo Izraele. 
V minulých ročnících se hlásili kromě Čechů a Slováků nejvíce občané 
Ruska, Ukrajiny a Polska. Letos svůj talent chtěli z cizinců nejvíce předvést 
trochu překvapivě Španělé. Další novinkou na iPrima.cz bude možnost 
nahlédnout do zákulisí show a podívat se na účinkující i porotu trochu ne-
tradičně, a to díky Marianě Prachařové. Tisíce lidí prošly předcastingem  
v českých a slovenských městech už v loňském létě a také online castin-
gem. Tradičně nejvíce přicházejí prorazit se zpěvem a tancem. V aktuál-
ním ročníku se objevilo více silové akrobacie a podívaná to bude nejen 
parádní, ale i dechberoucí. Podaří se někomu z Česka konečně přerušit 
šestiletou nadvládu Slováků?

Česko Slovensko má talent 



Seriál ze statku Slunečná pokračuje ve své další sezóně. Ta bude opět napínavá a zamilovaná. 
Chybět nebudou intriky, nenávist, ale ani spravedlnost a šťastné úsměvy.
Po dramatickém jaru, které skončilo rozchodem Janka (Marek Lambora) a Týny (Eva Burešová), 
všichni správně tušili, že to nemůže dlouho trvat. Janek s Týnou musí vyřešit problém okolo Predraga 
(Predrag Bjelac), aby mohla jejich love story pokračovat. Týna přece čeká Jankovo dítě! Všechno 
vypadá harmonicky, ale do plánu – svatba, děti a dovolená v Jugoslávii – promluví Johnova dcera 
Anna (Zuzana Kajnarová). Ukáže se, že ji všichni podcenili a její návrat k rodině nebyl tak láskyplný. 
Anna se rozhodla, že se Johnovi a celé jeho rodině pomstí za to, že ji nechali jako malou v Německu. 
Samozřejmě, že to nese nejhůř Hana, protože ona svoji dceru miluje. 
John Linhart (Maroš Kramár) najde překvapivou lásku, a když vše vypadá, že klidný a rodinný život 
je na spadnutí, tak přijde velké vystřízlivění. A tak Hana (Eva Holubová), jako jeho ochránkyně, musí 
vyrazit do boje. 

Slunečná



Na Slunečné se nečekaně objeví Božena (Regina Rázlová), matka Lídy (Dana Batulková), a rozhod-
ně to není vítaná návštěva. 
Tom (Filip Blažek) s Erikou (Kristýna Kociánová) před sebou mají krásný život. Nic na tom nemůže 
pokazit ani fakt, že se vedle Eriky objeví známá z mládí – Simona (Monika Timková). 
Karolína (Denisa Nesvačilová) se rozhoduje, jestli se vrátí do Irska, nebo dá šanci lásce ze Slunečné. 
Vilda (Lukáš Langmajer) se bojí, že se k němu Sylva (Bára Jánová) vrátila jen proto, že je ředitel, 
a proto vymyslí s Jankem plán, který moc nefunguje. Tak se rozhodne rozstřelit to svatbou. Vezme si 
Sylva tentokrát obyčejného řidiče?
Profesor (Jan Šťastný) musí s Rózou (Lucie Benešová) naposledy zabojovat proti svému synovi Jirko-
vi, který se dostal na šikmou plochu, a zachránit svoji vnučku. Kratinovi mají doma nastěhované tři 
babky, což domácí pohodě nepřidá. Slaninová (Jana Stryková) se marně snaží dostat Pavla (Karel 
Zima) do práce. Řeháková (Martina Preissová) by ráda našla štěstí jinde, když na ni Aleš (Norbert 
Lichý) trochu kašle. Zuzana Dolejšová (Eva Decastelo) dostane Radka (Leoš Noha) do protialkohol-
ní léčebny a doufá, že ho tím zachrání. Rokytová (Regina Řandová) se pokusí zbavit Rokyty (Josef 
Polášek), ale nakonec zvítězí láska. 

Slunečná



Slunečná
Božena Topičová – Regina Rázlová

Božena se po letech vrací na Slunečnou, a překvapí tím svoji dceru Lídu. 
A rozhodně to není plánovaná návštěva. Božena se jednoho dne objeví 
před jejím domem s kufry a bez domova. Rozkol mezi matkou a dcerou je 
však tak veliký, že ji Lída k sobě domů nepřijme. Ale kvůli Janě Kratinové 
a ostatním drbnám je do dění kolem Boženy zatažená.

Libor Dolejš – Jiří Ployhar

Bratranec Radka (Leoš Noha), který se objeví na Slunečné jako jeho záskok. Radek 
byl totiž vyexpedován svojí ženou Zuzanou (Eva Decastelo) do léčebny, tak nastoupil 
jako posila do jejich rodinné autodopravy. Jenže víc než v práci tráví Libor svůj čas  
v hospodě, mezi místními štamgasty. To se samozřejmě Zuzaně nelíbí, a občas tak 
zavítá do hospody, aby ho odtud vytáhla a on začal makat.

Simona Mrkvičková – Monika Timková

Simona se jednoho dne objeví na statku a má před sebou jediný úkol. 
Rozhodně to ale není nic milého. Přijela s jediným cílem, a to zničit Erice 
život. A má pro to vážné důvody. 



Pátá řada oblíbeného krimiseriálu přinese hned v úvodu několik zvratů a s hlavními 
postavami to pěkně zamíchá. 

Martin Fišer (Ondřej Pavelka) se rozhodne, že odejde od policie. Velmi se na důchod těší, 
což Michal Bříza (David Matásek) nedokáže pochopit. S Fišerem tu kdysi začínali, měli 
by spolu i skončit, a to s plnou parádou. Fišer ale chce žít v klidu, plánuje vést bar spolu 
s manželkou Vandou (Jitka Sedláčková) a je rád, že nebude muset soudcovat svérázné 
podřízené a zabývat se mrtvolami. Psycholožka Táňa (Jana Kolesárová) se konečně dává 
dohromady s Michalem, který definitivně ztratí naději, že by se k němu mohla vrátit býva-
lá žena Eliška (Lenka Vlasáková). Michal se tak z chaty stěhuje k Táně do města. Jakmile 
Fišer se všemi poctami odchází od policie, vyrojí se spekulace, kdo ho ve vedoucí pozici 
nahradí. Zuby si brousí Junior (Vladimír Polívka), jako vystudovaný právník doufá, že volba 
padne na něj. Michal coby nejzkušenější člen týmu zase nepochybuje o své nominaci. 
Také patolog Mráz (Jiří Vyorálek) si je stoprocentně jistý, že šéfem bude on. Nakonec se 
však ukáže, že nebude vítěz, ale vítězka. Šéfovou se stává Táňa Hošková, která o svém 
povýšení dávno věděla. Michal to zkouší překousnout, ale nakonec se jejich vztah rozpa-
dá a Michal se stěhuje zpátky do lesa. A protože partnerskou krizi se svou psycholožkou 
logicky řešit nemůže, chodí na sezení za Fišerem na bar. Tam se Michal dozvídá překva-
pivou zprávu, že se dcera Míša (Elizaveta Maximová) rozešla s Andrejem (Igor Orozovič), 
a ona tak zůstala s dcerou Eliškou sama. Do toho ale vstupuje Junior, který najednou 
začal mít k Míše velmi blízko. Historie se opakuje a Michal se opět, i přes počáteční pro-
testy, ocitá na pohovce u Táni. A když si tak po práci zase povídají jako za starých časů 
a zapomenou na okolnosti, jako by to mezi nimi znovu jiskřilo. 

Polda



Polda



Prima hvězdná zábava nebude chybět ani na podzim

Hned čtyři zábavné pořady si pro své diváky připravila televize Prima na pod-
zim. Od pondělí do pátku se mohou těšit na pořádnou dávku zábavy ve druhém  
prime time slotu od 21.35. Novinkou bude pondělní pořad První večeře se Zdeňkem  
Pohlreichem v roli hostitele. Nebudou chybět ani divácky zavedené pořady Show 
Jana Krause a 7 pádů Honzy Dědka a na obrazovku se vrátí také premiérové díly 
reality show Tlouštíci. 

První večeře
Televize Prima uvede na podzim zbrusu novou seznamovací show První večeře se Zdeň-
kem Pohlreichem! V ní se nezadaní lidé naslepo seznámí u první večeře, na jejímž konci se 
rozhodnou, jestli se chtějí setkat ještě jednou. To vše za přítomnosti kamer! A protože lás-
ka prochází žaludkem, pořadem provede oblíbený kuchař Zdeněk Pohlreich, který bude 
první setkání hostit ve své pražské restauraci Divinis. Na diváky čeká celkem osm epizod, 
v každé se představí čtyři páry. Televize Prima bude show, která vznikla podle úspěšného 
zahraničního formátu First Dates, vysílat každé pondělí večer.

Show Jana Krause 
Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší 
late night show pokračuje každou středu večer na Primě. Od prvního dílu Show Jana Krause 
už uplynulo neuvěřitelných jedenáct let. Červená pohovka nabídla za tu dobu místo pro  
1600 hostů. Jan Kraus s tímto královským formátem mezi talkshow zavítal kromě Česka i do 
zahraničí – na Slovensko, do Itálie, Anglie a USA. Každou středu ve 21.35 na Primě.

Hvězdná zábava



7 pádů Honzy Dědka 
Za pouhý rok televizního vysílání se oblíbená talkshow 7 pádů Honzy Dědka vyhoupla na 
špici ve sledovanosti televize Prima, a v letošním roce se stala dokonce divácky nejúspěš-
nější talkshow primácké televizní skupiny. I v další televizní sezóně nabídne moderátor 
Honza Dědek jedinečné rozhovory s nejzajímavějšími osobnostmi veřejného života. Opět 
každé úterý ve 21.35 na Primě!

Tlouštíci II
Osm statečných účastníků proměny se svěří se svým příběhem. A zjistí, že za jejich nad-
váhou stojí nejen nekázeň ve stravování, ale také emoční přejídání a další faktory. Cestou 
k vysněné postavě se musí všichni účastníci projektu Tlouštíci poprat nejen s neznámými 
potravinami a zdravým jídelníčkem, ale také se zdravým a pravidelným pohybem. Tým 
odborníků se snaží pomoci účastníkům s životním restartem. Společně nastaví životní styl 
tak, aby k recidivě obezity už nikdy nedošlo. Není důležité jíst a hýbat se zdravě s nechutí, 
to hlavní je přijmout zdravý životní styl jako fakt. Jak se to všem Tlouštíkům podaří, sledujte 
už brzy na Primě!

Hvězdná zábava



Volební speciál

Volit je Prima!

CNN Prima NEWS letos přichystala mimořádně komplexní předvolební vysílání. Hned na 
začátku prázdnin, 1. července, ho odstartovala první velkou televizní debatou s názvem 
„100 dní do voleb“, ve které se představili zástupci stran, hnutí a koalic s reálnou šancí na 
prolomení hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny.

50 dní do voleb

Už 19. srpna čeká diváky další předvolební debata, „50 dní do voleb“, s moderátory  
Pavlínou Wolfovou a Michalem Půrem, kteří prověří otázkami na tělo zástupce volebních 
subjektů s největšími šancemi na usednutí v Poslanecké sněmovně.

Debaty s diváky a horká fáze předvolebního vysílání

Od 30. srpna nasadí CNN Prima NEWS každý všední den vysílací blok věnovaný vol-
bám. Nabídne mimo jiné i několik nových formátů zaměřených na finance či problémy, 
které nejvíc tíží běžné občany. Mezi novinky se zařadí i speciální diskuse s diváky. Pořad  
“360°: Hlas lidu“ dá slovo lidem, kteří se ve speciálním velkém studiu budou moci pří-
mo zeptat politiků na otázky, které je trápí, a které třeba v médiích nezaznívají. Vše pak  
v období těsně před volbami vyvrcholí superdebatami s názvem „Česko hledá premiéra“.



Podzim plný premiér na Prima COOL! Odvážné pořady, krvavé seriály  
i hrdinské bijáky.

Prima COOL se na podzim stane novým domovem premiérových dílů zábavné show  
Prima Partička, ve které se Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela/Jakub Kohák, 
Michal Novotný, Daniel Dangl a hudební mág Marián Čurko postarají o tu nejlepší impro-
vizaci v zemi. S novými díly se vrátí i nejšílenější talkshow všech dob Nečum na mě show.  
A proč nejšílenější? Protože ji moderuje plyšový delfín Adolfeen! Ani tentokrát si nebude brát 
servítky a hosty připraví o jejich důstojnost. V podzimním programu nebudou chybět také 
premiérové díly Autosalonu nebo nová řada roadshow Fotr na tripu II. Úplnou novinkou 
bude pořad Osobní řidič Míra Hejda, kde známý moderátor otestuje nejrůznější typy aut. 

Filmová premiéra Alita: Bojový Anděl zavede diváky do světa vzdálené budoucnosti, ve 
kterém se představí kyborg se srdcem a duší dospívající dívky. O mimořádné hrdinské zážit-
ky nebude nouze ani u osvědčených filmových sérií Smrtonosná past, Mission: Impossible 
nebo Rambo. A aby akce nebylo málo, na svůj boj v aréně se chystají bojovníci v seriálech 
Spartakus: Krev a písek a Spartakus: Bohové arény. Zbrusu novým seriálem bude americ-
ké sci-fi Next, ve kterém génius ze Sillicon Valley zjišťuje, že umělá inteligence, kterou vy-
tvořil, může zničit celý svět. Ups. A co na to Simpsonovi? Ti jsou v klidu, na podzim vstoupí 
už do třiatřicáté sezóny!

Podzim plný premiér



Prima MAX
Z podzimní filmové nabídky Prima MAX plné premiér si vybere každý! Titul Zraněná srd-
ce přinese na obrazovku romantické drama na pozadí poválečného Německa s Keirou 
Knightley a Alexanderem Skarsgårdem. Život jedné z nejvýraznějších osobností počíta-
čového průmyslu přiblíží snímek Steve Jobs. O skvělý zážitek se postará Michael Fass-
bender v hlavní roli. Novináři oceňované sci-fi drama Světlo mého života diváky zavede 
do dystopické společnosti, ve které následkem neznámé choroby vymřely téměř všechny 
ženy. Cassey Affleck tak musí coby otec bedlivě střežit nevinnost a bezpečí své dcery. 
Inspirací pro netypický styl života může být komedie Tohle je náš svět, v níž svérázný otec 
v podání Vigga Mortensena vychovává svých šest dětí hluboko v lesích mimo civilizaci. 
Seznam atraktivních filmových titulů doplní také Železná lady s Meryl Streepovou, Vražda 
v Orient expresu s Kennethem Branaghem nebo oscarový snímek Tři billboardy kousek 
za Ebbingem.



Prima KRIMI
Již přes tři roky nabízí stanice Prima KRIMI divákům převážně zahraniční seriály s de-
tektivní tematikou a letošní podzim nebude v tomto ohledu výjimkou. Na obrazovkách 
tak diváci i nadále najdou své oblíbené stálice jako Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně, 
Sběratele kostí, Julii Lescautovou nebo Big Bena. Na opakování pěti řad seriálu s drsným 
detektivem Boschem naváže během podzimu premiérově série šestá. Stejně tak po prv-
ních dvou reprízovaných řadách Purpurových řek přijde premiérová třetí řada temného 
seriálu. Víkendové večery nabídnou i premiérovou sérii McDonaldová a Dodds s velmi 
nesourodou detektivní dvojicí. Zcela poprvé pak na obrazovky Prima KRIMI dorazí zá-
hadný muž v baloňáku, jehož ženu nikdy nikdo neviděl – inspektor Columbo.



Prima LOVE
Desátý podzim vysílání stanice Prima LOVE se ponese jako vždy ve znamení Lásky,  
Osudů, Vztahů a Emocí. Nejzamilovanější český kanál přinese po roce oblíbený seriál 
Divoký anděl, návrat hlásí i Hotel na pláži či Trpké víno. Hned v září se však na obrazovky 
podívá čerstvá novinka, která nabídne hned šest řad plných napětí – Záchranáři z hor. 
Na opakování divácky oblíbeného Velvetu naváže v průběhu podzimu jeho pokračování 
s dalšími osudy hlavních hrdinů – Velvet: Návrat.



Prima ZOOM
Nejoblíbenější dokumentární kanál a jeden ze tří nejlépe hodnocených televizních kanálů 
vůbec (podle Atmedia) představí i na podzim spoustu dokumentárních filmů a seriálů. Ne-
budou chybět úplné novinky, oblíbené stálice v nových řadách ani česká tvorba. Divácky 
nejoblíbenější válečnou tematiku bude zastupovat mimo jiné seriál Přední linie. Novodobý 
válečný pohled zachycuje série Balkán v plamenech. Oblíbená jsou i témata vlaky a jíd-
lo, kterých si užijete prostřednictvím seriálů Tajemství železnic a Bizarní jídla. Nesmí chy-
bět česká tvorba – hlavním tahákem bude seriál Krajina CZesko – unikátní projekt, který 
propojí televizní diváky s komunitou sociálních sítí. Parta nadšených cestovatelů poradí 
divákům, kam se vydat na nejlepší výlety, a to kraj po kraji. Každý díl se stane průvodcem 
plným inspirace, zážitků, legrace a fotografií. Jeden díl = jeden kraj a minimálně dvacet 
různých tipů na dechberoucí místa, inspirovaná těmi nejsledovanějšími fotografiemi ze soci-
álních sítí. Z domácí tvorby se můžete dále těšit na snímky Mezi fjordy a Vltava: Zlatá řeka.



Prima STAR
Nejmladší kanál skupiny Prima přinese na podzim další divácky oblíbené pořady ze svého 
rozsáhlého archivu. V podvečer schéma kanálu obohatí pořady Když vaří táta a Mňam 
aneb Prima vařečka. O víkendech pozve diváky na cesty po naší vlasti Česko na talíři  
a večerní zábavu okoření talkshow Pustit žilou s Veronikou Žilkovou nebo zábavný  
Pípšoubazar se Zdeňkem Izerem. 
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