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Partička kamarádů z vysoké školy, o kterou se postarali Michal Isteník, Patrik Děrgel, Pavla Dostálová, Jiří Panzner a Denisa Nesvačilová, přijela na Pálavu splnit přání svého zesnulého kamaráda
Štístka. Jakmile však okusí sklenku vína, z dvoudenní návštěvy se
stává nová etapa života.
Pět kamarádů díky náhodě a starému kamarádovi zůstane na Pálavě
místo dvou dnů na neurčito, a tím začíná jejich životní dobrodružství. Burzovní makléř Jaromír Kerndl (Patrik Děrgel), fyzioterapeutka
Ája (Denisa Nesvačilová), svérázný flegmatik Michal (Michal Isteník),
knihkupec Filip Kořínek (Jiří Panzner) a podnikatelka Iveta (Pavla Dostálová) si uvědomí, že odpočinek je stejně důležitý jako tvrdá
práce. A že tyhle dvě věci musí vždycky zůstat v rovnováze, přesně
vyvážené jako chuť lahodného vína. Pálava tak ukáže, že možná nastal čas pro životní změnu.
Bývalí spolubydlící z vysokoškolské koleje se na Pálavě schází pravidelně každých pět let, aby zavzpomínali na staré časy. V průběhu
večera se pětice odtrhne od zbytku party, protože se spoustou z nich
už si po letech nemají co říct. Toulají se vsí, až narazí na otevřený
sklípek, kde jim je poskytnut azyl. Tam všichni pochopí, proč Michal

přivezl zvláštní květináč se sazenicí slivoně, který nosí všude s sebou.
Michal totiž přijel na Pálavu splnit Štístkovo poslední přání. Zemina
v květináči je smíchána s jeho popelem, a tak ho tu chce vysadit na nějakém pěkném místě, přesně jak si Štístko přál. Za pár let se z něj bude
pálit slivovice, a on tak bude žít věčně. Před samotným vysazením slivoně se rozhodnou užít si s kamarádem poslední večírek. Avšak víno
s nimi udělá své, a tak se tento záměr promění v nezapomenutelné
dvoudenní dobrodružství. Ostatní svůj odjezd pouze o den odkládají,
a ještě netuší, že tak nečiní naposledy a že se z celé pětice postupně
stanou „Novopálavští“.
Ve dvanácti epizodách prožijí nevídané dobrodružství, podívají se na
život z jiné perspektivy, okusí novou práci, když někteří z nich začnou
brigádničit ve vinařství nedaleko Křetic, a tím se prolnou jejich osudy
se starousedlíky ze seriálu Vinaři.
V dalších rolích uvidíte Bolka Polívku, Pavla Zedníčka, Jaromíra Dulavu, Tomáše Matonohu, Miroslava Táborského, Janu Krausovou, Janu
Paulovou, Roberta Jaškówa, Jana Brožka, Terezu Kostkovou, Hanu
Holišovou, Pavla Nečase a další.

Humorná i poetická série o životě s pivem
Mladý hrdina Štěpán Berka (Matouš Ruml) přijde o dobře placenou
práci v bance. Místo povýšení, které očekává, dostane padáka a stane
se z něj muž v domácnosti i otec malého Honzíka (Nathanael Ruml)
na plný úvazek. „Štěpán je předobraz spousty mužů. Ve svém životě
dosáhl určité pozice. Má ženu, dítě, stálou práci, a nepřemýšlí, zda je
šťastný. Pracuje v bance, kde ho to moc nebaví. Se ženou se mají rádi.
Pak mu ale zemře otec, přijde o práci, a najednou se probudí a zjistí,
že by se svým životem mohl něco udělat, ale nezačne moc dobře.
Chytne se piva a rozjede se jízda,“ popisuje svoji seriálovou úlohu
Matouš Ruml.
Manželka Veronika (Berenika Kohoutová) pracuje v nemocnici jako
vrchní sestra a nakládá si tolik služeb, že to v jednu chvíli přestane
stíhat. A kromě toho jí s manželem dojde trpělivost. „Je to velmi praktická a racionální žena, ale láska k muži ji přiměje k tomu, aby se časem
přidala na jeho stranu. Líbí se mi na ní, že není jen chladná zdravotní
sestra, ale ve finále si k tomu pivu najde cestu. Nebude samozřejmě
přímočará, párkrát odbočí, ale nakonec to dobře dopadne,“ slibuje
Kohoutová.

Štěpán se tak rozhodne najít smysl života, práci a získat zpátky rodinu,
která se mu hned na začátku rozpadne. Proto se s pomocí ztroskotaného sládka Bolka (Bolek Polívka) pokusí rozjet rodinný minipivovar,
který zdědí s bratrem Michalem (Jakub Štáfek) po otci. S tím ale nesouhlasí Štěpánova matka Hana (Eva Holubová) a pokouší se svou
polovinu pivovaru prodat. Štěpán se snaží kupce odradit, a nakonec
přesvědčí své kamarády, aby se k němu přidali a stali se jeho spoluvlastníky. Štěpán s Bolkem jim slíbí, že do roka mohou vyhrát Pivní
festival, kde je první cena spojena s finančním bonusem, a tím pádem
se podíly zhodnotí. Pivovar dostává půjčku a začne procházet rekonstrukcí. V pivovaru se ale nečekaně objeví i Bolkova krásná dcera Tereza (Barbora Černá). O svého otce alkoholika má strach. Moc dobře
si z dětství pamatuje jeho opilecké eskapády. Možná i proto kývne
Štěpánovi na spolupráci a v pivovaru začne pomáhat.
Příběh rodinného pivovaru navíc odhalí i jedno rodinné tajemství.
V osmidílném seriálu se diváci mohou těšit na Matouše Rumla, Bereniku Kohoutovou, Jakuba Štáfka, Boleslava Polívku, Evu Holubovou,
Barboru Černou, Petra Lněničku, Zuzanu Stavnou, Václava Koptu,
Tomáše Měcháčka, Jana Hájka a mnoho dalších.

Nový seriál ze zpravodajského prostředí Dobré zprávy dá
divákům možnost nahlédnout do zákulisí televizního světa.
Hlavní role ztvární Natálie Halouzková (Bára Beránková)
a Vladimír Polívka (Ondřej Toman). Seriál líčí příběh vesnické
dívky Báry, která získá stáž v redakci Dobrých zpráv, a tím
si začne plnit své sny. Nejen díky ní tak diváci uvidí to, co se
děje za kamerami, když jsou vypnuté.
Bára Beránková je obyčejná holka z vesnice, které se během
dvou dnů zcela změní život. V zastoupení otce zachrání čest
rodné obce Dolní Zahrádky a vyhraje lokální prestižní klání Traktorandál. To jí přinese nabídku na stáž v redakci populárního
pořadu Dobré zprávy, Bára tak nastupuje do prestižní redakce
a stěhuje se do velkoměsta. Příchodem Báry se v zaběhlé rutinní show začínají rodit nové nápady a pochopitelně se seznámí
i s nepřístupným producentem Ondřejem Tomanem.
O pozornost si ale říká i hvězdná moderátorská dvojice Zlatíček
– Šimon (Jan Fanta) a Mona (Sára Rychlíková), dále sporťačka

Gita Rosová (Denisa Nesvačilová), hodinová manželka Hermína Hesová (Alžbeta Stanková), rosnička Marián Tleskač (Mirek
Šimůnek), bratři pekaři Tadeáš Tyl (Jan Komínek) a Tobiáš Tyl
(Tomáš Weber), Karel Kunc (Igor Chmela) se svou talkshow
Host Karla Kunce nebo bývalý válečný reportér Petr (Vojtěch
Vodochodský).
A zatímco je Bára mimo domov, její otec Jerry (David Prachař)
a matka Miluška (Linda Rybová) musí řešit nově vzniklé ohrožení
jejich farmy. Bratr Michal (Ondřej Rychlý) se s podporou Bářiny
nejlepší kamarádky Fany (Darja Pavlovčinová) učí být otcem
dítěti, které možná ani vůbec není jeho. Michal totiž kdysi chodil se Sabinou (Kateřina Klausová), holkou z velkého města,
a i když jejich vztah skončil, stále na ni myslí. Jednoho dne se
Sabina objeví, a není sama, má těsně před porodem a tvrdí, že
dítě, která se má každou chvíli narodit, je jeho – a Michal tomu
bezmezně věří…

Světová zábavná show, ve které muži plní bizarní úkoly a jejich ženy si na jejich výkonnost
vsází. V Česku jí bude provázet dvojice Adéla
Gondíková a Ondřej Urban a v roli soutěžících
budou slavné české a slovenské dvojice.
Ve světě soutěž znají jako My Man Can a u nás
poběží s názvem Můj muž to dokáže! A zatímco v jiných státech o velké peníze soutěží běžní
lidé, u nás půjdou s kůží na trh celebrity a jejich manželé a manželky, milenci i sourozenci. Vyhrát mohou sto tisíc korun a to, co s nimi
udělají, je už čistě na nich. Budou to ale těžce
vydřené peníze a není vyloučeno, že na cestě
k nim přijdou k újmě na těle i na duši. A tak zatímco vy se u obrazovek budete královsky bavit,

ve slavných rodinách může tahle soutěž zamávat se vztahy. Proč? Jen si to představte…
U pokerového stolu sedí čtyři ženy. Jejich muži
jsou za jejich zády v prosklené kukani a naprosto netuší, do čeho je jejich ženy uvrtají. „Kolik
chilli papriček dokáže váš muž sníst za jednu
minutu?“ zeptá se například moderátorka Adéla Gondíková čtyř slavných žen. Ta, která nasadí nejvyšší laťku, pošle svého muže do boje
o peníze. Aby obstál, musí splnit zadání. Neobstojí-li, její sázka se rozdělí mezi ostatní. Pět kol
a pět kuriózních úkolů rozhodne o vítězi.

Nová sezóna seriálu ZOO se rozjede na plné obrátky. Diváci zažijí
pořádnou dávku romantiky, strachu, lásky, nenávisti a těšit se mohou i na nové postavy. Ty řádně zamíchají životy dosavadních hrdinů,
a některým dokonce i vyrazí dech.
Vše odstartuje velkolepou svatbou, která ale skončí dřív, než začala.
Petr (Robert Urban) si uvědomí, že Markéta (Michaela Petřeková) pro
něj není ta pravá, a tak se před oltářem rozhodne, že svatba nebude.
To Markétu rozpálí doběla a začne chystat pomstu.
Zatímco vymyšlená sestra Alex zmizela do Ameriky, na prahu dveří se
u Viky (Eva Burešová) zjeví její nevlastní sestra Tes (Bára Černá). Jenže
kde je Tes, je i její dvojče Izy (Lucie Černá), o kterém nemá zatím nikdo
ani ponětí. Nová sestra Viky do života moc klidu nepřinese, obzvláště
když k tomu řeší zásadní životní otázku – těhotenství s Petrem Křížem
(Robert Urban). Jenže ten, jak zjistil, že jeho etapa s Alex skončila, vyhlásil konkurz na novou matku svých dětí, jelikož se domnívá, že láska
je zbytečná, a chce především zázemí pro děti. To přiměje Viky, že její
tajemství zůstává skryté, a jakmile se provalí, vše se ještě víc zamotá.
Do zoo nastoupí uznávaný specialista na nosorožce Rudolf Pekař (Roman Zach), který bude pracovat na mezinárodním projektu
oplodňování samic v národních parcích. Nastoupí i Robert Jung (Mar-

tin Sitta), který bude hodně znepříjemňovat život Marii Roklové (Veronika Freimanová). Bude to pěkné kvítko, které si brousí zuby na to,
že by mu v zoo mohl kvést jeho nelegální obchod se zvířaty. Spolu
s dvojčaty Tes a Izy se v zoo objeví i Charlie (Marek Němec), který si
založil živnost na podvodech a dvojčata mu v tom vesele sekundují.
To, že Sid (Michaela Pecháčková) neodcestovala studovat do Ameriky,
a místo toho pracuje v zoo, způsobilo v rodině totální rozkol. Vypadá
to, že se rodina bude stěhovat z honosné vily, protože Sidonie (Jana
Švandová) nemůže přenést přes srdce, že jí všichni lhali. Stmelit rodinu se bude pokoušet především Alice (Sabina Laurinová), ale nedaří
se jí to. Do toho čekají Sid dramatické chvíle, kdy jí půjde o život. Alice
se tak obrátí s prosbou o pomoc na Haďáka (Šimon Bilina), protože
si všimne, že mu Sid není úplně lhostejná. A protože se maminka nikdy
nemýlí, začne se mezi Haďákem a Sid rodit láska.
Z Alberta (David Gránský) se stane nadřízený Lubora Brázdy (Pavel
Nečas), který se díky tomu stane spojencem ředitelky Roklové. Starosta si místo Brázdy vybere za svou pravou ruku právě Alberta. Marek
(Štěpán Benoni) se od chvíle, kdy mu Mína (Natálie Halouzková)
zmizela ze života, začíná na Viky dívat zcela jinýma očima. Ví ale, že
její srdce patří Petrovi, a tak se pokouší najít lásku u Adélky (Michaela
Tomešová).

Česko Slovensko má talent (ČSMT) je nejúspěšnější světová
talentová show, která se letos dočkala už 10. řady. Vysílá ji česká
TV Prima a slovenská TV JOJ.
Těší se na vás ostřílená porota ve složení Jakub Prachař, Marta Jandová, Diana Mórová a Jaro Slávik. Podruhé se po moderátorském
boku Davida Gránského objeví Jasmina Alagič Vrbovská. Svůj talent
předvedou účastníci ze všech koutů světa, ale nebude chybět maskot
soutěže pan Pátrovič? Po několika letech se vrací živé semifinále, takže
po dvanácti castingových dílech vás čeká semifinále a finále, kde už
budou rozhodovat jen diváci. Další novinkou bude velký třesk, při
kterém se účinkující dozví, kdo postoupí do semifinále. Porotu okoření
několik speciálních porotců.
A samozřejmě máme připravených několik překvapení, která ale ještě
neprozradíme! :-)
Kdo zvítězí tentokrát – bude to sedmý Slovák, do třetice Čech,
nebo podruhé cizinec?

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka nezadržitelně roste. A to nejen ve sledovanosti. Z původně komorní internetové talkshow se během dvou
let na televizi Prima stal populární prime-time pořad, v němž Honzu
Dědka rádi navštěvují nejvýraznější osobnosti Česka, ale i slavní
zahraniční hosté. A malé pódium už začalo být těsné, a proto se
Honza Dědek se svými 7 pády stěhuje do nového. A to není jediná
novinka…
Přesun z Malostranské besedy, kde Honza Dědek vedl svoji talkshow
7 pádů devět let, do Švandova divadla si vyžádalo moderátorovo velké
přání. „Rád bych měl v pořadu živou kapelu,“ vyslovil se moderátor
a hudební publicista Honza Dědek. „Nerad věci měním, jsem věrný
člověk a Malostranská beseda pro mě vždycky byla, je a bude srdeční
záležitostí. Má pro mě neuvěřitelného genia loci, začínali tady Cimrmani a já sám jsem tu zažil to, co už nikde jinde nezažiju. V 90. letech
jsem sem chodil i několikrát týdně na nejrůznější koncerty Vladimíra
Mišíka a Ivana Hlase. A nezřídka jsme pak z Besedy vítali nový den.
Nesnáším loučení, ale nová dekorace a kapely, které bych rád do
své talkshow pravidelně zval, potřebují více místa. Nestěhujeme se
však daleko, budeme jen o kousek dál ve Švandově divadle,“ vysvětlil
důvod změny Honza Dědek.

Nové bude nejen místo natáčení, ale i znělka, která vznikla v režii
Ondřeje Urbance a produkci Karla Vaňka z ManaWorld a ve které se
objeví řada populárních osobností jako Jan Saudek, Gabriela Soukalová, Jiří Strach, Robert Jašków, Marek Taclík, Anna Kameníková, Michal Suchánek a další.
Přímo na míru Švandova divadla vzniká i nová dekorace, kterou pro
7 pádů Honzy Dědka vytvořil ve spolupráci s architektem Františkem
Svobodou výtvarník Daniel Hanzlík. „Navzdory tomu, co jsem řekl o své
nelibosti vůči změnám, se na novou dekoraci těším. A i když jsem viděl
návrhy, pochopitelně jsem zvědavý na její reálnou podobu. Věřím,
že nové sezení pro hosty potěší především ty diváky, kteří nám psali
e-maily, dopisy i korespondenční lístky s výtkami k sezení na opěradle křesla v případě, že hosté přišli ve dvojici. I to se změní,“ dodal
pobaveně Honza Dědek.
7 pádů Honzy Dědka budou diváci televize Prima i letos na podzim sledovat každé úterý ve 21.35. Honza Dědek povede rozhovory například
s Robertem Jaškówem, Hynkem Čermákem nebo Nicol Štíbrovou.

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 dvanáct let. Dvě červené pohovky nabídly za tu dobu místo
pro 1750 hostů. Jan Kraus s tímto královským formátem mezi talkshow zavítal kromě Česka i do zahraničí – na Slovensko, do Itálie,
Anglie a USA.
Kouzlo této show spočívá v tom, že vedle známých osobností usednou
i ty zcela neznámé až bizarní. Vedle prezidenta může usednout pornoherečka, vedle špičkového herce bezdomovec. Pořad navíc představuje divákům spoustu skvělých doktorů, vědců, sportovních hrdinů,
ale i obyčejných lidí. A stále je koho představovat nebo je možné se
podívat na to, jak se nějaký host změnil třeba za deset let.

„Budeme se snažit jako dosud dělat vše pro to, abychom diváky pobavili. Výsledek bude, také stejně jako dosud, mezi nebem a zemí.
Přítomnost autentických diváků při natáčení v divadle je ale adrenalinovou zárukou, že nejen já, ale celý tým vydá maximum pro to, aby
s výsledkem byli spokojeni nejen přítomní diváci, ale i ti u televizoru.
Dekorace, já i všechno okolo bude vypadat skoro stejně, jen o rok
starší. Ale každý rozhovor, ať už s kterýmkoli hostem, bude zcela nový.
Ne mojí zásluhou, ale vlastní magií rozhovoru, ,královské‘ disciplíny
lidské komunikace. Rozhovorů mezi lidmi globálně ubývá, budeme se
tedy snažit předvést, že v mnoha ohledech je nenahraditelný. A může
být i zábavný…“ uvádí moderátor pořadu Jan Kraus.

Nejúspěšnější soutěžní pořad Primy, Máme rádi Česko, přichází s jedenáctou
řadou. Na Primě žádný déle natáčený soutěžní pořad není. Oblíbené show Máme
rádi Česko vznikla v letních měsících už jedenáctá řada. V deseti nových dílech
moderátor Libor Bouček spolu s kapitány Jakubem Prachařem a Vojtou Kotkem
oslaví Vánoce i padesátiny hereckých i sportovních legend.
K odvysílaným 108 dílům přibude v nové vysílací sezóně dalších deset. To ze zábavné
show Máme rádi Česko dělá nejpočetnější soutěžní pořad televize Prima. S pořadem
Máme rádi Česko diváci televize Prima letos oslaví Vánoce a jisté je, že show bude
pokračovat i v následujícím roce, kdy se bude slavit hned dvakrát. V jednom díle
se sejdou samí padesátníci, kterým byste ale jejich věk rozhodně nehádali: lyžařka
Kateřina Neumannová, fotbalista Jan Koller, herečka Jitka Schneiderová, režisér Jiří
Strach, herec Lumír Olšovský a houslový virtuóz Pavel Šporcl s padesátkou na
krku zvolají Máme rádi Česko!
V dalších dílech uvidí diváci rodinné klání rodiny Prachařovy nebo například
také divadelní souboj v čele s Ondřejem Sokolem. Své znalosti prověří
i Kateřina Brožová, Dalibor Gondík, Pavla Tomicová, David Limberský,
Tomáš Zástěra, TMBK, Xindl X, Marek Taclík, Richard Genzer a další.
Nejdéle uváděný zábavný pořad televize Prima, Máme rádi Česko, naplní listopadové a prosincové páteční večery.

Myslíte si, že znáte většinu profesí, kterými se lze živit? Pořad
Inkognito vás zcela jistě překvapí a občas budete nevěřícně zírat,
čím vším je možné si vydělávat. Na celém světě totiž existuje
přibližně padesát tisíc profesí. V premiérových dílech bude hádat nejrůznější povolání stará dobrá parta, tedy Jakub Prachař,
Ondřej Gregor Brzobohatý, Petra Nesvačilová, Miloš Pokorný,
Daniela Písařovicová, Adéla Gondíková nebo Richard Genzer.
Připojí se k ním ale i dva nováčci. Moderátorem pořadu je pak
osvědčený Libor Bouček.
Premiérové díly Inkognita přivítají i tentokrát řadu VIP hostů, a to
například Terezu Maxovou, Barboru Strýcovou, Honzu Dědka,
Tomáše Břínka neboli TMBK a mnoho dalších. Mezi profesemi,
které se budou hádat, je karikaturista, chovatel hlemýžďů, výrobce
draků nebo třeba golfový maršál.
„Po úspěšné první sezóně, kdy se Inkognito stalo nejsledovanějším non-fiction formátem televize Prima, se od 1. září vrátí
s premiérovými díly. Sestavu stálých panelistů – Jakuba Prachaře
a Ondřeje Brzobohatého – i nadále budou doprovázet Petra Nes-

vačilová, Daniela Písařovicová, Adéla Gondíková, Richard Genzer, Miloš Pokorný nebo Andrea Bezděková. Nově se k nim připojí
Kristýna Leichtová nebo brněnský patriot Petr Švancara. Kromě
setkání s lidmi, kteří s neobyčejnou vášní vykonávají svou profesi, budou každý týden pátrat i po identitě známých tváří, které
leckdy na obrazovkách neuvidíte. Hned v prvním díle například
jeden z hádajících bude čelit výzvě v podobě odhalení vlastní
matky. Jestli bude úspěšný, uvidíte ve čtvrtek, v první školní den,
hned po ZOO. A i v dalších dílech se můžete těšit na to nejdůležitější.
Naším cílem je pobavit diváka, nic jiného. Může se to zdát jako
malý cíl, ale v téhle době je velmi podstatný,” dodává kreativní
producent a moderátor Inkognita Libor Bouček.

DEN
JAK SEN

Svatba může být plná rodinných zápletek, které vás nadchnou
a překvapí i dojmou. A takové budou i svatby na Primě. Těšte se
na jedinečnou docu-reality show, která zachycuje reálné svatby.
Monika Absolonová bude vyprávět deset příběhů lásky a spolu
se štábem projede celou republiku.
Svatba na fotbalovém hřišti, skautském táboře, motorkářská svatba, svatba jako z pohádky. Takový může být den D. Inspirujte se
a nechte se unést absolutní láskou.
Deset dílů, od října na Primě.
Manželství je pokus a každý pokus má svou cenu.
										Oscar Wilde

PRIMA
KINO

Srdce milovníků českých filmů zaplesá! Televize Prima uvede letos
na podzim šest premiérových českých filmů, které koprodukovala
ve spolupráci s předními českými producenty a tvůrci.
Televize Prima přinese na podzim premiéru nové rodinné komedie Srdce na dlani režiséra Martina Horského, jehož film Ženy
v běhu vidělo v českých kinech přes 1,5 milionu lidí. Snímek o lásce
v každém věku a v různých podobách představí hvězdné herecké
obsazení v čele s Boleslavem Polívkou a Eliškou Balzerovou.
Romantiku a humor kombinuje i film režiséra Petra Zahrádky Láska
na špičkách. Děj diváky zavede do malého českého města, kde si
učitelka tance v podání Vicy Kerekes musí projít životním restartem.
Vztahová komedie Jedině Tereza vypráví příběh vztahu dvou
lidí, který se ocitl v tom nejkritičtějším bodě – těsně před rozpadem. Co udělá zamilovaný člověk, aby takový rozpadající se vztah zachránil? Úplně všechno! V rolích zkoušeného
páru se představí Igor Orozovič a Veronika Khek Kubařová.

V hlavní roli rodinného filmu Tady hlídáme my hraje vedle
Lukáše Vaculíka nebo Jitky Ježkové také nádherná šumavská příroda,
ve které manželský pár provozuje výcvikové a oddechové ubytovací
zařízení pro psy a jejich páníčky. Budou mít s tímto nezvyklým penzionem úspěch?
Režijní debut pro herce Michala Suchánka – to je komedie Večírek, ve
které se postupně scházejí bývalí spolužáci, aby se později dozvěděli, že jeden jejich kamarád už nikdy nedorazí… Účastníci večírku se
za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Herecký
koncert zajistí Jiří Langmajer, Tatiana Dyková nebo Karel Roden.
Režisér Rudolf Havlík natočil v extrémních podmínkách islandské přírody komorní dobrodružné drama Minuta věčnosti. Otec – Jiří Langmajer – a jeho dcera – Martina Babišová – se vydávají na dobrodružnou
výpravu, aby si k sobě opět našli cestu.

S podzimem se na obrazovky Prima COOL přiřítí celá řada nových
i původních pořadů! Budou ztřeštěné, neotřelé, kouzelné, na hraně
i zatraceně sexy! Potrhají vám bránici a prodlouží život o desítky let.
Mistři skečů a stand-up comedy budou bojovat v improvizační soutěžní
show K.O.MICI, o nespoutanou zábavu se postarají také premiérové
díly Prima Partičky. Moderátor Miloš Pokorný představí talkshow
o vztazích a sexu Jednou jsi dole, jednou nahoře, v moto-show Blondýna, kutil a zabiják se strhne boj o padesát tisíc korun a další novinka
– Bábovky a plechovky ukáže, jak se bruneta a blondýna popasují se
záludnými auto-moto výzvami. S premiérovými díly se vrátí oblíbený
pořad MAGIC SHOW a Josef Vrtal připravuje další sérii Fotra na tripu,
tentokrát ze severní Afriky.
Na Prima COOL nebudou chybět ani oblíbené stálice – Simpsonovi,
Hvězdná brána, Top Gear nebo Námořní vyšetřovací služba. A přihodíme i novinku – animák Brickleberry, plný legračních postaviček
a uhozených vtípků. Z filmů se těšte na nesmrtelné klasiky – Ramba,
Smrtonosnou zbraň, Transformers či Hobita. Premiéra dokumentu
Každej ví kulový odhalí pozadí úspěchu české kapely Chinaski.

Nejnovější, jedenáctý kanál skupiny Prima přinese na podzim pestrou nabídku těch nejlepších a nejoblíbenějších českých i zahraničních reality show. Zvolte si novou královnu krásy, poplakejte
si u dojemných, láskyplných momentů, žasněte nad dechberoucími
proměnami, inspirujte se radami odborníků na zdravý životní styl
nebo obdivujte nejrůznější talenty!
Česká Miss Essens je zpět v nové formě a přinese osm epizod
náročné cesty k vysněnému titulu královny krásy. A to vše pod vedením
topmodelky Pavlíny Němcové. Změny image, výzvy a hádky. Pot
a slzy soutěžících uvidíte už v říjnu na Prima SHOW! Tím to ale zdaleka
nekončí. Reality show bude provázet nevyzpytatelný Kazma Kazmitch.
Dvanáct dívek se probojuje do velkého finále, které můžete sledovat
v prosinci na hlavním kanále TV Prima.
V pořadu Jste to, co jíte sledujte příběhy lidí, kteří se rozhodli zhubnout a změnit celý svůj život. Budou se řídit radami odborníků a dodrží
úkoly a diety, které je dostanou k vytouženému štíhlému snu? V reality
show Farmář hledá ženu není hlavním snem hubnutí, ale láska.

Osamělí farmáři se snaží najít partnerky, které se nezaleknou náročné
práce na statku a budou stát po jejich boku v dobrém i zlém.
Úspěšné zahraniční reality show na obrazovce zastoupí Svatba na
první pohled. Známý pořad, ve kterém se páry složené týmem expertů poprvé potkají až před oltářem, nás tentokrát seznámí s australskými novomanželi. Vydrží jim to? Aby se svatba vydařila, je třeba najít
pro nevěstu ty správné šaty. O tom by vám mohly vyprávět expertky z reality show Tyhle šaty beru! – bezkonkurenčně se totiž vyznají
v nejnovějších módních trendech a potrpí si na naprostou dokonalost.
Odhalte, co se děje v zákulisí jednoho z největších a nejvyhledávanějších
svatebních salónů v Americe. V pořadu O 100 % hezčí se lidé dozví,
co si ostatní skutečně myslí o jejich vzhledu a stylu. A pak přijde tým
profesionálních expertů, který má jediný úkol: udělat je o 100 % hezčí!
O skvělou zábavu se postarají také reprízy veleúspěšné show nabité
těmi nejrůznějšími talenty – Česko Slovensko má talent!

Akční thrillery, katastrofická dramata i romantické komedie! Kanál
Prima MAX přinese na podzim pestrou nabídku filmových titulů pro
každého, včetně celé řady premiér.
Ve filmu Sešup se idylická lyžařská dovolená v Alpách promění
v boj o život. Středisko zasáhne lavina, která se podepíše na
psychickém stavu otce rodiny a odhalí jeho temnou stránku.
V hlavní roli se představí Will Ferrell a Julia Louis-Dreyfusová.
Milovníky katastrofických dramat zaujme snímek 13 minut, ve kterém
největší americké tornádo zpustoší celé město. Podaří se čtyřem
rodinám přežít v epicentru neštěstí? A jak se vypořádají s následky?
O chvíle napětí se postará i režisér kultovního hororu Kruh Gore
Verbinski. Pro diváky natočil psychologický thriller Lék na život o ambiciózním, mladém manažerovi, který od svých nadřízených dostane

za úkol přivézt z odlehlého a tajemného sanatoria nepostradatelnou
hlavu jejich firmy. Místo toho ale začne odhalovat děsivá tajemství.
Úspěšný režisér Guy Ritchie představí krimi novinku Rozhněvaný muž
s Jasonem Stathamem v roli tajemné posily bezpečnostní firmy. Kdo je
to a jakou má minulost?
Milovníky romantiky pak potěší snímek Serena, natočený na mnoha místech v České republice s Jennifer Lawrencovou a Bradleym
Cooperem v hlavních rolích.
Prima MAX zařadí do podzimního programu i celou řadu oblíbených
a osvědčených filmových titulů – Bohové musejí být šílení, Čelisti,
Forrest Gump, Pomáda, Titanic, Trosečník nebo filmy s Jamesem Bondem.

Podzimní program nejzamilovanějšího českého kanálu bude
opět plný Lásky, Osudů, Vztahů a Emocí. Pro divačky si připravil
historickou kostýmní telenovelu Anastázie i celou řadu filmových
premiér. Na obrazovky se vrátí také první v Česku natočená telenovela – Ošklivka Katka. Těsně po mezinárodním uvedení pak
Prima LOVE nabídne zbrusu nový seriál Barvy Palerma z italské
produkce v hlavní roli s ženami zbožňovaným tureckým krasavcem
Canem Yamanem.
Úspěšná telenovela Anastázie začíná v roce 1839 v Petrohradě, kde
se dva mladí, vysoce postavení muži sváří o jednu půvabnou dívku.
Baron Vladimir Korff a princ Michajl Repnin jsou nejlepší přátelé, ale
oba se vášnivě zamilovali do krásné mladé Anastázie. Tajemství, lži
a zrada na pozadí dramatických událostí vedou až k vraždě.
Viola Vitale je okouzlující a velice přitažlivá mladá žena, která odjakživa pracovala v oboru módní žurnalistiky. Její život se od základů změní,
když se přestěhuje z romantické francouzské Paříže zpátky do rodného
města, a začne tak odhalovat Barvy Palerma. Violet píše o místních
kriminálních případech – a že jich rozhodně není v hříšném městečku
málo! Přitom se seznamuje s charismatickým a pohledným policejním
inspektorem. Francesco Demir je skvělý detektiv, ale na rozdíl od Violet nikomu nevěří. Reportérka a policista začnou spolupracovat na
vyšetřování různých vražd.

Hrdinka Katka pochází z velmi skromných poměrů. Rodiče dali chytrou
dceru studovat a ona se jim odvděčila vynikajícími výsledky, dokonce
získala stipendium na zahraniční univerzitě. Potud by bylo všechno
v pořádku. Teď se však Katka nachází v situaci, kdy by ráda našla místo odpovídající svému vzdělání a odborné erudici… Jenže to je
problém. V dnešní době mají totiž šanci nejen chytří a studovaní lidé,
ale také fyzicky přitažliví. A mezi ně Ošklivka Katka rozhodně nepatří.
Co s tím? Když Katka objeví v novinách inzerát na místo sekretářky
v největší módní firmě v zemi, neváhá. A právě v tomto okamžiku začíná
její neuvěřitelný příběh, který popisuje život člověka, jenž se rozhodne
poprat se svými handicapy a nepřátelským prostředím.

Převážně zahraniční seriály s detektivní tematikou baví diváky
stanice Prima KRIMI již přes čtyři roky. Letošní červen byl pro
kanál dokonce rekordní. V celodni dosáhl nejlepší podíl na trhu
od začátku vysílání – 3,53 % v CS 15+.* Letošní podzim nabídne celou řadu oblíbených seriálových stálic, mezi které patří Námořní
vyšetřovací služba, Vraždy v Midsomeru, Columbo nebo Sběratelé
kostí. Diváci se ale mohou těšit i na premiérové díly oblíbených
sérií. Na obrazovky se s novými případy vrátí ve třetí řadě seriálu
McDonaldová a Dodds, nové epizody přinesou i Vraždy na
Sandhamnu a Vraždy u jezera. Vrcholem podzimního programu
stanice bude v české premiéře uvedený seriálový hit Nezvěstná se
Stanou Katicovou v hlavní roli.
Všichni si mysleli, že zemřela rukou sériového zabijáka Conrada Harlowa. Ale po šesti dlouhých letech se v seriálu Nezvěstná agentka
FBI Emily Byrneová (Stana Katicová) nečekaně vrací. Je naživu! Jenže
to je teprve začátek. Emily se musí vyrovnávat s tajemstvími, která
obestírají její zmizení, a také se skutečností, že životy všech, které znala, plynuly dál bez ní.
McDonaldová a Dodds jsou dva naprosto rozdílní policejní detektivové. Ona je dravá a ambiciózní. On je tichý, přemýšlivý a trochu
pohodlný. Zrovna když se sžili a zrovna když si McDonaldová zvykla

v prostředí jihoanglického Bathu, vyšetřování nových případů zkomplikuje známá tvář z její minulosti. Jak si poradí? A jak se vypořádají
s novou vrchní inspektorkou? Ve čtveřici samostatných celovečerních
epizod na ně čekají nové případy.
Oblíbený švédský krimiseriál Vraždy na Sandhamnu se vrací. Sympatická Nora zde rychle zjistila, že místní policie má plné ruce práce
s nejrůznějšími vraždami – a že jí vyšetřování prostě jde! Po letech
strávených odhalováním zločinců se nyní setkává s novým pohledným
policistou, ambiciózním Alexandrem. Jeden druhému padnou do oka
a společně musí najít Nořinu ztracenou dceru nebo zachránit její kamarádku před osudově špatným rozhodnutím. A snad se jim taky někdy mezi všemi těmi vraždami na Sandhamnu podaří zajít i na večeři…
Německý kriminalista Micha Oberländer a jeho rakouská kolegyně
Hannah Zeilerová vyšetřují brutální vraždy v nádherném vysokohorském prostředí impozantních Alp v seriálu Vraždy u jezera. Jsou
každý úplně jiný, ale přesto, nebo možná právě díky tomu, tvoří perfektní tým. Čím déle spolu pracují, tím lépe si rozumí. Potýkají se nejen
s krvavými vraždami, ale i pečlivě střeženými tajemstvími a zdánlivě
neřešitelnými záhadami, nečekaně vyplavenými na břehy Bodamského
jezera.
* Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere, živé TV + TS0-3, ke dni 22. 7. 2022.

Nejoblíbenější dokumentární kanál a druhý nejlépe hodnocený
televizní kanál vůbec (podle Atmedia 2022) představí i na podzim
spoustu dokumentárních filmů a seriálů a na 30 premiér týdně.
Nebudou chybět úplné novinky, oblíbené stálice v nových řadách
ani česká tvorba.
Za pozornost rozhodně stojí nejnovější řada seriálu Dálnice vedoucí peklem – v hlavních rolích vystupují skuteční hrdinové,
kteří nasazují vlastní životy, aby důležité dopravní tepny zůstaly za všech okolností průjezdné. Dokonce i v tak těžkých a extrémních podmínkách, jaké jste na televizní obrazovce ještě neviděli.
Mýty: Největší záhady lidstva – mýty se vyskytují v každé éře lidských
dějin. Kolik se v nich ukrývá pravdy? Co jsou fakta, a co je naopak
pouhá fikce? Nad těmito otázkami se zamýšlí každá epizoda
fascinujícího seriálu. Společně prozkoumáme biblické příběhy,
slavné osobnosti dějin i současné městské legendy. Kde je ukrytý svatý
grál? Existovala opravdu bájná Atlantida? A jsou vlkodlaci pouhým

výkvětem naší fantazie? Tento strhující a vzrušující seriál věnuje
prostor nejen vědeckým poznatkům, ale i spekulacím nebo vyloženě
neobvyklým teoriím.
Velký návrat seriálového hitu pěkně od začátku – to jsou Norské domy
snů. Nejúspěšnější severský lifestylový pořad je o tom, že mít vlastní pěkný dům je jako mít hrad. Sympatický designér a jeho šikovný
tým s láskyplnou péčí přestavují a rekonstruují staré domy a mění je
na norské domy snů. Vychutnejte si drsnou, mrazivou krásu severské
přírody v kombinaci s hřejivou láskou v srdci pečlivě opečovávaných
domovů. Sledujte fascinující rekonstrukce na pozadí překrásné krajiny
v atmosféře tradičního venkovského života. Užijte si „Jak se staví sen“
v norském provedení.
Druhá série pořadu Válečné továrny přináší podívanou na to, jak funguje válečná mašinerie a co vše se skrývá za ní. Samozřejmě budou
každé pondělí pokračovat reportážní pořady ze světa i z domova
Prima ČESKO a Prima SVĚT.

Úspěšný rok 2022 v číslech
CNN Prima NEWS se od začátku roku 2022 daří. Díky skvělému
pokrytí války na Ukrajině, kdy měla multiplatforma ve válečných
oblastech několik týdnů minimálně dva štáby, se podařilo navýšit
diváckou základnu. Přízeň lidí u obrazovek si CNN Prima NEWS
udržela a zůstává stabilně nad hranicí 1,5 % share v CS 15+.
Více o úspěších
CNN Prima NEWS zde:

Přehrát

Podzim na CNN Prima NEWS
„S námi si lépe pohlídáte svoje peníze“
Co na to vaše peněženka
Úspěšný pořad, který se snaží jasnou a srozumitelnou formou podávat složitá ekonomická témata s přímým vlivem na životy diváků, dostane větší prostor ve vysílání.
Nově od pondělí do čtvrtka od 18.00
Spolu s experty vám poradíme, jak ušetřit v domácnosti, a vyzpovídáme
politiky, kteří mohou těžkosti obyvatel přímo řešit.
Moderují Petr Suchoň, Lucie Hrdličková a Petr Musil
Komunální a senátní volby
„S námi volby rozhodnete“
CNN Prima NEWS chystá mimořádně obsáhlé zpravodajství
k podzimním volbám, které spustí na začátku září 2022.
Unikátní průzkum: Víme, co lidi doopravdy trápí. Díky spolupráci se

střediskem empirických výzkumů STEM jsme rozdělili obce v Česku do
šesti kategorií podle kvality života. Ukážeme, jak je na tom vaše obec
a kde se žije lépe.
Rozšířené Zprávy z regionů: Regionální redakce v čele s Markétou
Fialovou připravuje rozsáhlý vhled do života obyvatel všech ze šesti
typů obcí. Co je trápí? A nabídnou komunální volby řešení? Zprávy
z regionů vysíláme každý všední den od 16.55.
Předvolební superdebaty
Stejně jako u parlamentních voleb nabídne CNN Prima NEWS sérii
superdebat s diváky ve studiu. O vítězi rozhodne hlasování přes QR
kódy.
• 11. 9. a 18. 9. – debaty se zástupci politických stran s celorepublikovým
dosahem (rozdělení dle preferencí), moderuje Terezie Tománková
a Petr Suchoň.
• 21. 9. – Bitva o Prahu (debata lídrů pražských uskupení), moderuje
Pavlína Wolfová a Michal Půr.
Kampaně „Budu na Primě“ a „Prvovoliči k volbám“
CNN Prima NEWS chce do vysílání zapojit i voliče, kteří se k urnám
dostanou letos úplně poprvé. A proto vyzýváme: „Natočte, co vás štve
a na co jste hrdí ve své obci.“ Divácká videa budeme přijímat přes QR
kód v TV, web nebo sociální sítě.

Ověřenou kombinaci zábavných seriálů a filmových trháků nabídne
i tento podzim kanál Paramount Network. V hlavní roli se představí
Tom Cruise, kterého diváci uvidí v kompletní šestidílné filmové sérii
Mission: Impossible i ve dvou filmech s Jackem Reacherem podle
knižní předlohy. S dalšími řadami se představí i seriály Elementary
a Hawaii 5-0. Chybět pak nebude ani zbrusu nová, v pořadí již sedmá řada oblíbené stand-up show Comedy Club. S podtitulem „Humor, co tě praští na solar“ se v ní představí známí čeští a slovenští
komici, jako například Tomáš Plhoň, Nikola Džokič, Michael Szatmary, Lucie Macháčková, Arnošt Frauenberg nebo Lukáš Pavlásek,
opět pod taktovkou Tomáše Jeřábka.
Comedy Club VII
Nová řada oblíbeného pořadu bude opět plná českých i slovenských
hvězd stand-up comedy. Tomáš Plhoň, Nikola Džokič, Michael
Szatmary, Lucie Macháčková nebo Lukáš Pavlásek přinesou, opět
pod taktovkou Tomáše Jeřábka, „humor, co tě praští na solar“. Diváky
čekají vystoupení plná aktuálních témat, podaných tradičně s nelítostným humorem, který je stand-up komikům vlastní.

Elementary
Nejlepší duo kriminalistů současnosti, detektiv Sherlock Holmes a doktorka Joan Watsonová, stojí tváří v tvář nečekaným okolnostem. Na
scéně se objevuje Holmesův bratr Mycroft a za pomoci Watsonové si
oba muži budou muset vyříkat svoji komplikovanou historii. A nepůjde
o jedinou osobu z Holmesovy minulosti, která se jim během vyšetřování
připlete pod nohy. Jak si Watsonová zvládne poradit hned se dvěma
Holmesovými? A nezláká návrat bratra Sherlocka zpět do Anglie?
Hawaii 5-0
Na speciální policejní jednotku, která se na slunné Havaji zabývá
vyšetřováním brutálních vražd, potíráním teroristických hrozeb,
překupnictvím a pašováním lidí, udeřily těžké časy. Její velící důstojník
Steve McGarrett je křivě obviněn z vraždy guvernérky a uvězněn.
Zatímco Danny Williams dělá vše pro to, aby parťáka očistil, policistka
Kono Kalakaua se dočká suspendování. Přesto pomáhá Chinovi Ho
Kellymu v hledání důkazů Stevovy neviny.
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