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NAPĚTÍ 
OD RÁNA  
DO VEČERA  
NA PRIMA KRIMI…
Nový kanál Prima KRIMI, který je již osmým přírůstkem do 
rodiny FTV Prima, se zaměřuje na detektivní a krimi tematiku, 
a to především prostřednictvím zahraničních seriálů. Diváci 
se tak mohou těšit na oblíbené stálice, jako jsou Sběratelé kostí, 
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně nebo Castle na zabití. 
Připraveny jsou však i exkluzivní novinky. Hned první večer 
odstartuje kanál, jinak seriálový, filmem Dívka ve vlaku 
podle stejnojmenného bestselleru. Víkendové večery pak 
přinesou druhou sérii American Crime Story s podnáz-
vem Versace, o vraždě tohoto světoznámého módního 
návrháře, a to necelé dva měsíce po americké 
premiéře. Pro milovníky klasiky jsou pak 
připraveny seriály Julie Lescautová nebo 
legendární Odpadlík. 



 

DÍVKA VE VLAKU
Každý den na cestě do práce jezdí  

Rachel Watsonová (Emily Bluntová) vlakem kolem 
města Witney. Vlak projíždí kolem jejího starého domu, 

kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou Annou.  
O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár.  

Rachel si postupně tento pár oblíbí a sama pro sebe si je 
pojmenuje „Jess a Jason“. Zdá se, že mají dokonalý život, 
a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho  
dne, když projíždí kolem jejich domu, se stane svědkem 

něčeho, co od základu změní vše, co si dosud  
o tomto páru myslela.

V pondělí 2. dubna  
ve 20.00

Premiéry  
na Prima KRIMI



 

AMERICAN 
CRIME STORY: 
VERSACE 
Ambiciózní krimiseriál American Crime Story: Versace 
vznikl podle skutečných událostí a zachycuje řádění  
sériového vraha Andrewa Cunana (Darren Criss), který 
si cestou přes celou Ameriku vysloužil místo na seznamu deseti 
nejhledanějších osob FBI. Vraždění skončilo až v roce 1997 smrtí 
mezinárodní módní ikony Gianniho Versaceho (Edgar Ramírez)  
na schodech jeho rezidence v South Beach. Seriál vychází z knihy 
Vulgar Favors spisovatelky Maureen Orthové a zabývá se tím, 
jak homofobie a předsudky hluboce zakořeněné ve společnosti 
zpomalily policejní pátrání po pachateli. Zaměřuje se také 
na Versaceho vztah s jeho sestrou a múzou Donatellou 
(Penélope Cruz) a přítelem Antoniem (Ricky Martin).
 
Od 7. dubna 
každou sobotu a neděli ve 22.05



POLICIE V AKCI 
USA 

Odvážní a ostřílení strážci zákona se vrhají do akce v jednom 
z nejúspěšnějších televizních pořadů – a vy můžete být u toho! 
Nasedněte s policisty přímo do vozu, vyrazte s nimi na hlídku 

a nahlížejte jim přes rameno, když zasahují u nejrůznějších případů 
– od rušení nočního klidu až po divoké automobilové honičky! Díky 

reality show Policie v akci USA zažijete z první ruky adrenalin, 
obětavost a odvahu mužů a žen zákona i osobní tragédie po-

dezřelých. Uvidíte naštvaného muže, co chce spláchnout popel 
zesnulého otce své přítelkyně do záchodu. Nebo nahého 

maniaka v náklaďáku plném rozzuřených pitbulů.

Od 6. dubna 
každý pátek až neděli v 19.10



 

 
RIZZOLI & ISLES: 
VRAŽDY NA PITEVNĚ 
Kriminálka Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně na 
motivy románů Tess Gerritsenové se věnuje osudům nejlepších 
přítelkyň, policistky Jane Rizzoliové (Angie Harmonová)  
a patoložky Maury Islesové (Sasha Alexanderová). Vyrostly na 
opačných koncích společenského žebříčku. Drsná Jane se narodila 
v Bostonu, pochází z hlučné italsko-americké rodiny. Metodická 
a přímočará Maura se většinou cítí líp mezi mrtvými než mezi 
živými. Jsou jiné, ale skvěle se doplňují. Když dají hlavy 
dohromady, dokážou chytit i ty nejhorší zločince 
v Bostonu. Sekunduje jim zkušený detektiv  
Vincent Korsak (Bruce McGill) a sympatický 
zelenáč Barry Frost (Lee Thompson Young).

Od 2. dubna 
každé pondělí až čtvrtek ve 20.15

Večery se 
seriálovými stálicemi



CASTLE 
NA ZABITÍ 

Richard Castle (Nathan Fillion) je slavný spisovatel detek-
tivních bestsellerů. Je pohledný, nezkazí žádnou legraci a rád 

si užívá. Jeho jediným problémem je, že už měl dávno odevzdat 
rukopis nového románu a jeho bývalá žena, a zároveň vydavatelka,  
mu šlape na krk. A inspirace...? Došla. Detektiv Kate Beckettová 
(Stana Katicová) z newyorského policejního oddělení vyšetřuje 

vraždu, a místo činu s pečlivě naaranžovanou obětí jí přijde 
povědomé. Že by o takové smrti už někde četla? Dojde jí, které 

knihy vrah asi napodobuje, a přizve si ke konzultaci  
Richarda Castla, jejich autora. 

Od 6. dubna  
každý pátek až neděli ve 20.15



 

 
SBĚRATELÉ
KOSTÍ 
Sběratelé kostí jsou zábavná detektivka prošpikovaná 
černým humorem. Nové epizody jsou znovu nabité  
vzrušením a napětím. Ale pro nerozlučné duo hlavních hrdinů 
to znamená také mnoho nových výzev a problémů. Zkušená  
a velice schopná forenzní antropoložka dr. Temprance Brennanová 
(Emily Deschanelová) pracuje v Jeffersonianově institutu  
ve Washingtonu a ve volném čase píše romány. Je zvyklá 
přispěchat policii na pomoc, když všechny ostatní metody  
vyšetřování selžou. Během vyšetřování zvlášť složitých případů 
úzce spolupracuje se zkušeným, charismatickým, zvláštním 
agentem FBI Seeleym Boothem (David Boreanaz). 
Ona je vědecky vzdělaná, on se nebojí používat  
selský rozum a dohromady mají skvělé výsledky.

Od 2. dubna  
každé pondělí až čtvrtek ve 21.05



NÁMOŘNÍ 
VYŠETŘOVACÍ 

SLUŽBA L. A. 
Šestá řada Námořní vyšetřovací služby startuje jako pěkně  

ostrá adrenalinová jízda. Agenti G. Callen (Chris O’Donnell) 
a Sam Hanna (LL Cool J) jsou pořád uvězněni na palubě ponorky 

ve společnosti teroristů, kteří plánují útok na letadlovou loď 
v San Diegu. A to je teprve začátek. Tým následně zjišťuje, že během 

vyšetřování byl jeden z nich zkompromitován, čelí přísné revizi 
ministerstva spravedlnosti a musí se vyrovnat s útokem  

na šéfku i s falešným obviněním z vraždy. To by mohlo 
být moc dokonce i na tak ostřílené profíky, kteří už ve 

službě zažili opravdu hodně! Přesto nadále pracují  
v utajení, využívají nejmodernější technologie 

a riskují vlastní životy. 

Od 6. dubna 
každý pátek až neděli ve 21.05



 

 
MYŠLENKY 
ZLOČINCE
Elitní tým zvláštních agentů FBI s nasazením 
vlastního života i zdravého rozumu pečlivě analyzuje 
zvrácené myšlenky nejnebezpečnějších sériových vrahů.  
Snaží se odhadnout, kde se chystají příště udeřit. 
Specializovaní agenti David Rossi (Joe Mantegna), 
Emily Prentissová (Paget Brewsterová), dr. Spencer Reid  
(Matthew Grey Gubler) a spol. s využitím vlastních 
výjimečných schopností odhalují nechutné motivy 
kriminálníků, aby je mohli včas zastavit. Ocitají se 
například uprostřed hry na kočku a myš se zločincem, 
kterého už znají. Jsou na stopě nemilosrdných  
zvrhlíků nebo řeší případ mrazivého přání 
k Rossiho narozeninám. 

Od 2. dubna  
každé pondělí až pátek ve 22.05



Podvečery  
ve znamení klasiky

 
JULIE LESCAUTOVÁ  

Francouzský detektivní seriál Julie Lescautová důkladně 
narušil zažité tradice seriálové tvorby z policejního  

prostředí, když se jeho ústřední hrdinkou stala žena a šéfka  
jednoho z pařížských policejních obvodů. Navíc je krásná, 

přitažlivá, inteligentní a samostatná. Jinak by totiž nemohla  
zvládnout svou náročnou úlohu na pracovišti ani doma. 

Protože je rozvedená, starost o dvě dcery Sarah (Jennifer Lauretová) 
a Babou (Jósephine Serreová) leží víceméně jen na jejích  

ramenou. Všichni její podřízení, ať už jde o zatrpklého 
rozvedeného Davida Kaplama (Renaud Marx), detektiva 

Mottu (Alexis Dessaux), citlivého Leveila (Jean-Paul Rouve) 
nebo mladou přitažlivou Zoru (Samia Sassiová), si jí 

váží nejen díky její profesionalitě, ale i pro její  
vysoké lidské a morální hodnoty. 

 
Od 2. dubna 

každé pondělí až čtvrtek v 17.15



 
VRAŽDY 
V MIDSOMERU
Vraždy v Midsomeru jsou klasický, léty prověřený 
krimiseriál, ve kterém pachatelem není vždy zahradník. 
Navzdory zdánlivě idylické atmosféře, malebně zeleným 
polím, hustým živým plotům, doškovým střechám a častým 
vesnickým slavnostem jsou obyvatelé Midsomeru neuvěřitelně 
vražedná cháska. Šéfinspektor John Barnaby (Neil Dudgeon)  
má doktorát z psychologie a místní obyvatelé mu připadají 
skutečně zvláštní. Po jeho boku nechybí věrný ohař Sykes  
a velice půvabná manželka Sarah (Fiona Dolmanová). 
Barnaby má ještě po ruce energického zástupce, inspektora 
Benjamina Jonese (Jason Hughes), který se v Midsomeru 
velmi dobře vyzná. Také se může kdykoli spolehnout na 
bystrý důvtip patoložky, dr. Kate Wildingové (Tamzin 
Mallesonová), jež se nenechá nikým obalamutit. 

Od 6. dubna  
každý pátek až neděli v 17.15



CLOSER:  
NOVÉ PŘÍPADY  

Oblíbená televizní jednotka elitních detektivů známých 
z krimiseriálu Closer se vrací s novými případy v navazujícím 

seriálu Closer: Nové Případy. Vyšetřovatelé z Los Angeles jsou na 
těžké a vysoce citlivé případy zvyklí. V šesti řadách seriálu Closer: 
Nové případy se však objevují zločiny, které zaskočí dokonce i tyto 

ostřílené profesionály. Seriál přímo navazuje na svého předchůdce, 
který během sedmi let získal mezi diváky velkou oblibu. Napínavé 

krimi příběhy popisují tvrdou a namáhavou práci, která vede 
k jednoznačnému usvědčení zločince. Zároveň přibližují 

úzkou spolupráci mezi policií a prokuraturou. 

Od 7. dubna  
každý den v 16.15



 
 
ODPADLÍK
Reno Raines (Lorenzo Lamas) je falešně obviněný  
z vraždy důstojníka Burrella, kterého měl odhalit jako 
zkorumpovaného policistu, a dává se na útěk. Po jeho 
stopách vyráží indiánský lovec lidí, bývalý mariňák  
Bobby Sixkiller (Branscombe Richmond), který však uvěří,  
že Reno je nevinný, a nabídne mu, aby spolupracoval s ním 
a jeho půvabnou sestrou Cheyenne (Kathleen Kinmontová). 

Od 2. dubna 
každý den ve 14.15
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