
 

TELEVÍZIA PRIMA PLUS 

TÝŽDEŇ 37/2020  (7.9.2020 – 13.9.2020) 

PROGRAMOVÝ VÝBER 

PONDELOK 7.9. 

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. 

 

Sestričky Modrý kód (4) – Doktor je doktor a sestre je sestra 21.25 

(59' 00'') 
Premiérový diel nového seriálu z prostredia Modrého kódu. Nové tváre, obľúbení hrdinovia a 

príbehy, aké poznáme z vlastných životov. Maty ďalej poučuje Katku a tá to zle znáša. Nepomôže ani 

to, že Matyho napomína Laura. Maty je presvedčený, že Katka je zvyknutá, keď sa k nej takto chová 

od malička. Nakoniec ho ale Katka sama usadí a Matyho sekírovanie sama utne. Míša slúži s 

Prokopom, ktorý ťažko znáša, keď má skúsená sestra pravdu. Míša si s Prokopom vyjasní pozície a 

Prokop sa k tomu bude musieť nejako postaviť. Lukášovho babička pokračuje v pátraní po 

nezrovnalostiach okolo nehody Lukášových rodičov. Tomáška prepúšťajú domov a obaja s Mery sú 

rozpačití. Majú si spolu čo vyjasňovať. 

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 

 

UTOROK 8.9. 

Ano, šéfe! 20.15 

(50' 00'') 

Tentokrát sa vypravíme na Šumavu do zámku Kněžice, ktorého majiteľmi sú pani Jette Boel a jej 



manžel Niels Brochner, honorárny konzul Dánska. Manžel pani Jette si Českú republiku obľúbil, a tak 

tu kúpil chátrajúci zámok, v ktorom bol pôvodne dlhé roky dom pre seniorov. Celý zámok prestaval a 

urobil z neho luxusné ubytovanie s reštauráciou. Zámok leží v prekrásnom prostredí, priamo na 

turistickej značke. Koncept, ktorý manželia sledovali, bol od začiatku zameraný iba na dánsku 

klientelu. Do kaštieľa jazdia skupiny Dánov, či už na pracovné konferencie, alebo len tak kvôli 

odpočinku. Je tu pre nich pripravený kompletný servis a keď chce ísť skupina na výlet, je nasledovaná 

karavanom s kuchárom a personálom, ktorý je pripravený na akomkoľvek mieste pripraviť barbeque 

a obskakovať hostí. Majitelia nalievajú do klientov panáky už pri obede. Ak zámok nemá klientelu, je 

zatvorený. Po prvom roku, keď všetko vyzeralo ružovo, sa ale situácia začala meniť, dánskych klientov 

ubudlo a majitelia si zrazu spomenuli, že by možno bolo dobré, keby nezabúdali ani na domácich a 

začali sa snažiť rozšíriť záber aj sem. Lenže na zámku nemajú takmer žiadne menu. Len pár bagiet, 

omeliet a dvoje cestoviny, takže nie je z čoho vyberať. Zárobky zámku idú od desiatich k piatim, a ak 

sa situácia nezlepší, majiteľ chce zámok predať. To by ale bola katastrofa pre zamestnancov, ktorí si 

prácu na zámku vážia a sú radi, že sú v peknom prostredí. Majitelia by potrebovali vytvoriť úplne 

nové menu a poradiť, ako by mali rozbehnúť zámockú reštauráciu aj pre návštevníkov, ktorí sa na 

zámku nehodlajú ubytovať. Podarí sa Zdeňkovi Pohlreichovi presvedčiť majiteľov, že ich živnosť môže 

za zmenených podmienok fungovať aj bez Dánov? Pripomeňme si dnes večer v repríze ďalší diel 

populárnej relácie Áno, šéfe! 

Gastronomická reality show. ČR / 2009. 

 

Slunečná (40) – Hra o jablka 21.25 

(63' 00'') 

Linhart zoznamuju Denise s Tadeášom Pokorným, asistentom Mariky Schröder, významnej 

fotografky, ktorá ju bude fotiť. Denisa je nadšená. Chce sa nechať nafotiť na statku. Linhartovi sa to 

nepáči, tuší, že je za tým Denisina pomsta Jankovi, ale nakoniec súhlasí. Keď na statku uvidí Sylva 

Mariku Schröder tak chce, aby ju nafotila, ale tá to odmietne. Sylva sa jej nepáči. Očarí ju Tina a chce 

ju nafotiť. Tina najprv nesúhlasí, ale potom sa nechá nalíčiť a Linhart pochopí, že si Janek našiel 

krásnu babu. Denisa nie je s fotkami spokojná, Linhart to tušil a dohovoril jej ďalšie fotenie. Janek si 

ťapne s Milotou, že bude predávať ich výrobky a desiaty jabĺk. Ale jablká nemajú. A Jankovi sa nedarí 

ich od chlapov získať. Dohovorí sa s Konvičkovou, že on pre neho jablká získa, a on jej dá podiel. 

Linhart ponúka Jankovi, aby sa vrátil do firmy, ale ten odmietne. Za Rózou príde jej prvá láska, Milan 

Nedělka. Róza ho najprv nechce, ale potom sa nechá pozvať na rande. Profesor je smutný. 

Romantický komediálny seriál. ČR / 2020. Réžia: M. Tomažič. 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 9.9. 

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 premiérovo na obrazovkách Prima PLUS. 

Talk show. ČR / 2020. 



 

Sestričky Modrý kód (5) – Jako lev v kleci 21.20 

(62' 00'') 
Premiérový diel nového seriálu z prostredia Modrého kódu. Nové tváre, obľúbení hrdinovia a 

príbehy, aké poznáme z vlastných životov. Major Hartmanová neprepásne jedinú príležitosť, aby 

pokračovala v pátraní. Tentoraz neuniknú jej pozornosti podozrivé okolnosti smrti súdneho znalca, 

ktorý skúmal nehodu Lukášovho otca. Katka s Barčou sa rozhodnú pomáhať Danymu s jeho 

zdravotným problémom, aj keď si to on sám nepraje. Ema Vlčková sa k svojmu vlastnému 

prekvapeniu ujme v súkromí neobvyklej role. A vďaka starej známosti sa Rubava začína neodbytne 

pripomínať aj Davidovi Hofbauerovi. 

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 

 

ŠTVRTOK 10.9. 

Ano, šéfe! 20.15 

(51' 00'') 

Reštauráciu U Štepána v obci Vojetice vybudoval majiteľ Štěpán spoločne so svojimi rodičmi zo starej 

stodoly, vedľa ktoré všetci bývajú. Vedľa reštaurácie je kemp, ktorý Štěpán tiež prevádzkuje. 

Štepánova rodina vlastní pastviny okolo reštaurácie, na ktorých chovajú dobytok, a majiteľ tak v 

reštaurácii servíruje mäso z vlastného bio chovu. Zakladá si na tom, aby bolo všetko čerstvé a snaží sa 

aj o kvalitnú prípravu pokrmov. Pred nejakou dobou prišiel Štěpán o kuchára, a pretože má veľké 

problémy zohnať personál, od tej doby varí sám. Okrem reštaurácie sa musí starať ešte o celé 

hospodárstvo. V reštaurácii majú veľmi obsiahly jedálniček, ale málo propagujú, že ponúkajú vlastné 

mäso výbornej kvality. Majiteľ to totiž považuje za samozrejmosť. V kuchyni Štepánovi pomáha 

manželka a mamička, na pľaci je sotva 15-ročný chlapec, ktorý tam chodí pomáhať veľmi rád. Do 

reštaurácie síce nechodí málo hostí, ale peniaze stále nikde. S kamarátom Martinom, čašníkom na 

zámku Kněžice, vedú dlhé debaty o relácii Áno, šéfe! Na príprave pokrmov je poznať Štepánovu 

snahu vziať si ponaučenie z rád a odporúčaní, ktoré Zdeněk Pohlreich pred kamerami rozdáva. Celá 

rodina účasť v relácii síce odmieta, ale Štěpán naozaj túži po tom, aby známy šéfkuchár prišiel a 

odhalil, čo robí zle a čo by mohol robiť lepšie... 

Gastronomická reality show. ČR / 2009  

 

Slunečná (41) – Výzva s výstrahou 21.25 

(65' 00'') 

Lída zariadi, aby Tina s Jankom dostali výstrahu z úradu, že musia zabezpečiť ozdravovňu. Róza sa 

bojí, že profesor prezradí Nedělkovi, čím sa živila. Chce sa mu priznať, ale nakoniec mu povie, že 

pracovala v klube. Vilda ustojí stretnutie so Sylvou, už o ňu nemá záujem. Za Jankom príde jeho 

dlhoročný klient Tománek, a sťažuje sa na Romana. Chce, aby pre neho kokosový olej zohnal Janek. 

Roman to zistí a sľubuje pomstu. Linhart oznámi Hane, že odstavil Romana od akéhokoľvek 

rozhodovania. Julia zistila, že Lída vie o pozemkoch a ozdravovni a varuje Tinu s Jankom. Tí to berú na 

ľahkú váhu, ale začnú sa vŕšiť problémy. Jankovi niekto prepichol kolesá na aute, takže musí do Prahy 



taxíkom. Má tam rokovania s klientom Novákom, od ktorého bude mať Janek olej pre Tománka. Hana 

rozhodne, že rokovania povedie Vilda. Keď Janek dorazí tak zistí, že Vilda si počínal skvele. A rovnako 

dobre si vedie aj v rozhovore so Sylvou, ktorú pošle do hája. Tine prinesie posol rozhodnutie o 

zabezpečení ozdravovne. 

Romantický komediálny seriál. ČR / 2020. Réžia: M. Tomažič. 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 11.9. 

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 VII (2) – Únos 21.00 

(88' 00'') 

Na políciu sa dostaví Jean Dumont, ktorý je presvedčený, že jeho štrnásťročnú dcéru Louise pri ceste 

zo školy uniesol pedofil. Je obyčajným pekárom, zatiaľ čo jeho žena Caroline vybudovala celú sieť 

pekární. Rodina sa chystala odísť na rok do New Yorku, kde práve otvára ďalšia pekáreň. Pri chodníku 

a na mreži kanála nájde polícia zachytený Louisein náhrdelník. Komisárka Julie Lescautová s kolegami 

zo záznamu bezpečnostnej kamery zistia, že Louise nastúpila do dodávky. Rodičia spolužiakov oznámi 

polícii, že sa pred školou často pohyboval muž a dievčatá fotografoval. Podľa popisu vytvoria na 

políciu jeho portrét a v trestnom registri nájdu sexuálneho delikventa Bricourta Aymerika, ktorý bol 

odsúdený za únos a obťažovanie maloletých. Aymeric býva v blízkosti školy. Keď ho kriminálka 

navštívi, jeho byt nájde pootvorený a všetko vyzerá, akoby si Bricourt len odskočil. Nakoniec ho nájdu 

v pivnici pri fľašiach vína. Bricourt tvrdí, že žiadnu Louise nepozná. V čase únosu bol vraj v nemocnici 

u psychiatra. V jeho byte sa nájdu fotoaparáty profesionála a v ateliéri jeho známeho sochára 

fotografie dievčat. Louise však medzi nimi nie je. Bricourt je prepustený. Keď sa vráti domov, 

prepadne ho neznámy muž a zabije ho. Únosca, ktorý používa masku, zatiaľ drží Louise na lodi... 

Kriminálny seriál. FR / 2007. Réžia: E. Summer. Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, R. Marx, A. 

Desseaux, J. Lauretová a ďalší 

 

Sobota 12.9. 

Polda III (1) – Manželský trojúhelník  20.15 

(54' 00'') 

Autorka úspešnej knihy s názvom Monogamia ako prežitok, vypije otrávené víno, ktoré jej prišlo 

poštou. Jej dvaja manželia tvrdia, že oni to neurobili. Kto mal teda s nepopulárnymi názormi 



kontroverznej autorky ešte problém? Michal zatiaľ rieši stále častejšie sa objavujúceho Ondřeja, ktorý 

chodí na stanicu za Táňou, prekvapivý vzťah svojho nadriadeného a navyše už aj vtieravú mladú 

novinárku, ktorá píše pre časopis o ozbrojených zložkách. Zvládne si v takomto zmätku udržať čistú 

hlavu a sústrediť sa na prípad? 

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

Kolesárová, P.Vršek, P. Kačálková, J. Laštovka, M. Šoposká, M. Jambor, O. Kavan, J. Sedláčková, I. 

Urbánek, A. Kulovaná, T. Olivia ďalší 

 

Nedeľa 13.9. 

Vinaři II (8) – Memoriál Franty Čutka 20.15 

(61' 00'') 

V krčme U Námorníka chystajú miestni štamgasti každoročné preteky v pití piva. Tentoraz sa do 

súťaže zapojí aj celá moravská partia, veď čo už môže byť jednoduchšie a ľahšie, než vypiť polliter 

piva na ex. Tak si to aspoň predstavujú Moravania, ktorí sú vinári telom aj dušou. František Vlček sa 

ujíma tréningového plánu moravského tímu a nastoľuje pevné pravidla - nepiť, nejesť a potiť sa! Ale 

čo čert nechcel? Legendárny pracant Machr, na ktorého sa všetci spoliehajú ako na profesionálneho 

pijana, práve nemá slinu. Donchuan Hřebec pokračuje v aktívnom otváraní Mončiných čakier. 

Komediálny seriál s príchuťou vína. ČR / 2015. Réžia: P. Nikolaev. Hrajú: V. Postránecký, M. Taclík, 

P. Liška, J. Čvančarová, L. Noha, T. Matonoha, P. Nečas, P. Vaněk, P. Šimčík a ďalší 

 

Julie Lescautová VII (3) – Křehké duše 21.40 

(88' 00'') 

V noci ide po ulici mladé dievča Emilie a telefonuje priateľovi Paulovi, študentovi, ktorý si privyrába 

na benzínovej pumpe. Náhle počuje výstrely a vzápätí uvidí utekajúce dievča a mladíka s kapucňou. 

Ten na dievča volá, že si ju nájde... Keď príde polícia, je Paul mŕtvy. Všetci predpokladajú, že ho 

zastrelil mladík, ktorý utiekol a teraz ide o to ochrániť dievča, ktoré je evidentne v nebezpečenstve. 

Lenže ušla aj ona a polícia ju najprv musí nájsť. Ukáže sa, že sa strieľalo zo starej policajnej zbrane, 

určenej na likvidáciu. Isté množstvo týchto zbraní sa stratilo a je jasné, že ich niekto ukradol. Kým 

komisárka Lescautová a jej tím hľadajú usilovne neznáme dievča, jej dcéra Sára sa chystá obhajovať 

mladú väzenkyňu Soniu Boukhraneovú, ktorá sa pobila so spoluväzenkyňami. Dievča ju naliehavo 

žiada, aby odovzdala list istému Hugovi Lambertovi, čo Sára nakoniec urobí. Hodí list do schránky. 

Odtlačky ukázali, že zo zbrane strieľal istý Kevin Valon, ktorý si už odsedel jeden trest vo väzení. Jeho 

priatelia boli Jimmy a Hugo Lambert, ten istý, do ktorého bytu Sára doručila list, čo samozrejme Julie 

nevie. Podľa opisu Emilie sa nakoniec podarí identifikovať aj dievča na úteku - Roxanu Dupuyovú. Žije 

s matkou, otec sa druhýkrát oženil a ako sa čoskoro ukáže, Roxana ho nenávidí... 

Kriminálny seriál. FR / 2008. Réžia: J. M. Fages. Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, R. Marx, A. 

Desseaux, J. Lauretová a ďalší 

 


