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Libovky Pepy Libického jsou moderně laděný pořad nejen pro domácí kutily, který v rámci své 12-ti minutové 
stopáže provede diváky jedním konkrétním DIY tématem do hloubky.  Pepa Libický v návodech a postupech 
ukazuje divákům jak pracovat s nářadím, jaké materiály a technologie zvolit a jak postupovat, aby se konkrétní dílo 
podařilo.

Jednotlivá témata jsou volena tak, aby vycházela z běžných životních situací a potřeb diváků (kuchyňská linka,   
pokládka terasy, výroba stolu, nové dveře se zárubněmi, apod.), či přinášela neokoukanou inspiraci (vintage dveře, 
výroba stolu s použitím pryskyřice). 

Libovky Pepy Libického si kladou za cíl svou formou a zpracováním oslovit i mladší generaci a ukazují, že řemeslo     
i tvoření může být krásná zábava a výsledek má svou hodnotu. 

Pořad je podporován interními celoročními P. R. aktivitami. Redakční prostor přepočítaný na inzertní hodnotu 
(jednoduché AVE) činí přes 6.000.000,- Kč. Je tedy 1,5 x větší než AVE pořadu Rady ptáka Loskutáka.

O pořadu

Pořad najdete na

https://primadoma.tv/porad-98860-libovky-pepy-libickeho
https://primadoma.tv/porad-98860-libovky-pepy-libickeho


Součástí pořadu je samostatná 3 minutová rubrika Minutový manžel, 
která se věnuje nejčastějším opravám a drobným pracem v domácnosti, 
které pomohou ukázat, JAK na to. Minutový manžel obsahově souvisí         
a doplňuje hlavní téma konkrétního dílu.

O rubrice

Pořad najdete naNOVINKA 2021

Pepa Libický (Minutový manžel)

Vyráží za diváky domů a řeší 
jejich problémy v domácnosti.

https://primadoma.tv/porad-98844-minutovy-manzel
https://primadoma.tv/porad-98844-minutovy-manzel


Pepa Libický kromě Libovek Pepy Libického aktuálně působí jako 
moderátor Víkendového rána na Frekvenci 1 a za sebou má autorství 
několika pořadů pro TV či internetu (Co bude dnes k večeři, Kutilové na 
V1 či první díly Kutil Adam a další). 

Je zkušený moderátor, jehož výhodou jsou šikovné ruce, charisma 
a špetka vtipu. To co říká, umí vytvořit. 

Pepa Libický
Moderátor



Stylové posezení v pergole je to správné místo pro relaxaci. 
Ovšem chce to vzít opravdu od podlahy. Třicetiletá zámková 
dlažba bude potřebovat renovovat. Kutil Pepa Libický zvolí 
kámen, jako nejstarší stavební materiál. Pergola tak dostane 
rustikální nádech a vše tak bude společně ladit s nábytkem a 
vším ostatním. Pepa vás provede veškerým úskalím pokládky 
kamenné dlažby. Navštíví vás i co by Minutový manžel, kdy se 
pustí do čištění zámkové dlažby pomocí vysokotlakého čističe, 
která bude zářit jako nová.

https://primadoma.tv/video-114996-skvela-libovka-pokladka-kamenne-dlazby-v-pergole

Link na díl (online – PrimaDOMA.tv)

Shlédnout díl Online

Ukázka z dílu:

Kamenná dlažba v pergole

https://primadoma.tv/video-114996-skvela-libovka-pokladka-kamenne-dlazby-v-pergole
https://primadoma.tv/video-114996-skvela-libovka-pokladka-kamenne-dlazby-v-pergole


https://primadoma.tv/video-119760-skvela-libovka-podlaha-na-balkone-z-terasovych-prken

Link na díl (online – PrimaDOMA.tv)

Shlédnout díl Online Tentokrát se Kutil Pepa Libický rozhodl zatočit s povrchem        

z plechu, na kterém by se daly v letních měsících klidně smažit 

vajíčka. Projdeme si krok za krokem postup pokládky 

terasových prken.

Ukázka z dílu:

Podlaha na balkóně z terasových prken

https://primadoma.tv/video-119760-skvela-libovka-podlaha-na-balkone-z-terasovych-prken
https://primadoma.tv/video-119760-skvela-libovka-podlaha-na-balkone-z-terasovych-prken


+ Navíc v online verzi pořadu Minutový manžel
   natáčíme pro diváky 30 prémiových dílů / měsíčně, 
   které jsou určeny pouze pro online a v TV se neobjeví.

Online verze pořadu
Všechny díly Libovek a Minutového manžela mohou diváci shlédnout po odvysílání na 

videoportálu Prima DOMA TV (www.primadoma.tv), kde mají Libovky a Minutový 

manžel svojí online verzi pořadu. 

+ Všechny díly po odvysílání 
    na PrimaDoma.tv

http://www.primadoma.tv/
https://primadoma.tv/porad-98844-minutovy-manzel
https://primadoma.tv/porad-98860-libovky-pepy-libickeho
https://primadoma.tv/porad-98860-libovky-pepy-libickeho


Sociální sítě
Na všech sociálních sítích se můžete s Pepou Libickým potkat téměř každý den. 
Zde najdete krátká videa a pozvánky na premiéry všech pořadů.

@libovkypepylibického

https://www.facebook.com/libovkypepylibickeho/
https://www.facebook.com/libovkypepylibickeho/


Termíny vysílání a sledovanost
Libovky Pepy Libického se na obrazovkách TV Prima vysílají v neděli odpoledne od 12:45. 
Pořad navazuje na Receptář prima nápadů a následují po něm Vychytávky Ládi Hrušky .

poběží od: 7. března 20213. série

Sledovanost – průměr 2020  (15+) 
Premiéry: 400 000 diváků, share: 18,11, rating: 4,5

*Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni 11. 1. 2021

TOP Sledovanost – 1. 11.2020 (15+) 

545.000 diváků



Prima DOMA MEDIA, s.r.o. je součástí skupiny FTV Prima

https://primanapady.cz/
https://www.ceskykutil.cz/
https://primadoma.tv/
https://primadoma.tv/porad-98844-minutovy-manzel
https://primadoma.tv/porad-98880-staci-zacit
https://primadoma.tv/porad-98631-zahradkarska-poradna-ludmily-duskove-a-jana-koprivy
https://primadoma.tv/porad-57779-vychytavky-ladi-hrusky
https://primadoma.tv/porad-98860-libovky-pepy-libickeho
https://primadoma.tv/porad-57778-receptar-prima-napadu
https://primadoma.tv/porad-153354-tvoreni-s-rooyou
https://primadoma.cz/projekt-152285-remeslo-nenahradis
https://fachmani.primadoma.cz/dily
https://www.zahradkarskaporadna.cz/
https://www.zahradkarskaporadna.cz/
https://primadoma.tv/porad-293107-tajemstvi-domova

