TELEVÍZIA PRIMA PLUS
TÝŽDEŇ 22/2019

(27.5.2019 – 2.6.2019)

PROGRAMOVÝ VÝBER
PONDELOK 27.5.
Modrý kód (179) – O otcích a synech

20.15

(58' 00'')
Premiérový diel obľúbeného seriálu. Ste na urgentnom príjme. Začína sa boj o život v
najskutočnejšom seriáli z lekárskeho prostredia. Doktor Tomášek prinesie Mery ako ospravedlnenie
sušených chrobákov a pozýva ju na kávu. Mery pozvanie napokon prijme. Zamilovaní Černý so Šárkou
začali bývať spolu a Mery sa nestačí čudovať. Prokop s Petrou spolu strávia večer a nezostane iba pri
jednom bozku. Spor medzi Sašou a Rasputinom pokračuje. Saša je po neúspechu pri atestácii ešte
neznesiteľnejšia. Vali má ďalší výstup so Žákom, ktorý ju obviní, že o ňom šíri klamstvá. A do toho
ešte Vali rieši prípad malého chlapca, ktorý zjedol pilulku LSD.

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

UTOROK 28.5.
Krejzovi (71) – Mazlíčci a jiné potvory

20.15

(59' 00'')
Danka začína v televízii nakrúcať pilotnú epizódu programu o domácich miláčikoch a hneď má
problém. Vedenie televízie jej pridelilo moderátorku, ktorá nemá rada zvieratá. Danka to nechápe,
ale Pešek jej vysvetlí, že je to priateľka jedného významného klienta a Danka to musí rešpektovať. Nie
však Pája, ktorý sa Danke rozhodne pomôcť. Ondrovi v práci zas pridelili nového klienta. Klient má ale
na Ondru požiadavky, ktoré sa rozhodne nezlučujú s jeho svedomím. Ondra sa od Krejzu dozvie, že
jeho nový klient je vyhlásený podvodník. Cinda je z nemocnice späť doma a teší sa, že s Luckou kúpia
nový food truck a vyrazia na cesty. Od Lucky sa ale dozvedá, že poisťovňa našla v ich zmluve nejakú tú
kľučku a odmieta im vyplatiť peniaze za ich zničený karavan. Za Petrom sa zastaví cirkusák Koudelka,
aby mu Petr skontroloval ťavu, ktorú predtým liečil. Koudelka pred domom narazí na Čumpelíka a ten
sa ponúkne, že ťavu na chvíľu postráži. A Čumpelíkovi sa plní jeden detský sen...

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!

21.35

(51' 00'')
Majiteľ reštaurácie v Benátkách nad Jizerou, Jan Baxant, nepozná v podnikaní brata, čo dokazuje aj
to, že svojho brata vyhodil. Napriek tomu sa jeho reštaurácia pohybuje v červených číslach. Kuchári
sú dvaja. Mladý ambiciózny Pavel a kuchár a zároveň aj prevádzkar Miloš. Pavel prišiel s novým
návrhom menu, ktoré sa ale Zdeňkovi Pohlreichovi príliš nepozdáva. A navyše si myslí, že by mal
majiteľ rozhodnúť, ktorý z dvoch kuchárov bude šéfkuchárom. Medzi kým si majiteľ bude vyberať a
koho určí? Zvíťazí Pavlov ambiciózny prístup alebo Milošova skúsenosť? A ako dopadne hodnotenie
reštaurácie? Zaboduje nové menu aspoň ako miestni hokejisti? Pozrite sa na ďalšiu reprízu
obľúbeného programu Ano, šéfe!
Gastronomická reality show. ČR / 2009.

STREDA 29.5.
Modrý kód (180) – Životní krok

20.15

(59' 00'')
Premiérový diel obľúbeného seriálu. Ste na urgentnom príjme. Začína sa boj o život v
najskutočnejšom seriáli z lekárskeho prostredia. Šárke sa na ruke objavil zásnubný prsteň a Mery to
len ťažko rozdýchava. Prokop je šťastný, že chodí s Petrou, ale príliš na ňu tlačí, čo sa Petre nepáči.
Filip prekvapivo oznámi, že na kliniku u Bradáča nekončí, pretože tam má finančný podiel. Rasputin
zažíva pokoj pred búrkou. Okolo zverejneného výskumu sa nič nedeje. Pokračuje však nevraživosť so
Sašou. Adamovej pacientke sa nescelila trhlina na aorte a je urýchlene nutné vykonať katéterizáciu.

Seriál z lekárskeho prostredia. ČR / 2019. Réžia: J. Polišenský. Hrajú: S. Laurinová, S. Rašilov, T.
Měcháček, R. Zach, J. Štěpnička, O. Rychlý, E. Burešová, S. Nováková, V. Chaloupková, P. Konáš, I.
Chmela, M. Procházková 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 30.5.
Krejzovi (72) – Nabídka, co se neodmítá

20.15

(61' 00'')
Bára dostane ponuku z obchodného centra, aby tam mala predajnú výstavu a workshop. S tým sa ale
Bára neuspokojí. Napokon sa rozhodne, že si v obchodnom centre otvorí rovno vlastný predajný
stánok. Pristúpi ale vedenie na jej ponuku? Po odchode Danky sa rádio dostáva do problémov a
prichádza o jedného klienta za druhým. Všetkým postupne dochádza, že Danka je pre rádio väčšia

strata, ako si mysleli. Michalovi nezostáva iné, ako ísť poprosiť Danku o pomoc. Inak hrozí katastrofa.
Prvý diel Receptára, v ktorom vystupujú Krejza aj Márty, má slabú sledovanosť. Márty sa s tým
rozhodne niečo urobiť a spustí kampaň na sociálnych sieťach. Krejza s tým už ale nechce mať nič
spoločné. Cinda dostane skvelý nápad... U Flanderkových doma sa začína vo veľkom objavovať
nepríjemný hmyz. Flanderka povolá deratizátora, ale ani to nepomôže. Do situácie je zasvätený aj
Petr, ktorý náhodou odhalí pravý pôvod hmyzích obyvateľov vily Flanderkových. Môže to nejako
súvisieť s historickou komodou, ku ktorej Lubor prišiel nie úplne poctivou cestou?
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'')
Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! Pripomeňme si v repríze ďalšiu z epizód prvej
série tohto úspešného formátu, ktorá sa odohráva v hoteli Hejtmanský dvůr v mestečku Slaný.
Uvádza Zdeněk Pohlreich.
Gastronomická reality show. ČR / 2009.

PIATOK 31.5.
Julie Lescautová V (9) – Bez pardonu

20.15

(88' 00'')
Justin N'Guma vezie svoju priateľku Ariane do Gutenbergovho lýcea, kde pracuje. Mladá žena mu
oznamuje, že požiadala o preloženie. Keď sa N'Guma chystá odísť, zbadá dvoch mladíkov v maskách a
s bejzbalovou pálkou v ruke, ako bežia ku škole. Ihneď upovedomí riaditeľa Baylaua a spoločne
jedného mladíka chytia. Bruno ale nechce prezradiť meno svojho priateľa, ktorý na policajta mieril
pištoľou, avšak len guličkovou... Polícia vzápätí nájde aj druhého mladíka, ale v tom sa stane ďalšia
nepredvídaná vec. Páve keď Ariane telefonuje N'Gumovi, zbadá, ako ktosi unáša v bielej dodávke
riaditeľa lýcea. Po krátkej dobe polícia dôjde k presvedčeniu, že únos nemá čo robiť s nedávnym
prípadom dvoch mladíkov. Julie Lescautová a jej spolupracovníci začínajú vypočúvať osoby, ktoré
prišli s uneseným do styku, najmä jeho priateľku Sophie, ktorá sa práve vrátila z Martiniku. Tá im ale,
ako sa zdá, nemôže poskytnúť žiadne zaujímavé informácie... Onedlho je nájdená dodávka, v ktorej
bol riaditeľ unesený. Keď polícia príde na miesto, vidí utekať mladíka na motocykli, ktorý sa očividne
chystal dodávku zapáliť. Pri naháňačke prejde mladík križovatkou na červenú a zrazí ho prichádzajúci
Motta. Chlapec - Thierry Cassetta je na mieste mŕtvy...
Kriminálny seriál. FR / 2004. Réžia: D. Tabuteau. Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, R. Marx, A.
Desseaux, J. P. Rouve a ďalší

Sobota 1.6.
Polda III (6) – Jed v srdci

20.15

(55' 00'')
Ako prekvapenie na rozlúčke so slobodou bola pripravená barmanská show. Nikto však nečakal, že sa

pred zrakmi nevesty a všetkých jej kamarátok pozvaný barman zrúti k zemi mŕtvy. K prípadu
prichádza Michal tentokrát bez Andreja, pretože ten sa musí postarať o svoju tehotnú priateľku. Na
jeho miesto usadá šéf Fišer, ktorý sa tak s Michalom vracia do doby, kedy ešte boli parťákmi a vraždy
riešili spolu. Kto mal odvahu otráviť barmana priamo na večierku? A zvládne Fišer pozíciu
vyšetrujúceho policajta v teréne, keď už toľko rokov sedí len v kancelárii?
Detektívny seriál. ČR / 2018. Réžia: J. Fuit. Hrajú: D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J.
Kolesárová, J. Sedláčková, J. Schneiderová, K. Janáčková, P. Buchta, K. Steinerová, Z. Juračková, M.
Kováčik, N. Tisotová, Z. Velichová, O. Kavan, K. Hospodárská, M. L. Púrkrábková, D. Křížová, O.
Mataj

Nedeľa 2.6.
RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ

12.20

(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

13.05

(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.

