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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Na veřejnost se dostaly tři skryté nahrávky, na kterých je zachycen ministr financí 
Andrej Babiš. Ve dvou nahrávkách mluví s redaktorem MF Dnes o připravovaných 
textech proti politickým konkurentům. MF Dnes redaktora propustila, chybu označila 
za selhání jednotlivce. Více… O

Unikla skrytá nahrávka ministra financí

Babiš měl podle nahrávky ovlivnit MFD

Prima uvede novou soutěžní hru s názvem A je to naše!. První díl odvysílá v pondělí 
15. května, vysílat ji bude každý všední den v podvečer před Prostřeno!, tedy cca 
od 16:45. Poprvé ve své kariéře se v roli moderátora představí herec Filip Blažek. 
Dramaturgem pořadu je Libor Bouček. Více… O

Zařadí ji do odpoledního vysílání

Prima nasadí hru A je to naše!

Československá filmová společnost, kterou většinově vlastní Leoš Pohl, připravuje expanzi 
na televizním trhu. Její součástí má být uvedení nového placeného satelitního a kabelového 
kanálu zaměřeného na oblast military. Další stanice mají vycházet ze stávajících stanic CS 
Film a Horor Film. Více… O

Portfolio se rozšíří o nové kanály

Televize Leoše Pohla chystají větší expanzi

První vystoupení českých hokejistů na MS v hokeji se stalo pořadem pátečního večera. Zá-
pas Česko – Kanada (ČT sport) sledovalo 1,12 mil. diváků 15+ (podíl 29 %). Souhrnný podíl 
kanálu ČT sport se v pátek vyšplhal na 13,5 %. I druhé sobotní utkání Česko – Bělorusko 
bylo nadprůměrné, sledovalo ho 823 tis. diváků. Více… O

Hokejové přenosy potvrzují svoji popularitu

Start hokeje nad milionem

Letošním vítězem hlavní kategorie Časopis roku 2016 se stal byznysový měsíčník Forbes 
společnosti Media Rey SE, který tak obhájil své loňské vítězství. Druhé místo patří magazínu 
Téma (Mafra) a třetí časopisu National Geographic (Vltava Labe Media). National Geographic 
si odnesl i cenu čtenářů. Více… O

Uskutečnil se další ročník soutěže

Časopisem roku je měsíčník Forbes
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Mikroblogovací služba Twitter dál rozvíjí nabídku přímých přenosů. Na konferenci 
NewFronts představila své ambiciózní plány – přibude zpravodajský videoobsah, 
přímé sportovní přenosy i šoubyznys. Celkem Twitter oznámil šestnáct nových partner-
ství. Více… O

Uživatelé uvidí i exkluzivní pořady

Twitter dál posiluje živé videopřenosy

RF Hobby plánuje rozšířit portfolio svých titulů o dvě novinky. Prvním je týdeník Moje 
sladké tajemství. Poprvé vyjde 12. května, zaváděcí tištěný náklad je naplánován 
na 200 tisíc kusů. Druhým je měsíčník Osudy slavných hvězd, který má jít do prodeje 
v pátek 19. května v nákladu 120 tisíc kusů. Více… O

Jde o ženský týdeník a retro měsíčník

RF Hobby chystá dva časopisy

Objem čistých investic směřovaných do rozhlasové reklamy v prvním čtvrtletí 2017 dosáhl podle 
dat rozhlasových hráčů 285 mil. Kč. Bylo to o 2,9 % více než v prvním čtvrtletí 2016. Výhled pro 
druhý kvartál 2017 je podle názoru provozovatelů vysílání poměrně nadějný. Více… O

První kvartál byl pro rádia relativně příznivý

Investice do rádií v 1Q vyšší o 3 %

Reklama na MHD zasáhne ve velkých městech měsíčně stovky tisíc osob a v menších 
městech desítky tisíc. Reklamním formátům dominuje celopolep, druhým nejvýkonnějším 
formátem je levostranný polep u autobusů a trolejbusů, případně pravostranný u tramvají. 
Vyplývá to z Výzkumu účinnosti venkovní reklamy na vozech MHD. Více… O

Jde o první výzkum pro transportní mediatyp

Výzkum změřil reklamu na vozech MHD

Vedoucí Oddělení komunikace Českého rozhlasu se stala Blanka Bumbálková (foto). Je zodpo-
vědná mimo jiné za koordinaci interní i externí komunikace, celorozhlasová mediální partnerství 
a korporátní projekty. Marketingovým ředitelem společnosti Philips Personal Health pro Českou 
a Slovenskou republiku je Vladimír Hořovský. Na této pozici střídá Marcina Molina. O

Bumbálková je v Českém rozhlase 

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Plzeňský Prazdroj 
Mediamix: TV, OOH, tisk, internet
Reklamní agentura: McCann Prague
Produkce: Boogie Films
Režie: John O‘Hagan

Gambrinus v nové kampani s claimem „Na zdraví zdravého rozumu“ podporuje pivaře 
v tom, aby se nezabývali zbytečnostmi a soustředili se na to, co je v životě opravdu důležité.
Více… O

Gambrinus nabádá ke zdravému rozumu

Zadavatel: Poštovní spořitelna
Mediamix: TV, OOH, internet
Reklamní agentura: Creative Brand
Režie: Daniel Bird
Animace: PFX

Poštovní spořitelna ve své nové kampani rozvíjí koncept s červenými skřítky, tentokrát s nimi 
představí Poštovní účet. Více... O

Poštovní spořitelna pokračuje se skřítky

Zadavatel: Kofola
Mediamix: TV, OOH, internet
Reklamní agentura: WMC/Grey

V nové kampani zredukuje Kofola svůj název jen na tři písmena KFL. Nabádá k „replyšování“, 
zároveň komunikuje své novinky s příchutí maliny a černého rybízu. Více… O

Z Kofoly se stává KFL

Zadavatel: Hamé
Mediamix: internet, TV, in-store, event
Reklamní agentura: Kouzelná

Hamé přichází na trh s produktovou novinkou – s ovocným snackem EasyFruit, s nímž cílí 
na školáky. Součástí kampaně je i mobilní hra. Více… O

Hamé cílí na školáky

Zadavatel: Heineken
Mediamix: OOH, internet, in-store
Reklamní agentura: VCCP

Heineken na trh přivádí novou značku cideru Lišácké jablko. Uvede ho kampaň s claimem: 
„Lišák na to jde od sadu.“ Více… O

Heineken uvádí Lišácké jablko
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Poslechovost rádií za 4Q/2016 a 1Q/2017

Poslechovost rádií v České republice se vyvíjí stabilně, ukazují nová data výzkumu poslechovosti rádií Radio projekt 
za období posledního čtvrtletí 2016 a prvního čtvrtletí 2017. Týdně poslouchá rádio 86,3 % populace ve věku 12-79 
let, denně potom 63,7 %. V obou případech došlo k mírnému navýšení poslechovosti. Naopak se mírně snížila prů-
měrná doba poslechu (o 4 minuty) na 4:40 hodin. Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstává Rádio Impuls, 
které denně poslouchá 990 tis. posluchačů. Ani pozice dalších rádií za Impulsem se nemění. Pokračuje stále růst 
ČRo Plus.

Zdroj: Radio projekt, SKMO, Median, Stem/Mark

Denní poslechovost TOP regionálních stanic (tis. osob)

Podíl rádiových sítí (%), 4Q/2016+1Q/2017

Denní poslechovost celoplošných stanic (tis. osob)

Týdenní a denní poslechovost rádií (tis. osob)

celoplošné stanice
4Q/2016

+1Q/2017

3+4Q/

2016

kvartální 

změna v %

4Q/2015

+1Q/2016

meziroční 

změna v %

Rádio Impuls 990 978 1,2 967 2,4

Evropa 2 841 848 -0,8 894 -5,9

Frekvence 1 814 843 -3,4 893 -8,8

ČRo Radiožurnál 808 832 -2,9 829 -2,5

ČRo Dvojka (Praha) 353 354 -0,3 396 -10,9

ČRo Plus 73 59 23,7 46 58,7

ČRo Vltava 41 41 0,0 61 -32,8

Zet 14 17 -17,6 16 -12,5

ČRo Radio Wave 8 8 0,0 5 60,0

Rádio Junior 7 6 16,7 9 -22,2

ČRo D-Dur 5 5 0,0 4 25,0

ČRo Jazz 2 2 0,0 3 -33,3

regionální stanice
4Q/2016

+1Q/2017

3+4Q/

2016

kvartální 

změna v %

4Q/2015

+1Q/2016

meziroční 

změna v %

Rádio Blaník 584 583 0,2 644 -9,3

Rádio Beat 257 251 2,4 255 0,8

Country Rádio 236 234 0,9 239 -1,3

Fajn Radio 179 180 -0,6 92 94,6

Radio Čas 142 135 5,2 154 -7,8

Hitrádio Orion 133 118 12,7 157 -15,3

ČRo Brno 120 109 10,1 122 -1,6

Rock Rádio 118 133 -11,3 101 16,8

Rádio City 104 94 10,6 89 16,9

Rádio Krokodýl 104 93 11,8 94 10,6

Rádio Černá Hora 80 75 6,7 84 -4,8
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