TELEVÍZIA PRIMA PLUS
TÝŽDEŇ 21/2019 (20.5.2019 – 26.5.2019)
PROGRAMOVÝ VÝBER
PONDELOK 20.5.
Modrý kód (177) – Krok do neznáma

20.15

(59' 00'')
Premiérový diel obľúbeného seriálu. Ste na urgentnom príjme. Začína sa boj o život v
najskutočnejšom seriáli z lekárskeho prostredia. Černý so Šárkou sa vracajú z exotickej dovolenky
ešte viac zamilovaní. Chcú oficiálne oznámiť Mery, že spolu chodia, ale Mery z toho nemá práve
radosť. Napriek tomu ale prijme ich pozvanie na pohárik. Prokop oznamuje Filipovi, že na klinike
plastickej chirurgie končí. Nechce mať nič spoločné s podivnými finančnými machináciami, ktoré sa
tam dejú. Jeho odchod sa ale ešte môže poriadne skomplikovať. Veronika sa zastane Vali v jej hádke
so Žákom. Rasputin sa vracia, zdá sa mu, že mu už žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Adam sa musí
postarať o postreleného muža, ktorý prepadol banku a riešia jeho nemalé osobné problémy.

Seriál z lekárskeho prostredia. ČR / 2019. Réžia: J. Polišenský. Hrajú: S. Laurinová, R. Zach, I.
Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E.
Burešová a ďalší

UTOROK 21.5.
Krejzovi (69) – Chlapská rýmička

20.15

(60' 00'')
Aneta dostala výsledky maturitného testu z matematiky. Test síce urobila, ale na najnižší možný
počet bodov. Aneta je ale presvedčená, že test urobila správne a podáva odvolanie. Anna jej
dohovára doučovanie a odvolanie sa jej snaží vyhovoriť. Všetko vyrieši až nečakaná návšteva Kuba a
jeho rodičov. Medzi Ondrom a Bárou sa rozhorí spor o to, či chcú vopred poznať pohlavie ich
miminka. Bára sa chce nechať prekvapiť, naopak Ondra je zvedavý. A zvedaví sú aj ostatní. Čumpelík
skúša neúspešne veštiť a napokon Ondra presvedčí Petra, aby vzal svoj veterinárny ultrazvuk a
vyšetril spiacu Báru. Čo Petr odhalí? Radvan sa nakazí od Cindy a viróza ho skolí natoľko, že dokonca
stratí vedomie. Celá rodina zrazu musí okolo Radvana skákať ako zmyslov zbavená... Počas
nečakaného pôrodu zomrie kobyla a je na Petrovi, aby žriebätku našiel náhradnú matku. Petr musí

vyskúšať novú metódu adopcie žriebätka. Lívia je ním fascinovaná a Petrovi dohovára prednášky na
túto tému...
Zábavný rodinný seriál. ČR / 2019. Réžia: L. Kodad. Hrajú: O. Navrátil, V. Hybnerová, M. Plánková,
F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a ďalší

Ano, šéfe!

21.40

(50' 00'')
Kulinárske programy divákov zásobujú najrôznejšími receptami. Program Ano, šéfe! je však úplne o
niečom inom. Majiteľ reštaurácie, ktorá sa ocitla vo finančných problémoch, požiada o pomoc
majstra šéfkuchára Zdeňka Pohlreicha, ktorý na mieste počas týždňa zistí, aké nedostatky môžu za to,
že do podniku nechodí dostatok hostí. Podávajú nebodaj studené, presolené, nedovarené, pripálené
alebo dokonca nechutné jedlo? Dostávajú hostia malé porcie, pivo pod mierku alebo limonády v
špinavých pohároch? Sú servírky a čašníci ústretoví ku zákazníkom? Nemusia hostia čakať na svoje
jedlo pridlho? Zdeněk Pohlreich je síce prísny kritik, ktorý pre šokujúce výroky nechodí ďaleko, ale
zároveň radca, ktorého rady majú cenu zlata. Po mesiaci sa do reštaurácie vrátime so skrytou
kamerou, aby sme zistili, či skutočne došlo ku zlepšeniu.
Gastronomická reality show. ČR / 2009.

STREDA 22.5.
Modrý kód (178) – Pravda, nebo lež

20.15

(55' 00'')
Premiérový diel obľúbeného seriálu. Ste na urgentnom príjme. Začína sa boj o život v
najskutočnejšom seriáli z lekárskeho prostredia. Na urgent prichádza nový "doktor bez hraníc" Michal
Tomášek. Prokop prestal pracovať na súkromnej klinike. Saša prepadla pri atestácii a svoj neúspech
vyčíta Rasputinovi.

Seriál z lekárskeho prostredia. ČR / 2019. Réžia: J. Polišenský. Hrajú: S. Laurinová, R. Zach, I.
Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E.
Burešová a ďalší

Show Jana Krause

21.35

(48' 00'')
Jan Kraus, ako ho poznáte, v úspešnej šou. Aktuálni hostia, témy bez cenzúry a tá najlepšia late night
show. Bavte sa pri premiérovo s Prima PLUS.
Talk show. ČR / 2019.

ŠTVRTOK 23.5.
Krejzovi (70) – Talent

20.15

(62' 00'')
Anete sa blíži maturita a Anna plánuje svoju dobrodružnú cestu. Petr začína mať strach, že to snáď

Anna myslí skutočne vážne. Anna sa dokonca nechá od Petra zaočkovať. Aneta vidí, ako je Petr z
odchodu Anny nešťastný a dostane nápad. Anna predsa hovorila, že odíde, akonáhle Aneta
odmaturuje. Čo by sa ale stalo, keby Aneta maturitu neurobila? Flanderková má na Petra jednu
špeciálnu prosbu. Chce tiež tretie dieťa, ako Bára. Už tajne vysadila antikoncepciu, ale stále sa jej
nedarí otehotnieť. Dokázal by Petr Flanderkovi urobiť spermiogram, keď mu tajne dodá materiál?
Petrovi sa do toho práve nechce... V rádiu Dance tajne pripravujú rozlúčkový večierok. Pája má ale
problém Danku na tento utajený večierok vôbec dostať. A ako každý správny večierok, aj tento sa
nečakane zvrtne... Ondrovi sa ďalej ťahajú nezhody s klientom. Do toho mu príde objednané náradie
a Ondra sa zatvorí v dielni. Začína si uvedomovať, že mu práca s drevom možno vyhovuje viac, ako
advokácia....
Zábavný rodinný seriál. ČR / 2019. Réžia: L. Kodad. Hrajú: O. Navrátil, V. Hybnerová, M. Plánková,
F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a ďalší

Ano, šéfe!

21.40

(51' 00'')
Program plný emócií, pri ktorom sa rozhodne nudiť nebudete. Vychutnajte si reprízu obľúbeného
programu Ano, šéfe! tentokrát z neratovickej reštaurácie U Draka. Aké problémy má tento podnik?
Prečo sa mu nedarí a prečo nie sú hostia spokojní? Zdeněk Pohlreich sa pokúsi dostať na správnu
koľaj ďalšiu reštauráciu. Podarí sa mu to?
Gastronomická reality show. ČR / 2009.

PIATOK 24.5.
Julie Lescautová V (8) – Soukromá aféra

20.15

(90' 00'')
Julie sa zaoberá novým prípadom, smrťou advokáta Vincenta Darrasa, ktorý prežil útok neznámeho
násilníka, bol úspešne operovaný, ale potom v nemocničnej izbe nečakane umiera. V dome obete
nájde inšpektor David Kaplan fotografiu Darrasovej manželky, módnej fotografky Florence, v ktorej
spozná bývalú ženu svojho spolužiaka z policajnej akadémie Thieryho Serviera. Vie, že majú
osemročnú dcéru Alicu, ktorá po rozvode zostala v starostlivosti matky. Jej otec Thiery ťažko nesie, že
s ňou má minimálny kontakt. Vincent si prostredníctvom nadácie, ktorá pomáha prepusteným
väzňom zaradiť sa do života, najal Phillipa Marsollata, ktorý vykonával rôzne drobné práce okolo
domu. Svedkovia vypovedajú, že sa nedávno pohádali a Phillip sa vyhrážal advokátovi, že ho zabije.
Stáva sa preto hlavným podozrivým. Ak je ale skutočne vrahom, musí Julie so svojim tímom ešte
získať množstvo dôkazov...
Kriminálny seriál. FR / 2004. Réžia: D. Tabuteau. Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, R. Marx, A.
Desseaux, J. P. Rouve a ďalší

Sobota 25.5.
Polda III (5) – Samí zrádci

20.15

(56' 00'')
V Starom Meste našli zavraždeného policajta. Ide o muža z rovnakého oddelenia, ako sú aj Michal s
Andrejom, a tak majú zakázané na prípade pracovať. Mŕtvy policajt je totiž už nejaký čas podozrivý z
poberania úplatkov a s ním aj všetci ostatní z oddelenia. Išlo ale vrahovi skutočne o to, aby sa vyhol
podozreniu z korupcie? A zvládnu Michal s Andrejom iba stáť a prihliadať so založenými rukami, ako
niekto rieši ich prípad? Alebo sa ako obvykle rozhodnú zobrať prípad do vlastných rúk?
Detektívny seriál. ČR / 2018. Réžia: J. Fuit. Hrajú: D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J.
Kolesárová, E. Maximová, J. Sedláčková, E. Leimbergerová, V. Vašák, J. Jelínek, M. Rajmont, L.
Kofroň, N. Ďuricová, S. Van Der Strumpf, T. Páclová, M. Šajdková

Nedeľa 26.5.
RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ

11.55

(38' 00'')
Premiérové diely obľúbeného magazínu. Vaša chvíľa pohody pred televíznou obrazovkou v nedeľu
napoludnie. Obľúbený magazín pre záhradkárov, chovateľov, chalupárov, kutilov a všetkých, ktorí
chcú bývať pekne a pohodlne, príjemne relaxovať či zdravo žiť. Program s Oldřichom Navrátilom a
jeho hosťami, plný sezónnych rád, tipov a názorných ukážok.
Hobby magazín. ČR / 2019.

Vychytávky Ládi Hrušky

12.50

(30' 00'')
Premiérové diely obľúbeného magazínu. Pobaví, poradí, zoženie, vyskúša, vymyslí, predvedie, ušetrí,
uvarí... Kto iný ako Láďa Hruška! Príde ku vám na záhradu, do dielne a aj do kuchyne! Triky, rady,
vychytávky, ale aj najcennejšie rodinné recepty priamo z vašich domovov.
Hobby magazín. ČR / 2019.

Jak se staví sen

20.15

(50' 00'')
Sledujte premeny vašich domovov a splňte si sen o krajšom bývaní. Za päť dní vytvoríme nové
miesto, kde sa nielen lepšie býva, ale aj lepšie žije. Chýbať nebudú ani rady dizajnérov a odborníkov.
Uvádza L. Něrgešová.
Program, ktorý premení vaše domovy, pomáha a inšpiruje. ČR / 2016.

Partička

21.30

(37' 00'')
Improvizačná show, v ktorej je zábava tak hustá, že by sa dala krájať. Nenechajte si ujsť jedinečnú
príležitosť vidieť, ako si konečne niekto robí srandu aj z Genzera a Suchánka. Konkrétne teda ich

kolegovia Igor Chmela, Ondřej Sokol a samozrejme, Dano Dangl. A ako také trápenie známych
zabávačov vyzerá? Uvidíte v Partičke!
Improvizačná zábavná show. ČR / 2013.

