
 

TELEVÍZIA PRIMA PLUS 

TÝŽDEŇ 35/2020  (24.8.2020 – 30.8.2020) 

PROGRAMOVÝ VÝBER 

PONDELOK 24.8. 

Autosalon.tv 20.15 

(50' 00'') 

Svetové premiéry automobilových noviniek, neľútostné testy odhaľujúce výhody, ale aj tie najmenšie 

nedostatky skúšaných modelov. To všetko a navyše predstavovanie konceptov budúcnosti 

v tradičnom motoristickom magazíne. 

Motoristický magazín. ČR / 2020. 

 

Obchoďák (18) – Tornádo s Dášou 21.30 

(58' 00'') 

Osudy hrdinov, ktorých spája práca v obchodnom centre, sa zamotávajú nie vždy najpríjemnejším 

spôsobom. Dáša sa znovu stretáva so zákazníkom Karolom, ktorý jej výrazne zmení život. Umožní jej 

vysielať vlastnú rozhlasovú reláciu na tému vzťahy a sex. Evička svojej mame fandí, ale Petr začína 

mať strach. Míša sa s babičkou nemôže zhodnúť a vadí jej, ako na ňu neustále dozerá. Prizná preto 

vzťah s Markom a odsťahuje sa k nemu. Na Plavcovú je toho príliš a rozhodne sa, že zahrá infarkt... 

Monika privedie Jitke novú kolegyňu, jej sestru Mariku. Jitku ale začnú trápiť problémy s obličkami 

a za asistencie Plavca ju odvezú do nemocnice.  

Rodinný seriál. ČR / 2011. Réžia P. Slavík. Hrajú: T. Kostková, P. Kříž, M. Procházková, D. Matásek, 

D. Jurčová, M. Trnavský, A. Vránová, T. Medvecká, P. Kostka, O. Sokol, P. Řezníček a ďalší 

 

UTOROK 25.8. 

Ano, šéfe! 20.15 

(50' 00'') 

S obávaným šéfom Zdeňkom Pohlreichom sa dnes pozrieme na zúbok reštaurácii Nová hospoda v 

Zásmukách. Majiteľom reštaurácie, ktorá je súčasťou komplexu Relax Fit centra, je pán Suchý. Pán 



Suchý má stavebnú firmu, a tak celý komplex zrekonštruoval. Pôvodným zámerom pána Suchého 

bolo relax fit centrum, ale potom ho ktosi zlákal k vybudovaniu reštaurácie s bowlingom. Na chod 

reštaurácie len dohliada a do reštaurácie chodí na jedlo. Stravujú sa tu aj zamestnanci z jeho firmy a 

tiež robotníci, ak majú v meste zakázku, ale aj zamestnanci ďalších firiem. Hoci je počas obedov 

reštaurácia plná, nestačí to a reštaurácie nezarába toľko, koľko by si pán Suchý predstavoval. V 

kuchyni sa striedajú dvaja kuchári. Pán Suchý by chcel, aby kuchár netrávil čas v kuchyni popoludní, 

kedy sa v podstate nevarí, a pracovnú dobu by rád preorganizoval tak, aby bola využitá efektívnejšie. 

Čo pánovi Suchému odporučil Zdeněk Pohlreich? A podarilo sa tunajšiemu personálu šéfove cenné 

rady dodržať aj po čase, kedy sa sem vrátil na "kontrolu"? Uvidíte v repríze ďalšieho dielu 

obľúbeného programu Áno, šéfe! 

Gastronomická reality show. ČR / 2009. 

 

Slunečná (36) – Nenechat se otrávit 21.30 

(64' 00'') 

Tine sa nepáči, že Janek obchoduje s Predragom. Janek to robí preto, aby zarobil peniaze pre statok. 

Lenže Predrag chce postaviť garáže pre kamióny blízko Slunečnej. Janek presvedčí Strnada, aby mu 

pozemky predal. Strnad nevie, na čo tie pozemky Janek chce. Myslí si, že sú pre Tinu. Júlia bola na 

nepodarenom rande s Kabátom. A Zdeněk zavolá hygienikov, pretože má podozrenie, že sa niektorí 

ľudia otrávili. A má pravdu. 

Romantický komediálny seriál. ČR / 2020. Réžia: L. Kodad. Hrajú: E. Burešová, B. Jánová, M. 

Lambora, L. Langmajer, E. Holubová, M. Kramár, D. Batulková, T. Brodská, P. Tomicová, D. Prachař, 

O. Pavelka a ďalší 

 

STREDA 26.8. 

Show Jana Krause 20.15 

(48' 00'') 

Jan Kraus, ako ho poznáte, v úspešnej šou. Aktuálni hostia, témy bez cenzúry a tá najlepšia late night 

show. Bavte sa na obrazovkách Prima PLUS. 

Talk show. ČR / 2019. 

 

Obchoďák (19) – Ředitelka 21.25 

(57' 00'') 

Osudy hrdinov, ktorých spája práca v obchodnom centre, sa zamotávajú nie vždy najpríjemnejším 

spôsobom. Vanda priletí kvôli Plavcovej z Moskvy. Je až v šoku, čo sa doma deje. Matke nič nie je, 

Míša chodí s Markom, Zuzana stále býva u Jiřího. Marek je pre Vandu veľký problém. Nechápe, že jej 

o tom Dáša nepovedala. Chce, aby sa s ním Míša rozišla, ale je z toho hádka a Míša odchádza 

k Markovi. Vanda je zúfalá. V kancelárii narazí na Mariku a chce sa stretnúť s Borisom. Ten stretnutie 

odkladá a napokon sa dozvie, že riaditeľkou centra je už Monika. Vanda sa rozhodne zabojovať. 

Rodinný seriál. ČR / 2011. Réžia: J. Sebechlebský. Hrajú: T. Kostková, P. Kříž, M. Procházková, D. 

Matásek, D. Jurčová, M. Trnavský, A. Vránová, T. Medvecká, P. Kostka, O. Sokol, P. Řezníček a ďalší 



 

ŠTVRTOK 27.8. 

Ano, šéfe! 20.15 

(51' 00'') 

Majiteľom reštaurácie U Hrabalů v Českej Lípe je pán František Hrabal. Dom, v ktorom sa reštaurácia 

nachádza, pred rokmi kúpil a vlastnými silami zrekonštruoval. Pán Hrabal je elektrikár a pôvodne 

plánoval, že objekt po rekonštrukcii prenajme. Avšak žiadny z nájomcov nespĺňal predstavy majiteľa o 

tom, ako by jeho reštaurácia mala fungovať. Prekážalo mu to natoľko, že nájomcovi zmluvu 

vypovedal a rozhodol sa, že sa do prevádzkovania reštaurácie pustí sám. Do rekonštrukcie už 

investoval takmer všetky svoje úspory, reštaurácia si však na seba nezarobí a pán František nevie ako 

ďalej. Preto sa rozhodol požiadať o pomoc odborníka na slovo vzatého - Zdeňka Pohlreicha... Podnik 

je rozdelený na dve navzájom prepojené časti - reštauráciu a kaviareň. Kaviareň nemá z hygienických 

dôvodov vlastnú výrobňu, preto sa zákusky a torty dovážajú. Pýši sa ale miestnou zmrzlinou - tá je 

však z prášku, iba jemne dochutená tajnou prísadou pána majiteľa. Personál podniku nie je príliš 

početný. Majiteľ je zároveň prevádzkarom, medzi hostí v reštaurácii však nechodí. V kuchyni sa 

striedajú dvaja kuchári - služobne starší Jindra a mladší Milan. Ako pomocná sila funguje veselý a 

pracovitý Vietnamec Tony. Po ruke kuchárovi je aj jeden učeň. Na pľaci sú vždy čašník, servírka a 

učnica. K reštaurácii patrí aj vináreň, ktorá je však v súčasnosti otvorená iba na objednané akcie. Na 

objekte nie je názov reštaurácie, pretože majiteľ si zatiaľ netrúfa spájať svoje meno s prevádzkou. 

Sledujme teda snahu pána Františka Hrabala o to, aby sa jeho podnik stal vyhlásenou reštauráciou. 

Aké nápady a odporúčania prinesie nekompromisný a prísny "dočasný šéf" Zdeněk Pohlreich? 

Pripomeňme si dnes večer v repríze ďalší diel populárnej relácie Áno, šéfe! 

Gastronomická reality show. ČR / 2009  

 

Slunečná (37) – Kruté překvapení 21.30 

(63' 00'') 

Tina sa dozvedá, že Janek kúpil od Strnada pozemky. Myslí si, že ich kúpil pre ňu. Ale ukáže sa, že ich 

kúpil pre Predraga. Vzťah, ktorý sa tak pekne vyvíjal, je opäť na bode mrazu. Štěpán nepríde na 

Markov súd, pretože mal nehodu. Zdeněk sa rozčúli a Běta ho musí ošetriť. Ukáže sa, že Štěpán 

neklamal. A Denisa dostane Johna do postele. 

Romantický komediálny seriál. ČR / 2020. Réžia: L. Kodad. Hrajú: E. Burešová, B. Jánová, M. 

Lambora, L. Langmajer, E. Holubová, M. Kramár, D. Batulková, T. Brodská, P. Tomicová, D. Prachař, 

O. Pavelka a ďalší 

 

PIATOK 28.8. 

Partička 20.15 

(36' 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. 

 

Julie Lescautová VI (11) – Nový život 21.00 

(88' 00'') 

Tím komisárky Lescautovej vyšetruje vraždu staršieho vdovca, ku ktorej nemal nikto závažný motív. 

Potom sa ale nájde aj hľadaný mladík, ktorého niekto pobodal a potom utopil. Majú tieto vraždy 

nejakú spojitosť? 

Kriminálny seriál. FR / 2006. Réžia: D. Janneau. Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, R. Marx, A. 

Desseaux, J. Lauretová a ďalší 

 

Sobota 29.8. 

Polda II (7) – Láska na klíč 20.15 

(54' 00'') 

Policajt, ktorý strávil dvadsať rokov v kóme je späť. A nové vraždy vyšetruje starými spôsobmi. 

Michala s Andrejom zavolali k prípadu, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako bežná autonehoda. Bankový 

manažér vošiel na červenú do križovatky a tam ho nabrala dodávka. Nebolo by na tom nič 

podozrivého, keby so sebou v kufri neviezol neznámu uškrtenú ženu. Michal okrem prípadu musí ešte 

riešiť rozpadajúce sa manželstvo svojho nadriadeného. A ako je to medzi Michalom a Táňou? Podarí 

sa jej k Michalovi udržať "profesionálny" odstup? 

Detektívny seriál. ČR / 2017. Réžia: J. Fuit. Hrajú: D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. 

Kolesárová, L. Vlasáková, E. Maximová, M. Šášinka, R. Novák st., J. Španbauer, D. Marková, A. 

Balda, N. Gáčová, J. Sedláčková a ďalší 

 

Nedeľa 30.8. 

Sestričky Modrý kód (1) – Vítej na palubě 20.15 

(66' 00'') 
Premiérový diel nového seriálu z prostredia Modrého kódu. Nové tváre, obľúbení hrdinovia a 

príbehy, aké poznáme z vlastných životov. Míša Kratochvílová je skúsená zdravotná sestra, teraz na 

materskej dovolenke. Keď ju jej dobrá kamarátka Mery Černá láka, aby sa vrátila na urgent, Míša dá 

radšej prednosť rodine. Okolnosti však naberú nečakaný obrat. Katka dnes nastupuje do práce, hneď 

v prvý deň sa ale zdá, že to bude nad jej sily. Navyše sa tu stretáva so svojim známym z detstva, 

Matym Bojanom. Ich rodiny spája nevyriešená minulosť. Lukáš Hartman žije so svojou babičkou, 

policajtkou vo výslužbe a rieši nedostatok peňazí. Zdá sa, že Lukáš sa bude musieť kvôli peniazom na 

čas vzdať štúdia medicíny a začať pracovať. Major Hartmanová však urobí všetko pre to, aby vnuk 

štúdium dokončil. 

Seriál z lekárskeho prostredia. ČR / 2020. Réžia: L. Kodad. Hrajú: A. Gondíková, S. Laurinová, D. 
Kolářová, N. Halouzková, J. Nedbal, K. Frejová, M. Preiss, P. Vaněk, D. Syslová, S. Nováková, D. 
Gránský, R. Zach, O. Rychlý, D. Šinkorová, K. Cibulková, S. Rašilov, J. Štěpnička a ďalší 


