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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Satelitní platforma Skylink spustila v HD režimu stanice Prima +1 a Joj +1. Vysílání 
je posunuté o jednu hodinu oproti kanálům v živém vysílání. Podle Marka Singera, 
ředitele Primy, může dodatečné sledování přinést až 5 % z celkové sledovanosti. 
Trend zpožděného sledování je podle jeho slov na vzestupu a Prima ho chce využít 
i komerčně. Více… O

Nabízejí zpožděné vysílání o hodinu

TV Prima a Joj spustily kanály +1

Finálový díl StarDance (ČT1) zaznamenal svůj nejlepší výsledek z celé letošní řady. 
První část pořadu zhlédlo více než 1,5 mil. diváků starších 15 let (podíl 37 %). Vyhla-
šování vítězů pak sledovalo 1,63 mil. diváků starších 15 let (podíl 43 %). Obě části 
StarDance se staly nejen pořady sobotního večera, ale i celého dne. Více… O

ČT ukončila vysílání osmé řady StarDance

Finále StarDance nejlepší z osmé řady

Reality show Robinsonův ostrov by se mohla ve vysílání TV Nova objevit už od ledna 2017. 
Nova údajně zamýšlí nasadit novinku dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu. S výjimkou 
úvodního dílu by se mohla vysílat v druhém prime-timovém okně od 21:30. Robinsonův 
ostrov, v originále Survivor, má být nejdobrodružnější reality show v historii vysílání televize. 
Více… O

Show může jít do vysílání dvakrát týdně

Nova spustí Robinsonův ostrov asi od ledna

František Borovský opustí post výkonného ředitele TV Barrandov. Podle svých slov se tak 
rozhodl po delším zvažování. TV Barrandov uvedla, že zjednodušuje strukturu svého řízení 
a že post výkonného ředitele ruší. Pozici tak zastane předseda představenstva Jaromír Sou-
kup. Ten dodal, že televize letos skončí v zisku. Více… O

Jeho post výkonného ředitele nebude obsazen

Borovský končí v televizi Barrandov

Sérii historických detektivek z počátků první republiky Četníci z Luhačovic bude Česká televize 
vysílat od ledna 2017 v pátečním hlavním vysílacím čase od 20:00. Následovat budou v páteč-
ním večerním vysílání pořady 13. komnata a Všechnopárty. Více… O

Páteční večery vyhradí ČT četníkům

Četníci z Luhačovic půjdou v pátek

http://www.mediaguru.cz/
https://www.mediaguru.cz/2016/12/nove-stanice-prima-1-a-joj-1-startuji-na-skylinku/
https://www.mediaguru.cz/2016/12/finale-stardance-dosahlo-na-svuj-nejlepsi-vysledek/
https://www.mediaguru.cz/2016/12/nova-spusti-robinsonuv-ostrov-asi-od-ledna/
https://www.mediaguru.cz/2016/12/borovsky-konci-jako-vykonny-reditel-tv-barrandov/
https://www.mediaguru.cz/2016/12/cetnici-z-luhacovic-pujdou-od-ledna-v-patecnim-prime-time/


page 02 50week

GURU WEEKLY

Ceny celostátní inzerce regionálních Deníků ponechává skupina VLM v novém ceníku 
na stávající výši. Už dříve informovala, že od nového roku zruší agenturní provizi pro 
tisk a online. Od nového roku zároveň upustí od tzv. základních a lokálních cen, pro 
všechny klienty mají od začátku příštího roku platit jednotné obchodní podmínky. 
Více… O

VLM vydala nový inzertní ceník

VLM nezvyšuje ceny inzerce v  Deníku

Do Poslanecké sněmovny dorazil návrh novel zákonů o České televizi a Českém 
rozhlasu. Návrhy novel obou zákonů lze přitom považovat za přelomové. Poslanecký 
návrh totiž počítá s novým způsobem volby členů Rady České televize a Rady České-
ho rozhlasu. Více… O

Otázka je, jestli má návrh šanci projít

Novela zákonů chce odpolitizovat volbu rad

Český Minecraft Song se stal nejpopulárnějším virálním videem na českém YouTube roku 2016. 
Jeho autorem je youtuber Misha, který v první desítce bodoval i s dalšími svými videi. Televizní 
pořad Tvoje tvář má známý hlas obsadil v první desítce hned čtyři příčky. Více… O

Mishův kanál obsadil několik pozic v top 10

Top videa českého YT ovládl Misha a Tvoje tvář

Novináři, kteří pracovali pro týdeník Dotyk, přicházejí do mediálního domu Economia. 
Společnost potvrdila příchod Táni Králové, Nadi Kubalíkové, Jana Štětky i Jiřího Pšeničky. 
Přicházejí do Feature týmu, ve kterém v newsroomu Economia vznikají klíčové materiály pro 
Hospodářské noviny i Ekonom. Více… O

Naopak redakce Dotyku hledá náhradu

Economia potvrdila příchod redaktorů z Dotyku

Jindřich Kadeřávek (Uloženka.cz/Rockaway) je nově jmenovaným místopředsedou představenstva 
společnosti PNS. Filip Humpl (foto) byl jmenován do funkce kreativního ředitele Wunderman. 
Do AdActive nastoupil Josef Čapek. Zastává pozici vedoucího obchodního týmu pro mediální 
agentury. Uber v ČR a SR vede nový generální ředitel Tomáš Peťovský. Přichází z Googlu. Katar-
zyna Sanojca (dosud DDB) patří k novým tvářím v Triadu. Spolu s ní přišly do agentury také Tomáš 
Hortík (dosud Havas WW Prague), Zuzana Kropáčová (dosud JWT Prague), Andrea Krajícová 
(dosud Havas WW Prague) a Tereza Stará (dosud Butterflies&Hurricanes). O

Do představenstva PNS jde Kadeřávek, Humpl povýšil

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Porsche ČR
Mediamix: tisk, internet
Adaptace: Addict

Audi podporuje svůj nový model Audi A5 Coupé. V kampani „Projektováno sny“ ukazuje, 
o jakém voze sní umělá inteligence. Více… O

Audi ukazuje sny umělé inteligence

Zadavatel: Footshop
Mediamix: OOH, internet
Reklamní agentura: in-house

Pro uvedení limitované edice tenisek Yeezy značky adidas a Kanye Westa využil Footshop 
QR kódy umístěné v deseti městech po České republice a Slovensku. Více... O

Footshop oživuje QR kódy

Zadavatel: Plzeňský Prazdroj
Mediamix: TV
Reklamní agentura: MUW Saatchi & Saatchi
Produkce: Boogie films
Režie: Juraj Janiš

Ve vánoční kampani apeluje Pilsner Urquell na uchovávání původního ducha Vánoc a důleži-
tých rodinných tradic a rituálů. Více… O

Pilsner Urquell připomíná důležitost tradic

Zadavatel: Myslbek
Mediamix: rádio, tisk, OOH, internet
Reklamní agentura: Nydrle

Nákupní Galerie Myslbek se před Vánocemi spojuje s Kontem Bariéry. Tvářemi kampaně se 
stala Lucie Vondráčková, Jolana Voldánová a trio 3v1. Více… O

Myslbek se spojuje s Kontem Bariéry

Zadavatel: Kaufland
Mediamix: TV
Režie: Petr Čtvrtníček

V neděli 11. prosince nasadil Kaufland speciální vánoční spot, v němž se na scénu vrátila troji-
ce německých mladíků. Pod scénářem i režií je opět podepsán Petr Čtvrtníček. Více… O

Kaufland opět natáčí se Čtvrtníčkem
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Podíl vydavatelů na čtenářském trhu

Mediální společnost Czech News Center (CNC, podnikatelé Daniel Křetínský, Patrik Tkáč) zůstává nejsilnějším 
vydavatelem podle čtenářského zásahu. Celkově svými tituly osloví 3,36 mil. čtenářů. Ukazují to data výzkumu Media 
projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2016. Do celkového výsledku není započítán dosah vydavatelství CN Invest (dřívější tituly 
vydavatelství Mladá fronta), které jsou vykazovány samostatně – jejich celková čtenost představuje podle aktuálních 
dat 763 tisíc čtenářů na vydání. Tím se kumulovaná čtenost celé skupiny CNC dostává na 4 miliony čtenářů.

Zdroj: Media projekt, 2+3Q/2016, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Zásah top vydavatelů celkem (tis. osob)

Podíl vydavatelů na deníkovém trhu (%)

Podíl vydavatelů na čtenářském trhu celkem (%)
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