




Krimi seriál

Kapitán Exner je jednou z nejznámějších postav české detektivkářské školy. Uhlazený bonviván 
a lamač dívčích srdcí se vždy vymykal představě běžného kriminalisty, a to nejen v minulém reži-
mu, kde šokoval svým veteránem – kabrioletem a kanárkově žlutým oblekem, ale také nahlíženo 
dnešní detektivkářskou optikou. Své případy řeší jaksi mimochodem, během svádění žen a dívek, 
nezřídka o mnoho mladších, než je on sám. Avšak nejen proto jsou Erbenovy romány čtenářsky 
mimořádně oblíbené.

Seriál nabídne divákům vynikající herecké obsazení. Titulní role se ujal Michal Dlouhý, postavu doktor-
ky Steinové ztvárňuje Vica Kerekes. Dvojici Exnerových podřízených, poručíků Beránka a Vlčka, hrají 
David Novotný a Jan Vondráček. V seriálu dále účinkuje dlouhá řada známých osobností a skvělých 
herců, např. Zuzana Stivínová, Simona Krainová, Klára Issová, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný, 
Anna Polívková, Lucie Vondráčková, Oldřich Kaiser, Alena Šeredová nebo Chantal Poullain.
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Krimi seriál

KAPITÁN JUDr. MICHAL EXNER 
Michal Dlouhý

MUDr. GABRIELA STEINOVÁ  
Vica Kerekes

Kapitán Michal Exner nepatří mezi předsta-
vitele drsné kriminalistické školy. Jeho síla je 
ve schopnosti precizně shromáždit důkazy, 
pochopit způsob myšlení pachatele a díky 
přesně cíleným výslechům ho také usvěd-
čit. V  tom mu v dokonalé asistují poručíci 
Beránek a  Vlček. I  volný čas tráví Exner 
svérázně, nejčastěji poslechem hudby nebo 
ve společnosti nějaké krásné ženy. Nejčas-
těji MUDr. Gabriely Steinové, nejčastěji, ale 
ne vždy. Kapitán Exner je navíc esencí dob-
rého vkusu, což není synonymem drahého, 
rozhodně ale nepřekvapí, že i  proto si ho 
ženy téměř bez výjimky všimnou.

Stejně jako je kapitán Exner nezávislý muž, 
je doktorka Steinová nezávislá žena. Jejich 
životy se neustále proplétají, jsou k  sobě 
neustále přitahováni, což ale nevylučuje 
drobné odbočky. A tak se na scéně objeví 
archeoložka Hodačová či krásná profesor-
ka francouzské literatury Eichová… a  ča-
sem jako jejich protipól bohémský malíř 
Selický… Nakonec se vždycky ukáže, že 
nejvíc to jiskří právě a jedině mezi Exnerem 
a Steinovou…ale bez touhy toho druhého 
pevně připoutat…



PORUČÍK VLČEK  
Jan Vondráček

PORUČÍK BERÁNEK  
David Novotný

Poručík Vlček nedosahuje ani zdaleka  
Exnerových parametrů elegance, ale bez 
jeho schopnosti shánět důležité informace, 
analyzovat údaje a překvapovat nečekaný-
mi závěry, by se kapitán mohl často dostá-
vat do úzkých. Oproti žoviálnímu Beránkovi, 
působí Vlček občas jako dobře naprogra-
movaný stroj, který má vždy tu správnou 
informaci.

Poručík Beránek působí jako nenucený 
sympaťák, který má rád dobré jídlo, dobré 
pivo a s každým se rád pobaví. To se ovšem 
nejednomu podezřelému vymstí, protože 
z něj Beránek dokáže dostat víc informací 
než by dotyčný rád. Zatímco Vlček je pro 
Exnera zdrojem exaktních informací, Berá-
nek je pro něj zdrojem postřehů o lidech – 
tedy dokonalá kombinace.

Krimi seriál





Prima seriály

Na podzim pokračuje seriál Modrý kód novými medicínskými případy, spojenými s dramatickými 
příběhy pacientů i vztahovými peripetiemi hlavních postav v prostředí urgentu Nemocnice Ruba-
va. Pro to, aby lidé v této nemocnici v bývalém hornickém městě pracovali, musí mít sakra dobrý 
důvod. Zdejší lékaři jsou buď skvělí profesionálové s nějakým škraloupem, kteří by se momentálně 
jinde nechytli, mají nějakou slabost, nebo jsou tam za trest. Případně to jsou lidé, kteří jsou profes-
ně dobří, ale jsou úzce spjati s místem, odkud pocházejí. Anebo se do Rubavy přišli před něčím 
schovat. V každém díle vás čekají čtyři zajímavé medicínské příběhy inspirované skutečnými udá-
lostmi, propletené se soukromými životy lékařů a sester Nemocnice Rubava.





Prima seriály

Oblíbený seriál z gastronomického prostředí pokračuje podzimní řadou. Hrubešová přihlásila Ve-
runu do televizní soutěže jako svou dceru, ale účastnit se natáčení musí celá rodina, což celou 
věc zkomplikuje. Kláru bude nadále obtěžovat tajemný stalker, dozvíte se, kam až je schopný 
zajít, a překvapí vás nejen kdo to je, ale i osoba, která Kláře pomůže v nouzi nejvyšší. Burák začne 
chodit s Karolínou, ale jejich štěstí nebude mít dlouhé trvání, pořád přemýšlí o Veruně. Na Jardu 
s Malvínou a Mankou se usměje štěstí, ze dne na den se stanou multimilionáři, jenže s penězi 
nepřichází jen radost. Mezitím si Kohout vybuduje výnosný byznys s Alešovým reprodukčním ma-
teriálem, což mezi nimi způsobí rozbroje, znovu spřátelit je může snad jen utajený Kohoutův syn. 





Prima zábava

Oblíbená adrenalinová soutěž na podzim opět na TV Prima. V 8 epizodách s novými disciplínami 
se opět můžete těšit na moderátora Libora Boučka, otce Fura Jana Rosáka a řadu známých tváří 
z řad herců, zpěváků a sportovců. Bojovat s nástrahami pevnosti bude např. Martin Dejdar, Pavel 
Trávníček, Dagmar Patrasová, Roman Šebrle, Anife Vyskočilová, Olga Lounová a další odvážlivci. 
Pevnost Boyard je klasická dobrodružná televizní soutěž, v níž bude soutěžit vždy jeden pětičlenný 
tým známých osobností, který v průběhu soutěže plní nejrůznější úkoly a jehož cílem je uhodnout 
heslo k otevření trezoru. Výhru pak soutěžící věnují na jednu z českých charitativních organizací.





Vrací se zábavná show Partička, ale v novém kabátě. Na podzim se rozjedou premiérové díly 
osvědčené Partičky ve  složení Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Daniel Dangl 
a hudební mág Marián Čurko. Pětici budou doplňovat na střídačku další komedianti, např. Jakub 
Kohák nebo Michal Novotný. Čeká vás také řada VIP hostů z řad herců, zpěváků a sportovců. 
Nebude chybět spousta zábavných scének a historek a možná přijde ještě někdo další… 

Prima zábava



Prima zábava

Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční, exotická i experimentální! To je už od roku 2010 feno-
mén televizních obrazovek – Prostřeno! Amatérští kuchaři ze všech koutů České republiky každý 
týden bojují o výhru 60 tisíc korun pro nejlepšího hostitele a aktuálně mají další důvod k předve-
dení toho nejlepšího, co u plotny umí. Nově si mohou odnést dalších 30 tisíc korun, které získají 
hlasováním od diváků. To už je výzva, kterou stojí za to přijmout! A s prázdnou neodejdou ani 
hlasující diváci, jeden z nich získá 5 tisíc korun.    



Prima vaření

Ano, šéfe! se v premiérách vrací na obrazovky. I  tentokrát bude šéfkuchař Zdeněk Pohlreich 
zachraňovat nejrůznější upadající či nefungující gastronomická zařízení. Na  svých podzim-
ních spanilých jízdách po  gastronomických zařízeních zavítá například do  Třeboně, Brna,  
v Olomouci navštíví školní jídelnu a nevynechá ani Prahu.



Prima vaření

Nový pořad Zdeňkova akademie je nefalšovanou školou vaření  Zdeňka Pohlreicha. Ten si své  
žáky vybral  doslova z řad diváků a neváhal je pozvat  rovnou do své kuchyně!  Dvanáct premié-
rových dílů, dvanáct kuchařských technik! Přímo v praxi je zažijete nejen prostřednictvím kucha-
řů těch nejlepších restaurací, ale i  v domáckém prostředí Zdeňkova oblíbeného statku. Jak si   
Zdeněk  povede  v roli učitele?  A jak obstojí jeho žáci? To si  rozhodně nenechejte ujít! 

AKADEMIE

Z D E Ň KO VA



Prima vaření

Zábavný, lifestylový pořad nejen o vaření.  Edukativně o surovinách, jejich původu a receptech 
na jejich zpracování. S moderátorkou Marií Doležalovou a kuchařem Martinem Škodou. Hrdinou 
kuchyně je vždy jedna surovina z místních zdrojů (např. švestka, kozí sýr, dýně, losos aj.). Za pů-
vodem „hrdiny“ se vydáváme na místa, kde se mu nejlépe daří, kde ho chovají či pěstují opravdoví 
odborníci, kteří odhalí mnoho zajímavostí a důležitých informací. 

Losos
3.

Krůta
5.





Prima hobby

VÁŠ PRIMA RECEPTÁŘ nabízí divákům osvědčené rady, trendy, sezónní tipy pro zahrádkáře, 
chovatele i kreativní nadšence. Role hlavního moderátora se zhostí herec Václav Postránecký, kte-
rý divákům každé nedělní poledne představuje tři zajímavé hosty a nabídne tři reportáže. Kromě 
odborníků, zahrádkářů a milovníků ručních prací má v pořadu svoji rubriku také Václav Větvička, 
český botanik a popularizátor vědy. Od letošního roku je součástí pořadu i nová rubrika Prima 
NÁPADY se známými kutily Pavlem Zemanem a Tomášem Krásenským. 
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Prima hobby

Láďa Hruška se coby novodobý kutil a kuchtík pravidelně objevuje v moderním hobby magazínu 
televize Prima Vychytávky Ládi Hrušky. Tento pohodový pořad plný rozmanitých rad a nápadů 
inspiruje diváky již od září 2015, za tu dobu si získal pravidelnou diváckou základnu. Nechybí zde 
neotřelé recepty na rychlé a chutné pokrmy, včetně užitečných tipů a triků. V pořadu Láďa navště-
vuje šikovné lidi, komunikuje s odborníky, přináší zajímavé reportáže, představuje výjimečné zvířecí 
mazlíčky a především ukazuje vychytané nápady do domácnosti, dílny i na zahradu. V letošním 
roce do pořadu přibyla nová rubrika „Rodinné stříbro na talíři“, ve kterém diváci Láďovi představují 
své nejlepší rodinné recepty. Diváci se také mohou zapojit do pátrání, jehož cílem je najít největšího 
a nejšikovnějšího českého kutila.





Prima stálice

Ostřílený moderátor Jan Kraus si do divadla Archa zve známé tváře showbyznysu, politiky i pod-
nikatelské sféry a se specifickým ostrým smyslem pro humor je zpovídá. Specialitou bývá téměř 
neznámý třetí host s nějakou neobvyklou dovedností, zvláštním koníčkem či jinou zajímavostí. Pro 
většinu osobností je pozvání do Show Jana Krause prestižní záležitostí, někteří se však obávají, 
co na sebe budou muset prozradit. Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšném formátu! Aktuální hosté, 
témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každou středu večer na Primě.



Prima stálice

Svět showbusinessu a život známých osobností. Pohled do soukromí českých i zahraničních 
celebrit. Informace a zprávy ze zákulisí. Exkluzivní reportáže a zajímavá setkání, která moderuje 
David Gránský. 



Prima 
zpravodajství a publicistika

18.55 Zprávy – Zprávy pro moderní dobu. Svižné, přesné, užitečné. Přehled nejdůležitějších 
a nejzajímavějších událostí uplynulého dne doma i ve světě. Sledujeme vše, co ovlivní vaše životy. 
Moderují – Klára Doležalová a Karel Voříšek, Terezie Kašparovská a Tomáš Hauptvogel, Gabriela 
Lašková a Roman Šebrle.

19.25 Krimi zprávy – Jedinečné příběhy, včasná varování, praktické rady. Svět krimi se po-
koušíme porazit. Máme náskok před ostatními! Moderují Bára Kozáková, Roman Pech a Michal 
Janotka.

19.40 Divácké zprávy – Nejzajímavější záběry přímo od diváků! Díváte se, sledujete, natáčíte 
a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat a bavit. Stačí se jen zapojit a sdílet! Každý týden 
navíc finanční prémie pro nejlepší autory! Moderují Tomáš Kraus a Michal Kavalčík. 

19.55 Top Star – Žhavé novinky ze života celebrit a nejzajímavější společenské akce. Moderují 
Eva Perkausová, Miroslav Šimůnek a Petr Vágner. 

Zpravodajská hodina FTV Prima každý den od 18.55.



Prima 
zpravodajství a publicistika

Další zpravodajské pořady:

Polední zprávy – Každý všední den. Rychlý přehled krátkých flash zpráv z  aktuálního dění  
z domova i ze světa.

Miniduel – Každý všední den po  Poledních zprávách. Zajímaví hosté v  rozhovorech  
s Lenkou Špillarovou. 

Odpolední zprávy – Každý všední den v 16.30. Rychlý přehled aktuálního dění z domova i ze 
světa. Každý všední den s Monikou Leovou, Eliškou Čeřovskou nebo Lenkou Špillarovou.  

Facebook Zpravodajství FTV Prima – Televize Prima nabízí divákům od  10. října 2016  
speciální facebookový profil Zpravodajství FTV Prima. Každý den už od  rána na  něm bude  
k dispozici aktuální informace k vybraným a chystaným reportážím, perličky ze života moderátorů 
a reportérů, nebudou chybět oblíbené ankety a soutěže a aktuální dění.

NÁZORY BEZ CENZURY – Od  června 2017 nový pořad redakce zpravodajství  
FTV Prima vysílaný na internetu, a to buď na facebooku Zpravodajství FTV Prima, nebo webu  
www.nazorybezcenzury.cz. Moderuje Karel Voříšek.

Prima 
zpravodajství a publicistika



Prima 
zpravodajství a publicistika

Nevšední život kolem nás – investigativně a  objektivně! V  publicistickém pořadu  
Očima Josefa Klímy. Ostřílený investigativní novinář, spisovatel, reportér a  moderátor  
Josef Klíma a  jeho tým na  stopě velkých i  malých kauz současného života. Dál odhalují  
nešvary nepoctivců i poukazují na absurdity některých zákonů, vyhlášek či nařízení a bojují za ty, 
kteří potřebují pomoc.   



Prima 
zpravodajství a publicistika

Aktuální kauzy a události v politice u nás i v zahraničí, témata, která ve společnosti nejvíce rezonují, 
a názory nejvyšších představitelů České republiky na vše, co veřejnost nejvíce zajímá. To vše se 
rozehrává v pravidelném nedělním diskusním pořadu Partie. Každý týden se moderátoři Terezie 
Kašparovská a Tomáš Hauptvogel ptají svých hostů na to, co chtějí diváci vědět.



České filmy

Velké podzimní premiéry na obzoru! Kde? Jedině na Primě! Na podzim uvidíte nejnověj-
ší české komedie, které vznikly v produkci televize Prima. A které to jsou?

Bezva ženská na krku
Čerstvě rozvedená dáma přesvědčí nerudného hrobníka z malé středočeské vesničky, že s žen-
skýma ještě definitivně neskončil. V hlavních rolích romantické komedie Petra Hřebíčková a On-
dřej Vetchý.

Dvojníci
Sympatický podvodník a sukničkář si prohodí život se svým dvojníkem, spořádaným a puntičkář-
ským středoškolským profesorem. A kolotoč komediálních situací se rychle roztáčí naplno.  

Manžel na hodinu
Boleslav Polívka, Eva Holubová, Zuzana Norrisová a David Matásek řádí v komedii o tom, že když 
se chce člověk nechat konečně oženit, nesmí se před tím zapomenout rozvést.  

Hodinový manžel
Čtyři vášniví hráči vodního póla se po vypuštění bazénu ocitají na suchu a finančně na dně, takže 
musejí začít podnikat. Stávají se z nich hodinoví manželé.

Miluji tě modře
Sympatickému starému mládenci se v životě nic nedaří, dokud nenarazí na krásnou a tajemnou 
dívku. Podaří se mu získat si její přízeň a ustát všechny karamboly jejího bývalého přítele?



České filmy

Pohádky pro Emmu
Padesátiletý chlap zvyklý na samostatný život se nečekaně dozvídá, že má dceru. Osmiletá hol-
čička mu převrátí život vzhůru nohama, ale ještě pro ni musí najít matku! 

Seznamka
Jiří Langmajer a Adéla Gondíková hrají v komedii o mužích, ženách, fenoménu dnešní moderní 
doby, kterým je internetová seznamka, a všem, co se na takovém rande naslepo může stát. 

Strašidla
V nejnovější pohádkové komedii Zdeňka Trošky dostane rodina hejkala Huga ultimátum: buď 
splatí letitý dluh za nájem, nebo se musí vystěhovat z domu, ve kterém prý straší.

Všechno nebo nic
Pohledné třicítky a nerozlučné kamarádky Táňa Pauhoufová a Klára Issová hledají toho pravého. 
Jejich životy nakonec zamotá několik mužů najednou.

Celebrity s.r.o.
Mladý režisér Jiří Mádl přijde s odvážným nápadem: aby zvednul sledovanost zaběhlého televiz-
ního seriálu, představí novou postavu inspirovanou skutečným mafiánem. A pak začne mela… 

Padesátka
Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Schmitzer, Tereza Voříšková, Jiří Mádl a Vojtěch 
Kotek sjíždějí zasněžené Krkonoše v komedii o tom, že co se stane na horách, tam taky zůstane! 

Sedmero krkavců
Alice Nellis natočila pohádku podle klasického příběhu Boženy Němcové o statečné dívce, která 
musí zachránit svých sedm bratrů a zbavit je dávné kruté kletby. 



Ani na podzim nehrozí, že by Prima COOL zaspala dobu. Připravte se na žhavé premi-
érové seriálové pecky, se kterými vám bude pěkně horko!

24 hodiny: Nezastavitelný
Hodiny znovu běží nezadržitelně dopředu v pokračování akčního televizního hitu. Podaří se včas 
zastavit teroristický útok na půdě USA? 

Prison Break: Sequel
Michael Scofield a spol. se vrací! Původní oblíbení hrdinové Útěku z vězení musejí znovu zachránit 
jednoho ze svých před životem – a smrtí za mřížemi. 

Top Gear 24
Největší auto moto show na světě to roztáčí na plné obrátky u příležitosti 40. výročí od začátku 
vysílání tohoto fenomenálního seriálu. 

Černá listina: Vykoupení 
Tajuplná soukromá vojenská organizace se specializuje na těžko splnitelné mise v novém seriálu, 
který volně navazuje na úspěšnou Černou listinu. 

Námořní vyšetřovací služba LA VIII
Speciální agenti Námořní vyšetřovací služby z Los Angeles nikdy nespí. Jejich boj s mezinárodním 
terorismem pokračuje, i když mezi sebou mají zrádce. 



Bez stálic to taky nepůjde a bez těchto legendárních kousků už vůbec ne. 

Simpsonovi
Každý je zná a trne, co zase příště vyvedou. Spolehněte se na Simpsonovi, že to bude stát za to! 

Teorie velkého třesku X
Géniové v bílých pláštích s humorem bojují s faktem, že život není žádná velká věda. 



Královna pouště
Nicole Kidman hraje cestovatelku, spisovatelku, archeoložku, objevitelku, kartografku a političku 
Gertrude Bell, která na začátku 20. století našla svobodu až v pouštích Středního východu. 
 
Policajt z Beverly Hills 1–3 
Nezastavitelný komik Eddie Murphy exceluje v trojici slavných akčních komedií jako nezkrotný 
policajt, který mluví stejně rychle a nebezpečně jako střílí. 

Anglický pacient
Ralph Fiennes a Juliette Binoche se do sebe zamilují všemu navzdory. Tragický romantický příběh 
na pozadí sklonku druhé světové války získal úctyhodných devět Oscarů.  

Prima MAX vám bude i nadále přinášet ty nejnovější filmové pecky spolu s již legendár-
ními klasikami všech žánrů, s nimiž si filmové večery užijete na MAXimum!



První rytíř
Jak to bylo s Králem Artušem, jeho vyvolenou Guineverou, rytířem Lancelotem, do kterého se 
zamiluje, a rytíři Kulatého stolu? V hlavních rolích hrají Sean Connery a Richard Gere.  

Kmotr 1–3 
Legendární filmová sága s Marlonem Brandem, Alem Pacinem a Robertem De Nirem zachycuje 
osudy rozvětvené mafiánské rodiny a její nekonečný boj o přežití v kriminálním podsvětí.  

Slečna slušňák   
Sandra Bullock je upjatou agentkou FBI. Melissa McCarthy hraje ukecanou policajtku. Sice si 
vůbec nerozumí, ale když se jim postaví do cesty jistý drogový lord, táhnou za jeden provaz. 



Pobřežní hlídka
Léto a Pobřežní hlídka jdou parádně dohromady. Vychutnejte si bouřlivá dobrodružství ve vlnách 
na pláži s neodolatelnými plavčíky v legendárním seriálu. 

Sběratelé kostí
Doktorka Temprance „Kůstka“ Brennan a  zvláštní agent FBI Seeley Booth si dokáží poradit  
s každým případem, i když jsou jejich jedinou stopou pouhé kosti.  

Castle na zabití
Veleúspěšný autor mysteriózních detektivek Rick Castle a  rázná policejní vyšetřovatelka  
Kate Beckett „přežívají“ romantické dobrodružství, jednu podivnou vraždu za druhou. 

Nejen vaše oblíbené kriminálky, ale i další seriály či filmy plné napětí či nostalgie vám 
zpříjemní podzim na Prima LOVE, díky čemuž vás nebude mrzet zůstat zachumlaní  
u televize!



Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně 
Odvážné a půvabné ženy zákona, policejní vyšetřovatelka Jane Rizzoli a  forenzní specialistka 
Maura Isles, se tak dokonale doplňují, že si před nimi nemůže být žádný kriminálník jistý.  

Sherlock Holmes: Jak prosté
Geniální, ale trablemi sužovaný soukromý detektiv Sherlock Holmes a doktorka Joan Watson, 
která na něj má dohlížet, společně rozlousknou i ty největší kriminální záhady.   

Myšlenky zločince   
Elitní jednotka agentů FBI pečlivě analyzuje myšlenky a zločiny nejtěžších a nejnebezpečnějších 
sériových vrahů. Co spáchají příště? A podaří se je zastavit včas?
  
Karolína, domácí kuchařka
Domácí kuchařka Karolína se dobře vyzná v osvědčených receptech našich babiček. S chutí je 
provětrá a vůbec se nebojí je ještě o špetku vylepšit.   



Nejoblíbenější dokumentární kanál přinese na podzim opět moře novinek. Vyberme  
z nich alespoň tyto perly: 

Srdcaři v Africe – český seriál 
Různá zákoutí Afriky přestaví český tým, který poslední čtyři roky jezdil opakovaně do Afriky, aby 
odtamtud přivezl nádherné záběry, srovnatelné s produkcí BBC. V 8 dílech nás vezmou na jih 
afrického kontinentu a kromě krásné přírody představí nějaký zajímavý příběh, např. pytláci na sa-
fari, jízda drezínou podél pobřeží JAR nebo lovci žraloků. 

Zázračná planeta II – unikátní seriál BBC
Země je planetou extrémů od pólu k pólu. Tento seriál detailně zkoumá extrémní prostředí od věč-
né temnoty antarktické zimy po nejvyšší stromy a nejhlubší jeskyně na Zemi, jejichž obyvatelé 
nikdy neuvidí denní světlo. Tento program, který vznikal pět let a získal mnohá ocenění, je nejdraž-
ším přírodovědným dokumentárním seriálem, který kdy nechala natočit BBC. Zázračná planeta II 
je pokračováním stejnojmenného seriálu. Sérii komentuje Sir David Attenborough a hudbu složil 
Hans Zimmer. Seriál staví na naprosto unikátních záběrech, které jsou v některých případech 
i první svého druhu, a vydáme se od ostrovů přes pohoří, džungle, pouště, pláně až do měst.  

Vetřelci dávnověku VII – pokračování divácky oblíbeného seriálu
V dalším pokračování oblíbeného mysteriózního seriálu budeme opět zkoumat nové druhy mimo-
zemských intervencí na naší planetě. Nechybí pozorování a nevysvětlitelné jevy zaznamenávané 
od dávných dob až po dnešek. Navíc pokračuje hledání spojitostí mezi možnými pozorováními 
UFO a informacích uvedených ve starověkých textech rozluštěných z dávných artefaktů. 



Anthony Bourdain: Neznámé končiny II
Kulinářsky založení dobrodruzi, těšte se! S mistrem kuchařem Anthonym Bourdainem vyrazíte 
na cestu po celém světě a navštívíte místa, kde byste šéfkuchaře opravdu nečekali. Co tam ma-
estro chce a proč se vůbec točí okolo exoticky prostřených stolů? Vždyť někdy tam dokonce ani 
ty stoly nejsou a na jejich místě někdo roztáhl koberce! Odpověď je vcelku jednoduchá. Anthony 
Bourdain cestuje po nejrůznějších, zvlášť zajímavých krajích, a přitom ochutnává místní speciality. 
Co myslíte, troufne si i něco uvařit? Zvláštní kulinářské zážitky např. v Mexiku, Izraeli, Itálii, Japon-
sku nebo Jižní Africe se na něho hrnou jeden za druhým. Jestli je všechny ustojí, uvidíte v zábav-
ném seriálu Anthony Bourdain: Neznámé končiny. 

Druhá světová válka: Cena říše
Oblíbené téma válek pokryjeme 13 díly této zajímavé série. Provedeme vás různými úskalími 
tohoto nejhoršího konfliktu v lidských dějinách. Od jejího začátku přes různé bojové operace až 
po finální vítězství.   

Mars
Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru. Je po-
jmenována po římském bohu války Martovi. Jedná se o planetu s pevným horninovým povrchem 
pokrytým krátery, vysokými sopkami, hlubokými kaňony a dalšími útvary. Má dva měsíce nepravi-
delného tvaru pojmenované Phobos a Deimos. Pojďte s námi odhalit její tajemství. 



V lednu 2017 vstoupila Televize Prima oficiálně na slovenský televizní trh, kde mohou díky kanálu 
Prima PLUS diváci sledovat novinky z produkce FTV Prima nebo vybrané archivní programy. 
I  na  podzim bude kanál Prima PLUS přinášet divákům premiérové seriály Ohnivý kuře,  
Modrý kód, ale také novinku Kapitán Exner. Velké oblibě se na Slovensku těší i Show Jana 
Krause nebo hobby magazíny Vychytávky Ládi Hrušky a VÁŠ PRIMA RECEPTÁŘ, které 
společně s dalšími pořady uvidí diváci na Slovensku současně s premiérami v České republice.



Exkluzivní partner
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Agentura Solootions již druhým rokem funguje pod oddělením marketingu a PR. Díky širokému 
portfoliu vlastněných i zastupovaných médií a unikátním know-how v oboru se nám daří úspěšně 
monetizovat televizní i onlinový obsah prostřednictvím tištěné podoby, placené videodistribuce, 
merchandisingu či eventů pro veřejnost. Nejlepšími příklady jsou magazíny Prima FRESH, Prima 
vychytávky, Primáček a Ano, šéfe! nebo poslední titul Prima ZOOM. Kromě časopisů vydáváme 
řadu knižních publikací vycházejících z našich pořadů (Ohnivý kuře, knihy Zdeňka Pohlreicha, 
Vychytávky Ládi Hrušky). Jedním z posledních počinů Solootions je plánované rozšíření značky 
Prima FRESH do veřejného gastro prostoru formou franšízingu. 

V oblasti eventů již druhým rokem realizujeme společně s TV ÓCKO úspěšný festival YOU FEST 
spojující hudbu a fenomén gamingu. Dalšími akcemi jsou letní MAX kino a prvomájová oslava 
svátku zamilovaných LOVE Day. Všechny tyto akce nám přináší dodatečné finanční prostředky 
nad rámec příjmů z televizní a online reklamy. Kromě toho divákovi umožňuje jiný zážitek se znač-
kou Prima než jen prostřednictvím televizní obrazovky. 

Solootions funguje i  jako obchodně kreativní divize, kdy pro naše stávající klienty vytváříme 
kampaně, které nestandardní formou komunikují jejich výrobky a služby. Příkladem je úspěšná 
kampaň v  rámci uvedení vozu Škoda Kodiaq, která propojila značku COOL a Škoda AUTO. 
Solootions funguje i  jako mediální, PR a  kreativní agentura zajišťující komplexní komunikační  
a produkční servis.



Hlavní webová stránka FTV Prima přichází s novým designem, pohodlnějším ovládáním a ná-
vštěvníkům umožňuje rychlý přístup k  videoobsahu, článkům, filmům i  bonusovým materiá-
lům. Na webu lze sledovat živé vysílání všech pěti českých kanálů TV Prima či oblíbené po-
řady z  produkce FTV Prima. Pro obchodní partnery jsou připraveny nové reklamní formáty. 

www.iprima.cz

Prima Online



FTV Prima se výrazně angažuje na poli nových technologií a patří mezi české lídry v oblasti hyb-
ridní televize (HbbTV). V nově navrženém menu HbbTV skupiny Prima najdou diváci archiv po-
řadů televize Prima, televizní program, Počasí, Prima KVÍZY, Solitaire a mnoho dalších aplikací. 
Za zmínku také stojí edukační kampaň o červeném tlačítku s oblíbeným moderátorem zpráv 
Karlem Voříškem, která brzy vstoupila do povědomí uživatelů. Díky této kampani i neustálým ino-
vacím na poli HbbTV aplikací, vzrostla v červnu meziročně konzumace videí v HbbTV archivu 
skupiny Prima o 141 %.

Prima Online
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