


Skupina Prima
rozšiřuje programovou

nabídku a v pondělí 25. října
odpoledne spustí jedenáctý

televizní kanál!

Prima SHOW se ve svém
programovém schématu 

zaměří na žánr reality
 show. Přinese druhou sérii
české show LIKE HOUSE 2

s Agátou Hanychovou
v čele nové party

influencerů a představí
premiérový denní formát
Královny butiků, který je
mixem napětí, soutěžení,

nákupů, stylingu a módních
 tipů předního českého

stylisty Filipa Vaňka.

Nebudou chybět ani ty
nejlepší zahraniční show –

Krásky a šprti,
Ostrov pokušení,

Výměna manželek USA nebo
Slunce, sex a rodiče v patách.

 



Původní
show



LIKE HOUSE je zpět! Jedinečný
formát, který

na jaře letošního
roku zaznamenal 
u mladých diváků

a uživatelů sociálních
sítí obrovský ohlas,

pokračuje!

Druhá řada představí
novou partu různorodých

influencerů v čele 
s Agátou Hanychovou,
novou vilu, nové výzvy

i novou noční show.
Soutěžící, který dostane

od diváků nejvyšší
počet hlasů, se stane
vítězem reality show
a získá výhru ve výši

půl milionu korun.

Každodenní vysílání
LIKE HOUSE 2 se přesune

z programu televize Prima
na nový, volně dostupný kanál

Prima SHOW, který se zaměří na žánr
reality show. První díl očekávané druhé

řady odstartuje v pondělí 25. října v 18.00.



Reality show, která zbořila české sociální sítě, je zpět! LIKE HOUSE 2
představí pestrou skupinu influencerů známých z TikToku, Instagramu
nebo YouTube a za přítomnosti kamer bude sledovat jejich společný čas
strávený ve vile. Diváci budou mít možnost dívat se pod ruce tvůrcům
obsahu a zábavy, které sledují stovky tisíc lidí. „Oproti první řadě jsme se
rozhodli partu influencerů zpestřit věkovým rozdílem a do vily jsme pozvali
ve veřejném prostoru známou a často diskutovanou modelku
a moderátorku Agátu Hanychovou. Myslím, že bude pro diváky zajímavé 
sledovat, jak se vypořádá s partou velmi mladých a odlišných lidí. A právě
charakterová odlišnost jednotlivých influencerů a jejich různorodé zájmy
jsou dalšími výraznými prvky druhé řady,“ říká kreativní producent
LIKE HOUSE 2 Pavel Nosek.

„Bude to výzva… Musím vydržet bez svých dětí s jinýma dětma,“ směje se Agáta
Hanychová a dodává: „Nikoho z influencerů, kteří nastoupí se mnou do vily, neznám.
Zato můj desetiletý syn Kryšpín je zná všechny a řekl, že do LIKE HOUSE prostě musím
jít. Navíc mým hlavním zdrojem příjmů je teď Instagram a tahle show k sociálním sítím
patří. Nepotřebuju vyhrát, nemám připravené žádné zbraně. Spíš se budu snažit ostatním
pomáhat.“

Každodenní život influencerů ve vile bude i tentokrát plný výzev a úkolů, které soutěžící dostanou
za hranu své komfortní zóny a v nepříjemných a náročných situacích odhalí svůj pravý charakter. „Ve druhé
řadě chceme ještě více posílit prvek soutěžení a ukázat influencery ze všech úhlů pohledu. Nově například budeme zadávat i týdenní
výzvy, které budou časově náročnější a složitější. Poslouží nám k tomu i delší, čtyřicetiminutová stopáž pořadu,“ doplňuje Pavel Nosek.
Dění ve vile zpestří i celá řada hostů z řad zpěváků, herců, sportovců, influencerů a dalších veřejně známých osobností.

Novinkou druhé řady bude dvacetiminutový noční pořad s názvem LIKE HOUSE 2 NIGHT SHOW. „V něm představíme a rozehrajeme
další příběhy, které se nevejdou do denních epizod, a zároveň ukážeme dění ve vile pod rouškou noci,“ vysvětluje Pavel Nosek.
Noční show bude vysílat kanál Prima SHOW každý všední den ve 22.00.



Přehled influencerů

Agáta Hanychová 
@agatahanychova

Tereza Koubková
@holkazletne

Tadeáš Kuběnka
@tadeaskubenka

Sebastian Šikl
@vyslovujesetomem

Ela Yababy
@ela_yababy

Jakub Smrek
@freescoot

Samuel Samake
@samuel_samake

Kristal Shine
@_kristal_shine



Královny butiků
Nová denní show Královny butiků zaujme všechny diváky,
kteří mají rádi napětí, soutěžení, nákupy, styling a módní
tipy. Každý týden se představí čtyři soutěžící, každý
má jiný styl i vkus a každý dostane za úkol nakoupit
během tří hodin oblečení a doplňky na zadané téma
a s omezeným rozpočtem. Za přidělené peníze musí
soutěžící nakoupit jeden kompletní outfit, včetně bot,
kabelek a dalších doplňků. Kamera ukáže nejen
nákupy, ale odhalí také soukromí soutěžících,
včetně jejich šatníků.

Na konci týdne čeká diváky velké finále, ve kterém
se soutěžící představí na přehlídkovém mole 
ve svých outfitech. Navzájem si své výtvory
obodují. O vítězi rozhodne přední český stylista
Filip Vaněk. „Královny butiků jsou pro mě příležitostí
potkat se s běžnými lidmi, kteří mají rádi módu,
a moc se na ně těším. Jsem zvědavý, jestli se budou
hlásit lidé, kteří jsou talentovaní a módě opravdu
rozumí, nebo lidé, kteří si myslí, že módě rozumí,
ale ve skutečnosti to tak není. A jsem zvědavý, jak
se mezi sebou budou konkurenčně prát. Kromě
soutěže se diváci dozví i spoustu tipů a rad, co
v módě funguje nebo na co si dát pozor,“ říká Filip 
Vaněk. Královny butiků zahájí vysílání 25. října ve 20.10.



Královny
butiků



Zahraniční
show



Krásky a šprti
Krásky a šprti jsou zábavné střetnutí dvou naprosto rozdílných světů.

Během tohoto neobvyklého soutěžního pořadu vznikají překvapivé
vztahy a rodí se silné vazby, které utěšeně vzkvétají především za

nečekaných a někdy hodně veselých okolností. Kráskám se otevírají
oči a obměkčují srdce. Zatímco pomáhají šprtům najít vlastní hlas,

objevují se před nimi úplně nové možnosti. A šprti je taky něco
přiučí o tom, jak vystoupit z vlastní komfortní zóny. Mezi deseti
kráskami nechybí profesionální princezny ze zábavních parků,
zapálené milovnice cvičení a opalování, studentky zajímavých

oborů ani zkušené modelky. V desítce šprtů pak najdeme 
učitele matematiky, lékaře z pohotovosti, fanatické fanoušky

motorsportu i absolventy právnických studií. 

Bez oblíbených proměn se to celé samozřejmě neobejde! Šprti
podstoupí dechberoucí fyzické transformace, které jim vyslouží

nejen obdivné pohledy jejich krásek, ale získají díky nim i nové
sebevědomí. Vítězný pár z každé epizody pak dostává jedinečnou

příležitost užít si rande jenom ve dvou – zjistit, co jednoho na
druhém přitahuje – a prohloubit vzájemný vztah. Méně šikovným

párům, které nevítězí, hrozí, že skončí na posledních dvou místech
celkového hodnocení. V takovém případě jim nezbývá než podstoupit

osudový duel. Kdo prohraje, jde domů. Na konci zůstává jen jediný
pár – a k tomu získá velkorysou peněžní výhru. Australská zábavná

show Krásky a šprti je strhující podívaná plná emocí a smíchu, dost
možná okořeněná i malou špetkou pravé lásky.



Ostrov pokušení
Romantiku střídá pokušení, když se páry
v rozhodující okamžik vztahu vypraví
do exotických tropů. Každý tráví čas zvlášť
a bez toho druhého zažívá bláznivě divoké
večírky a žhavé svůdné chvíle s mnoha
pohlednými „pokušiteli“ a sexy „pokušitelkami“.
Čí láska je opravdová a vydrží? Kdo uteče
s někým lepším? A kdo bude muset odjet domů
sám? To odhalí kontroverzní zábavná show
Ostrov pokušení. 

Připravte se na zajímavý sociální experiment!
V rozhodující okamžik vztahu se čtyři páry
rozhodnou vyzkoušet, jestli je jejich láska
opravdová. V exotickém a svůdném prostředí
tropického ostrova na Belize se nastěhují každý
zvlášť do jiného domu. Ale to není ani zdaleka
všechno. Jejich spolubydlící jsou velice atraktivní,
vyloženě sexy a totálně nezadaní. Co když je mezi
nespoutanými spolubydlícími i někdo, kdo by se
k nim hodil ještě lépe než jejich současný přítel nebo
přítelkyně? Začíná vzrušující život plný bláznivě
divokých večírků a žhavých romantických eskapád.
Jak to nakonec dopadne? Odjedou páry společně?
V doprovodu někoho z „pokušitelů“?
Nebo se rozejdou a každý domů zamíří sám?



O 100% hezčí
V zábavném pořadu o proměnách se speciální
tým laskavých profesionálních stylistů střetává
s lidmi, kterým se módní styl strašlivě vymknul

z rukou. Ale má to háček! Veřejnost hodnotí jejich
vzhled na stupnici od 1 do 10 předtím i potom,

co se tým pustil do práce. Až s nimi skončí, budou
o 100 % hezčí? Setkáme se s mnoha různými lidmi,
které přihlásili jejich přátelé nebo členové rodiny.
S čerstvými maminkami, co ztratily sebevědomí;

s třicátníky, kteří se pořád oblékají, jako by jim bylo
pouhých šestnáct; s temnými gotiky, co se touží

rozzářit všemi barvami; i s nebožáky, kteří dovolili,
aby jejich nejistoty převálcovaly jejich vlastní vnitřní
krásu a zhoubně ovlivnily to, jak vypadají navenek.

Zkušený profesionální tým jim poradí lepší účes,
make-up i oblečení. Zbaví je módních přešlapů
a stylových chyb, falešného tetování a příčesků.
Dokonce jim pomůže najít sebevědomí a spolu

s ním také jejich přirozený styl. Samozřejmě, že ne
každému se líbí, jak to dopadne. Takže nakonec

uvidíme i to, jestli si naši noví přátelé opravdu
připadají o 100 % hezčí, nebo znovu podlehnou

starým zlozvykům.



Výměna manželek USA
Legendární zábavná a šokující reality show po americku! Jaké to je
vyměnit si život s někým, kdo má úplně jiné názory a odlišný pohled
na svět? A jaké to je muset se starat o cizí divnou rodinu? Výměna
manželek USA přináší šokující srážku neslučitelných světů.
Situace, ve kterých není o rozbouřené city nouze, které
ale zároveň přinášejí důležité životní lekce.

Dvě manželky z naprosto rozdílných domácností, s přesně
opačnými názory, společenskými zvyky a stylem výchovy dětí
si na jeden týden vymění život. Nenechte si ujít nečekané střety
absolutně nekompatibilních světů v zábavném, dojemném,
šokujícím a někdy až drastickém zábavném pořadu Výměna
manželek USA. Na jedné straně stojí bohatá matka šesti
potomků. O peníze nemá nouzi, každá překážka pro ni
znamená vítanou příležitost posunout se dopředu, a ani
náhodou nedá dopustit na vzdělání a přísný řád. Co když
se vymění s hipísáckou máti z druhé strany, která pobírá
podporu, svých osm dětí zásadně neposílá do školy a žije
s nimi jako nomád v autobusu? A jak to dopadne, když se
moderně založená máma z velkoměsta, která je posedlá
technologiemi a prožívá všechno online před kamerou,
dostane na venkov? Co když se vymění s farmářkou, již
nějaké to techno vůbec nezajímá? Můžete se spolehnout, že
každá z těchto Výměn manželek vyústí v prozření. Všechny
epizody této legendární reality show jsou plné rozbouřených
citů, ale zároveň přinášejí důležité životní lekce obou manželek,
jejich dětí i celých rodin.



Slunce, sex
a rodiče v patách

Prožít prázdniny s kamarády je snem každého
z mladých a neklidných dospívajících – konečně jim

nikdo nebude bránit v nekonečné zábavě, bezuzdném
pití alkoholu a pořádné pařbě. Jenže tihle kluci a holky

okolo dvacítky, kteří si tolik užívají a kteří se nezastaví
před ničím, co by mohla být zábava, něco netuší.

Ani ve snu by je nenapadlo, že jejich rodiče jsou jim
tajně v patách. Co se stane, až to praskne?

Přímo na televizní obrazovce exploduje hromada emocí.
Zábavná dokumentární reality show Slunce, sex a rodiče

v patách je nadupaný mix zhýralosti a hanby, vylepšený
upřímně veselými i dojemnými chvílemi. Šest epizod každé

řady zachycuje nespoutané divoké radovánky v jedné
z exotických turistických destinací (Ibiza, Malorka, Španělsko,

Kréta, Kypr, Řecko, Thajsko…) a v závěrečném sedmém dílu
se to všechno provalí: zpátky doma se mladí budou muset

posadit se svými šokovanými rodiči, aby si upřímně promluvili.
Vzrušující letní ohlédnutí odhaluje, co mladí skutečně dělají a jak
se chovají, když neví, že se na ně někdo dívá. Vy to víte? Slunce,
písek a litry sangrie jsou pouhou špičkou ledovce! Kolik z těchto

značně uvolněných a rozveselených chlapců a dívek bude mít
na konci prázdnin ještě domov?



Mistři šokujících
proměn
Vítejte u Mistrů šokujících proměn, v pověstném
salónu krásy s knihou rezervací, ze které vám
překvapením spadne čelist. Na jediném místě,
kde dokážou zachránit nebožáky s extrémními,
šokujícími a někdy vyloženě legračními
zkrášlovacími a stylovými přešlapy. Mladí
profesionálové z království účesů, zdraví a krásy
hbitě řeší zdánlivě nepřekonatelné problémy
oprávněně zoufalých klientů. Ať už je třeba
zachránit špatně odbarvené vlasy, zpackané
opálení nebo příšerně napuchlé rty, na špičkový
tým Mistrů šokujících proměn je vždy spoleh!

Mistři opravují zbídačená těla nešťastných klientů
a provádějí je kompletní proměnou krok za krokem.
V každé epizodě se seznámíme s některou z doslova
nepřehlédnutelných osobností, jejichž sen o kráse se
nečekaně změnil na příšernou noční můru. A které
prozrazují, proč teď tak zoufale potřebují pomoc.
Mistři šokujících proměn zachraňují své klienty totální
transformací a finální výsledek všechny spolehlivě
dojme… Stylová proměna se zkrátka dočkala face-liftu! 



Kontakt
pro média

Facebook
@prima_show

Instagram
@prima_show

TikTok
@primashow

Martin Šnýdr
martin.snydr@iprima.cz

(+420) 605 208 499

FTV Prima, spol. s r. o.,
Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10www.iprima.cz


