Receptář
prima nápadů
Sezóna 2021: 33 dílů
Stopáž: 38 minut
Vysíláno:

neděle 11:50
Pořad najdete na

Stopáž
cca 38 minut

Sledovanost
410 000 diváků*

Hlavní moderátor
Oldřich Navrátil

Top sledovanost

4. díl, vysílaný 22. března 2020 - 581 000 diváků*

Oblíbený hobby magazín, navazující na léty prověřený
pořad Přemka Podlahy a Václava Postráneckého.
Pořadem provází populární a charismatický český herec
a režisér Oldřich Navrátil.
V každém díle se diváci mohou těšit na cca 6-8 témat
rozdělených do pravidelných rubrik, přinášejících rady,
nápady a inspiraci od drobného tvoření pro děti až po
pěstitelství a chovatelství. Divácké soutěže a pozvánky
doplňují pravidelné rubriky a více přibližují pořad
divákům.

*Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni 11. 1. 2021 (průměr hodnot za rok 2020)

Pravidelné rubriky pořadu
Zahrádkářská
poradna

Ludmila
Dušková

Jan
Kopřiva

Rady do zahrady
Květiny, stromy, okrasná
i užitková zahrada a vše
co roste.

Prima
nápady

Pavel
Zeman

Jan
Herman

Kutilství, dílna a praktická
výroba s nápady pro
dům, domácnost a
radost.

Tajemství
Domova

Tvoření
s Rooyou

Veterinářská
poradna

Eva
Borská

Šárka
Rooya

MVDr. Michaela
Riedlová

Kreativa, výtvarné
techniky, tvoření s
dětmi a pro děti.

Veterinární
poradna,
chovatelství,
domácí mazlíčci.

Zajímavosti
a nápady pro
útulný domov

Stopáž

Moderátoři

cca 5 + 8 minut

Lída Dušková a Honza Kopřiva

Rubrika v pořadu Receptář prima nápadů
Rady do zahrady (2x v každém díle)
Lída Dušková a Honza Kopřiva jsou mnohaletými rádci všem
pěstitelům a zahradníkům. Mimo své zahradnické záliby, získali
mediální praxi a renomé v Českém rozhlase a v dalších TV
pořadech (Polopatě a původní Receptář).
Zahrádkářská poradna má svou on-line rozšířenou verzi na
primadoma.tv v podobě samostatného on-line pořadu. Má také
nový web - zahradkarskaporadna.cz a již 14.000 aktivních členů ve
facebookové skupině. Nesmíme zapomenout na pravidelnou rubriku
v časopise Prima DOMA, který vychází každé dva měsíce.

Nový web
www.zahradkarskaporadna.cz

Rubrika v pořadu Receptář prima nápadů

Stopáž
3-5 minut

Moderátor

Pavel „Kutil“ Zeman
Jan Herman

Pavel Kutil Zeman je zkušený autor a moderátor,
který má v mnohaletou zkušenost s tvořením a
výrobními postupy. S Janem Hermanem vytvořili
nerozlučnou dvojici. Oba jsou zruční a mají perfektní
přehled o materiálech a technologiích.
V jarní sezóně uvidíme výrobu selské lavice, udírny,
boudy pro psa a mnoho dalších.

Stopáž

Moderátoři

cca 3-5 minut

Eva Borská

Rubrika v pořadu Receptář prima nápadů
Tajemství domova – lifestylová rubrika, která vzniká z lásky
a úctě ke všemu, co dělá náš život hezčím a naše domovy
místem, kam se rádi vracíme. Moderátorka Eva Borská, kterou
znáte z pořadu Receptář prima nápadů, se s vámi podělí
o zkušenosti, zajímavosti a nápady, které dělají náš domov
útulný, originální a voňavý. A i tak trochu tajemný.

Nový online pořad
https://primadoma.tv/porad-293107-tajemstvi-domova

Stopáž

Moderátoři

cca 3-5 minut

Šárka Rooya Jiřičná

Rubrika v pořadu Receptář prima nápadů
Šárka Rooya si plete, háčkuje a šije od mala, korálkuje a šperky
tvoří asi osm let. Je výbornou lektorkou výtvarných technik.
Ráda fotí a píše. Vydává tvořivý dvouměsíčník Korálki. Působila v
TV pořadech „Sama doma, Rady ptáka Loskutáka a Snídaně s
Novou“.
V dílně Rooya i jinde učí vinutí skleněných perlí v mnoha různých
obměnách a pokročilostech. Také modelování ze stříbra Art Clay
Silver, malování na vodní hladině EBRU a jiné kreativní techniky.

Nový online pořad
www.primadoma.tv/porad-153354-tvoreni-s-rooyou

Rubrika v pořadu Receptář prima nápadů

MVDr. Michaela Riedlová edukativní a milou
formou řeší témata a rady spojené s chovem
domácích mazlíčků a chovatelských zvířat tak,
jak je život přináší.
Doktorka Riedlová není před kamerou žádný
začátečník, je pravidelným rádcem v pořadech
Receptář prima nápadů,
Rady ptáka Loskutáka, apod.

Online verze pořadu
Všechny díly mohou diváci shlédnout po prémiovém odvysílání na
videoportálu Prima DOMA TV (www.primadoma.tv), kde má Receptář
prima nápadů svojí online verzi.
Jeho jednotlivé rubriky jako je Zahrádkářská poradna, Pepovy
projekty apod., zde mají samostatné on-line pořady, které Receptář
prima nápadů doplňují a rozšiřují nejen obsahově, ale i směrem k
cílovým sociodemograﬁckým skupinám, využívajících nová média.

Pořad najdete na

Podpora pořadu na sociálních sítích
250.000
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@Receptář
Oﬁciální facebook stránka
Receptáře prima nápadů

@Zahrádkářská poradna
Pro zahrádkáře: Facebook
stránky s dosahem až
250.000 uživatelů a
veřejnou skupinu s 14.000
členy

200.0

0

uživat 0
elů

@Prima nápady
Pro kreativní ženy:
Facebook stránky s
dosahem až 200.000
uživatelů

Sledovanost (15+) a cílová skupina
Dosah cílové skupiny:

TV pořad

weby skupiny a social skupiny

Pořad je zařazen na první místo do nedělního
hobby bloku na TV Prima (11:50). Následně
na něj navazují Libovky Pepy Libického a
Vychytávky Ládi Hrušky.
Sledovanost (15+) :
410 000 diváků, rating: 4.5, share: 19,19 %

Návštěvnost samotných online reportáží a přidružených
článků shlédne cca 400.000 diváků
a čtenářů (weby primanapady.cz, ceskykutil.cz,
zahradkarskaporadna.cz a Primadoma.tv).
Receptář má díky svým Facebook stránkám
a veřejným skupinám dosah cca 300.000 uživatelů.
Všechny reportáže pořadu mají svůj otisk pořadu
na HbbTV a webu iprima.cz.
Pořad je podporován interními celoročními P. R.
aktivitami..

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni 11. 1. 2021 (průměr hodnot za rok 2020)

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

