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Seriály plné českých a slovenských hvězd, oblíbené 
zábavné pořady i napínavé soutěže a reality show 
– zkrátka to nejlepší rodinné stříbro skupiny Prima 
nabídne nová celoplošná stanice, Prima STAR. Již desátý 
kanál skupiny Prima začne vysílat v pondělí 14. června 
od rána. Diváci se mohou těšit na talkshow Nikdo 
není dokonalý, seriál Rodinná pouta nebo zábavný  
pořad Carusošou.

Přehledně uspořádané vysílací schéma nového kanálu 
nabídne divákům po obědě dávku jejich oblíbených seriálů 
Rodinná pouta a Modrý kód. K odpolední kávě přinese 
hned tři pořady o vaření – Prostřeno! (o víkendech s VIP 
hosty), S Italem v kuchyni a Božské dorty od Markéty. 
V podvečer pobaví oblíbené Carusošou, dramatické 
příběhy představí Křižovatky života a lidem s pohnutým 

osudem pomůže Jak se staví sen. O víkendech diváky 
místo Křižovatek života pozve do více či méně exotických 
destinací cestovatelská docu-reality Ženy na cestách.  
V hlavním vysílacím čase pobaví Jiří Krampol a jeho 
hvězdní hosté v Nikdo není dokonalý, ve všední dny  
i show To je fór!, o víkendech pak Telebazar. Následovat 
budou ty nejlepší primácké talkshow, mezi nimiž pak 
přelom dne završí Trní, které se nebude vyhýbat ani  
odvážnějším tématům.

DVB-T2 signál Prima STAR bude šířen terestricky 
prostřednictvím digitálního multiplexu č. 22 Czech Digital 
Group. Nový program si také exkluzivně naladí zákazníci 
T-Mobile TV. Do budoucna bude Prima STAR dostupná  
i u většiny ostatních operátorů.
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Reálie života u nás, ale také dávka romantiky, napětí a zábavy. Rodina, která spoutává v dobrém  
i zlém, dává zázemí, kořeny, ale někdy také pohlcuje a své členy může zničit.

Adam a Eva – tak se jmenují hlavní hrdinové. Adam je z velké konzervativní rodiny, Eva žije pou-
ze s matkou a v její minulosti jsou bílá místa. On se právě vrací ze studií v zahraničí a nastupuje do  
rodinné firmy, ona má za sebou dva neúspěšné pokusy o studium na vysoké škole a přichází na  
malém městě o práci. Mezi mladými lidmi vzniká pouto osudové lásky.
 
Zde příběh začíná a od tohoto momentu se odvíjejí všechny peripetie… Na jedné straně se prostřed-
nictvím Adamovy rodiny setkáme se světem bohatých a úspěšných. Rod vlastní prosperující firmu 
na prodej skla, která zdárně navázala na mnohaletou tradici. Tvrdou rukou jí vládne otec, který se 
ze skromných začátků vlastní pílí vypracoval až na mezinárodně respektovaného businessmana.  
S vedením mu pomáhá nejstarší dcera Andrea, která se chystá firmu po otci převzít. Když se ze 
studií v zahraničí vrátí její mladší bratr Adam a otec jej postaví v hierarchii podniku na její úroveň,  
ambiciózní Andrea to nese velmi těžce. 

Začíná kolotoč intrik a podezírání. Eva naopak pochází ze skromných poměrů, žije sama s mamin-
kou, která vzpomíná na minulé časy a v současném světě se příliš neorientuje. Eva je milá a empa-
tická dívka a v Adamovi nachází dlouho hledanou lásku. Rozdílnost prostředí, z nichž pocházejí,  
a zejména „rodinná pouta“ jim ale do cesty postaví mnoho překážek, takže si divák bude neustále 
klást otázku: Vydrží jejich vztah?

Mezilidské vztahy z nejrůznějších úhlů pohledu – především ty jsou obsahem seriálu Rodinná pouta. 
Vztahy v rodině, práci, mezi muži a ženami, generacemi. Jejich vývoj sledujeme v nejrůznějších si-
tuacích. Naši hrdinové procházejí krizemi, jsou vystavováni zkouškám charakterů, bojují se zradou  
a intrikami, prožívají lásku, nenávist, přátelství i vzdor…
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Začíná Carusošou, pořad pro všechny, kteří rádi zpívají a nebojí se vystoupit před televizními  
kamerami. Není to jednoduché, potřebujete nadšení i vytrvalost. A také pořádnou dávku schopnosti 
zaujmout. Kdo má tohle všechno pohromadě, může dosáhnout velkého úspěchu a zvítězit. Teď ale 
pozor, bude se zpívat opravdu živě. Je tady Carusošou!

Televizní pěvecká soutěž Carusošou měla premiéru už v roce 1997. Moderátoři Pavel Trávníček  
a později Otakar Brousek mladší přivítali ve studiu nejen nadějné amatérské zpěváky z ulice, ale také 
mnoho hostů z řad slavných osobností. Byli mezi nimi Vladimír Čech, Martin Dejdar, Dalibor Gondík, 
Ondřej Hejma, Aleš Háma, Jan Kalousek, Michael Kocáb, Jan Kovařík, Zdeněk Mahdal, Bohuš Matuš, 
Ivan Mládek, Dana Morávková, Petr Muk, Vašo Patejdl, Luděk Sobota, Lucie Výborná, Miro Žbirka, 
Petr Janda, Dalibor Janda, Petra Janů, Aleš Brichta, Hana Zagorová nebo Ilona Csáková. 

Před kamerami se dokonce objevil i tehdy neznámý Matěj Ruppert, dnešní zpěvák populární skupiny 
Monkey Business. Ruppert prohlásil, že má rád The Beatles, „asi jako každý”, zazpíval si jednu z jejich 
písní a v soutěži triumfoval… Legendární chlapecké skupině Lunetic byl dokonce věnován celý díl. 
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Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí. Moderní drama z urgentního příjmu s hvězdným  
hereckým obsazením a napínavými příběhy inspirovanými skutečnými osudy pacientů, lékařů i dal-
ších pracovníků pohotovosti. Na přípravě seriálu spolupracuje široký tým odborných poradců z řad 
záchranářů a lékařů. 

Bušícím srdcem seriálové nemocnice Rubava, plným lékařských i osobních dramat, je urgentní pří-
jem. Na místě, kde s vyhlášením modrého kódu, ohlašujícím nestandardní situace, začíná boj o život, 
pracuje tým profesionálů s jediným cílem – zachraňovat své pacienty. Velká snaha a diplomatické 
schopnosti primáře, ale i štědří sponzoři stojí za špičkovým technickým vybavením této pýchy celé 
nemocnice i zdejší zdravotnické péče. Na pohotovosti tak lze provádět i složité chirurgické zákroky, 
pro které je tu moderní vybavení a špičkový personál, pamatující ještě staré dobré časy nemocnice.

Nemocnice Rubava bývala nákladně a moderně vybavenou výkladní skříní socialistického zdra-
votnictví. Dnes má, stejně jako stejnojmenné město na úpatí Krušných hor, ve kterém se nachází, 
to nejlepší za sebou. Mezi pestrou směsí pacientů najdeme bývalé horníky z nedalekých, postupně 
uzavíraných dolů, chudší až kriminální postavy i bohatou klientelu blízkého luxusního střediska Stří-
brný důl, tzv. Stříbrňáku. Lékaři, sestry i personál mají každý své důvody, proč jsou právě na tomto 
místě. Někdo pyká za profesní škraloup či slabost, někdo ztratil ambice nebo je prostě jen úzce spjat 
s místem, odkud pochází. A někdo se přišel schovat…
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Prostřeno!

VIP Prostřeno!
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Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show  
Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tan-
ců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčast-
něných. Dívejte se a HODNOŤTE! Kromě šedesátitisícové výhry, která 
je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí 
diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. 
A to celých 10 tisíc korun!

Ve speciálním vydání Prostřeno! zavítáme do domácností známých 
osobností. Úkolem je připravit nejlepší hostinu. S kým z kolegů se  
setkají u jednoho stolu? Jak naloží s výhrou? VIP Prostřeno! je lákavou 
sondou do světa slavných a jejich kuchyní. Kdo si s přípravou menu 
poradí, a koho příprava hostiny pořádně potrápí? Ve VIP Prostřeno! 
se představí vždy čtyři účinkující.



Božské dorty od Markéty

S Italem v kuchyni
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Cukrářka Markéta Krajčovičová vytváří originální 3D dorty a přizve 
vás k sobě do kuchyně, kde nahlédnete pod pokličku, jak takový slad-
ký skvost vzniká.

Její cesta k televiznímu pořadu odstartovala vystoupením v Show Jana 
Krause, kterému upekla vtipný dort v podobě jeho hlavy. A byla při 
tom tak okouzlující, že ji televize Prima oslovila ke spolupráci.

Markéta v pořadu ukazuje, jak tvarovat korpusy, jak dort potáhnout 
marcipánem, a především jak ho ozdobit, aby detaily působily zcela 
věrně. Na závěr každého dílu Markéta ukáže ještě jeden recept na 
jednoduchý moučník, který si doma zvládne upéct každý.

Zábavným pořadem o vaření se zajímavými hosty provází italský 
šéfkuchař Emanuel Ridi. Kuchařinu má v genech, už jeho prarodiče 
provozovali restauraci. Emanuel pochází ze středomořského ostrova 
Elba, kam se každý rok vrací načerpat novou kuchařskou inspiraci  
a setkat se se svou rodinou a přáteli. V Praze má vlastní restauraci  
a stolování považuje za příležitost k setkání s přáteli nad dobrým jíd-
lem a pitím – a takové chvíle teď zprostředkuje i divákům. Poznáte 
jeho krajany, kolegy z branže, podnikatele, sportovce, právníky a ce-
lebrity. Objevte s Emanuelem i vy potěšení z vaření!



Podvečerní
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Oblíbený pořad Jak se staví sen – zajímavé, často i nečekané bytové proměny a lidské osudy, které 
nejsou jako z románů se šťastným koncem.

Diváci mohou sledovat zajímavé proměny bydlení. Nejde však jen o interiér, ale také o změnu za-
žitých stereotypů, nebo dokonce o změnu životních postojů. V každé epizodě se seznámíme s jed-
nou rodinou, která sní o lepším bydlení. A právě jejich sen se stává výzvou pro dvojici designérů.  
Ti pak musejí během pouhých několika dnů proměnit staré a nefunkční bydlení v domov snů. Ale když  
k tomu rodině leckdy nestačily celé roky, budou to vůbec designéři schopni zvládnout za tak  
krátkou dobu? Pojďte stavět sny!

Jak se staví sen



Křižovatky života

Ženy na cestách

Křižovatky života, to jsou reálné příběhy obyčejných lidí. Uvidíte ro-
dinné příběhy, které se mohou týkat i vás nebo vašich blízkých. Násilí, 
zrada, nemoci, závislosti, těhotenství náctiletých… Příběhy přinášející 
zlomové životní okamžiky, emoce, drama s dobrým i špatným koncem. 
Příběhy, které zatím nezachytil žádný dokumentární seriál. Křižovat-
ky života sledují celý průběh událostí od počátku až k jejich vyřešení 
nebo konci. Ne každá životní situace má svůj happy end. Pokud jste si 
prošli nebo právě procházíte podobnými situacemi, možná vám po-
mohou podívat se na problém z jiné perspektivy.

Přestaňte o cestování jenom snít a vydejte se s námi na místa,  
která jste toužili poznat. Nevadí, že neovládáte cizí jazyky či se bojíte  
létat a v mapě se vůbec nevyznáte. Pojeďte na vysněná místa nejdřív  
s námi, hned teď – a pak se vydejte ve šlépějích našich Žen na  
cestách. Poznejte nádherná zákoutí, lákavé pláže, starobylá města  
i divokou přírodu. Společně s námi navštivte nejen Evropu, ale i Asii  
a Afriku. Následujte naše dvě odvážné cestovatelky, naprosto odlišné 
vzhledem i náturou, jak se vydají do širého světa zažít okouzlení  
z historických památek, ale i exotická dobrodružství. 

Naše průvodkyně pozvou diváky na Mallorcu, Kapverdy či Rhodos, 
ale i do Keni, na Zanzibar, do Rakouských Alp nebo Maroka.
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Jiří Krampol a jeho hosté z řad známých osobností v oblíbeném zábavném pořadu. Kdo z nich lépe 
odhadne, kolik náhodných kolemjdoucích správně odpoví na záludné otázky?

Pořad Nikdo není dokonalý začala televize Prima vysílat na začátku roku 1998 a poslední díl  
viděli diváci v polovině února 2007. Celkem bylo natočeno 409 premiérových dílů, ve kterých  
vystoupilo téměř 500 předních českých herců, zpěváků, umělců, malířů, spisovatelů a mnoho dalších  
významných osobností. Jiří Krampol se jako schopný moderátor hostům vždy přizpůsobil a nechal styl  
humoru zcela na nich, aby jim byl co nejbližší. V roce 2010 se pořad dočkal speciální epizody. 

Mezi hosty Jiřího Krampola v pořadu Nikdo není dokonalý nechyběly takové české hvězdy jako  
Karel Gott, Vlastimil Brodský, Stella Zázvorková, Helena Růžičková, Zdeněk Troška, Miroslav Donutil, 
Jiří Suchý, Helena Vondráčková, Karel Černoch, Pavlína Filipovská, Josef Dvořák, Petr Novotný, Milan 
Lasica, Boleslav Polívka, Zdeněk Izer, Jan Kraus, Veronika Žilková, Halina Pawlovská, Luděk Sobota, 
Ivan Mládek, Martin Dejdar, Pavel Bobek, Lucie Bílá, Oldřich Kaiser, Eva Pilarová, Věra Špinarová, 
Jiří Menzel, Leona Machálková, Bára Basiková, Hana Zagorová, Jiřina Bohdalová a mnoho dalších. 

Jedním z hostů byl dokonce i nynější prezident České republiky Miloš Zeman. 

K nejčastějším hostům Jiřího Krampola patří sexuolog Radim Uzel, který byl podle svých slov  
v pořadu Nikdo není dokonalý minimálně pětkrát.

Nikdo není dokonalý patří k nejdéle vysílaným pořadům televize Prima. Běžel úctyhodných 15 let. 

Nikdo není dokonalý
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Ve své talkshow Lukáš Pavlásek pobaví rozhovory se zajímavými hosty z různých profesí, nabídne 
sobě vlastní vtip a hravost – společně s moderátorem poznáte zajímavé osobnosti v novém světle, 
chybět nebude ani oblíbený stand-up. V talkshow Na Pavláska se můžete těšit například na Aleše 
Hámu, Jiřího Mádla, Tomáše Matonohu, Marka Lamboru, Nikolu Muchu nebo třeba Ondřeje Sokola.

Rozhovor s Lukášem Pavláskem

Jaký je koncept talkshow Na Pavláska?
V každé epizodě přivítám tři hosty. Od ostatních talkshow je ale ta má odlišná tím, že si s třemi hosty 
povídám zároveň. Nejprve přijde první host, poté přichází další a na závěr jsou již na pódiu všichni 
tři dohromady, kdy mezi nimi probíhá interakce. Z hovoru, jak si povídáme, samovolně vyplyne vtip-
ná scénka či skeč nebo přímo interaktivní improvizovaná hra.

Jak to vlastně všechno vzniklo?
Já jsem to vymyslel. Nápad přišel ode mne, protože jsem se už na vlastní show zkrátka cítil.  
A doufám, že zúročím všechny svoje zkušenosti z těch mnoha představení. Rád si prostě povídám  
s lidmi a moc rád se od nich dozvídám něco nového. K tomu mám rád zábavu a humor, který vlastně 
dělám. A teď to všechno skloubím dohromady.

Proč zrovna padla volba názvu Na Pavláska?
Variant názvu byla spousta. Na Pavláska bylo takový, že si řeknete „budu koukat na Pavláska“. Tak 
proto. A i to můžou používat lidi například u holiče. Na otázku: „Tak jak to dneska chcete?“ stačí od-
povědět: „Na Pavláska.“ Těch možností významu Na Pavláska je fakt hodně. 

Na Pavláska
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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 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 se vždy přál setkat. Můžete se těšit nejen na zajímavé roz-
hovory, ale především na show plnou překvapení, spontánní zábavy a hudebních vystoupení – nejen 
Marty Jandové a její kapely.

Marta
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Že i reklama se dá dělat s humorem, ukazuje Telebazar. Diváci se při jeho sledování mohou pobavit 
a zasmát nad nejlepšími reklamními spoty ze světové produkce. Moderátorem a průvodcem pořa-
dem je známý imitátor a komik Zdeněk Izer. 

V každém díle pořadu jsou uvedeny cca dvě desítky nejhumornějších reklam tak, jak byly vytvoře-
ny různými tvůrci v různých zemích. V případě Telebazaru jde ovšem především o humor a provedení 
těchto televizních minidílek, ne o samotný výrobek, kvůli kterému byly vytvořeny – tak je Zdeněk Izer 
bude i prezentovat. Navíc pořad – za pomoci dalších hereckých kolegů a populárních osobností – 
doplní svými typickými scénkami na dané téma.

Zdeněk Izer si vybírá hosty sám a vždy tak, aby šlo o někoho, kdo už má s reklamou nějakou  
zkušenost. Buď si sami v nějaké reklamě zahráli, nebo k ní mají určitý vztah, případně se můžou 
pochlubit historkou ze života, která by se dala jako reklama natočit. Takže v Telebazaru nechybí  
Jitka Kocurová, Martin Foltýn, Nela Boudová, Otakar Brousek mladší, Jan Čenský, Richard Tesařík, 
Ladislav Gerendáš, Ota Jirák, Zdeněk Srstka, Jiří Krampol, Gábina Osvaldová, Pavel Soukup, Věra 
Špinarová, Martin Dejdar, Přemek Podlaha, Jana Švandová, Dana Morávková, Leona Machálková,  
Janek Ledecký, Bára Štěpánová nebo třeba kouzelník Pavel Kožíšek a mnoho dalších. 

Asi sto reklam za jeden večer. Tolik jich Zdeněk Izer viděl. Naštěstí se z toho nezbláznil – naopak! 
Zbláznil se do reklam! U většiny z nich se totiž dobře pobavil. Tvůrci Telebazaru se však museli po-
týkat s neobvyklým problémem. Před natáčením prvního dílu bylo obtížné dostat do studia diváky. 
Každý se prý bál, že se stane terčem Izerových vtipů. 

TELEBAZAR
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Benefice

Dementi

Známé osobnosti, které svá významná životní jubilea slaví se svými 
kolegy a přinesou celou řadu historek ze svého soukromého i profes-
ního života spolu s uměleckými vystoupeními.

Zábavná „plkshow“ nabízí šest známých osobností různých profesí, 
které komentují, dementují a vtipně a satiricky poukazují na to, co se 
děje kolem nás. Reagují na události z domova i celého světa, a divá-
kovi tak přinášejí neotřelý pohled na události nedávné minulosti ze 
všech oblastí života – politické, kulturní i společenské. Sestava osob-
ností se mění, v pořadu vystoupily například tyto známé tváře: Yvo-
nne Přenosilová, Josef Mladý, Josef Náhlovský, Petr Čtvrtníček, Aleš 
Háma, Bob Klepl, Štěpán Mareš, Eva Holubová, Přemek Podlaha, Mi-
lan Šteindler, Richard Tesařík a Jakub Wehrenberg.

Večerní
zábava



Show Jana Krause

Polívka na víně

Oblíbená show přináší českému publiku typ pořadu léta zavedený  
v zahraničních televizích. Pobaví zajímaví hosté a břitký humor poho-
tového i obávaného moderátora. Jan Kraus je ostřílený moderátor se 
specifickým ostrým smyslem pro humor, který si našel oblibu u spous-
ty diváků. Do studia si zve známé tváře showbyznysu, politiky i pod-
nikatelské sféry. Specialitou bývá téměř neznámý třetí host s nějakou 
neobvyklou dovedností, zvláštním koníčkem či jinou zajímavostí, kte-
ré se věnuje. Pro většinu osobností je pozvání do této show prestižní 
záležitostí, někteří se však obávají, jak to dopadne a co budou muset 
na sebe prozradit.

Do zábavně-publicistické talkshow Polívka na víně si své hosty zval  
a povídal si s nimi u sklenky dobrého vína herec Bolek Polívka.

Základním mottem pořadu, který byl vždy věnován jednomu tématu, 
je „hledání dobrého ve špatném“. Tedy snaha podívat se na zvolená 
témata, z nichž některá nebudou prvoplánově veselá, z pozitivnější, 
a tedy i humorné stránky. Do každého dílu si Bolek Polívka pozval tři 
hosty z řad VIP osobností a jednoho dalšího člověka (například od-
borníka, sportovce, člověka zajímavé profese), který má k danému té-
matu co říct a s předcházejícími hosty se pustí do diskuze. V každém 
díle je také majordomus, který hostům podává víno, ale do povídání 
na dané téma se i aktivně zapojí. Může se dohadovat s hostitelem 
Bolkem, diskutovat s diváky nebo situaci jen glosovat.

Večerní
zábava



To je fór!

Trní

Lehce rozverná show Oty Jiráka se soutěží ve vyprávění anekdot.  
Čtyři odvážní před diváky a porotu, složenou ze tří známých osob-
ností, předstoupí se svými nejlepšími vtipy a jejich úkolem bude  
dovést všechny k slzám. Samozřejmě k těm smíchu.

Mezi hosty pořadu nechybí Ivana Andrlová, Václav Faltus, Petra Janů, 
Rudolf Jelínek, Vlasta Korec, Mojmír Maděrič, Ludmila Zábršová-Mo-
línová, Jan Antonín Pacák, Ondřej Suchý, Radim Uzel, Jan Vyčítal nebo 
Jiří Wimmer. 

Trní je dynamický pořad, jemuž Bára Štěpánová dodává na origina-
litě a provokativnosti. Ta do jisté míry pramení z někdy až kontroverz-
ních témat, kterými se talkshow zabývá. Napínavá diskuzní podívaná 
plná zvratů je stejně zábavná jako konfrontační. 

Večerní
zábava
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