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Obsah
Vážení přátelé,
právě držíte v rukou výroční magazín k 18. narozeninám televize Nova. V mém pracovním
životě zaujímá Nova výsadní postavení několik posledních let, součástí mého osobního
života je ale již celých 18 let. Velmi dobře si
pamatuji první den vysílání, 4. února 1994. Pro
českého diváka, uvyklého na poněkud unylý
a stagnující veřejnoprávní styl, byla Nova skutečnou supernovou. Přinesla zásadní zlom
v oblasti televizní zábavy, českému divákovi
umožnila srovnat krok se světem a do České republiky přinesla ty nejnovější a nejinovativnější přístupy. Tuto roli plní i dnes, kdy i po
18 letech zůstává suverénním lídrem trhu a inovátorem na poli televizního vysílání a zábavy.
Začátkem letošního roku jsem s Novou oslavil
také jedno malé jubileum, protože to bylo již
rok, kdy jsem se přidal k týmu tohoto nejsilnějšího média v České republice. Jsem velmi rád,
že jsem nabídku na práci na Nově přijal, je to
úžasná výzva pracovat v týmu lídra trhu spolu
s předními odborníky a profesionály v oblasti médií, televizního vysílání a televizní tvroby.
A jsem také velmi rád, že naši diváci nám dávají stále jasně najevo, že je Nova a její program
stále baví a přináší jim přidanou hodnotu, kterou u ostatních kanálu nenajdou.
Do dalších let bych Nově, ale i nám všem, přál,
aby byla stále jasnější hvězdou na televizním
nebi, aby svým divákům přinášela tu nejlepší
zábavu a nejdůležitější informace a aby si každý v našem programu našel to své.
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Pěvecká soutěž Hlas ČeskoSlovenska je
hlavním tahákem jarního programového
schématu televize Nova
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Takhle oslavíme
narozeniny!
Televize Nova pokračuje v tradici velkolepých
narozeninových oslav! I letošní osmnáctiny
oslaví s diváky ve velkém stylu. Speciální
program odstartuje 4. února před osmou
hodinou ranní a skončí s půlnocí. Co diváky
čeká? Nejoblíbenější pořady prokládané
živými vstupy oblíbených moderátorů a řada
známých osobností.
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Osmnáctihodinový maraton vysílání
s živými vstupy, desítky slavných gratulantů, exkluzivní vystoupení hvězd
i návraty do minulosti televize – takhle
bude Nova s diváky slavit završení
osmnáctého roku své existence.
Zazpívá i Karel Gott
Celým narozeninovým speciálem budou provázet moderátoři Snídaně
s Novou Iveta Kořínková, Aleš Lehký,
Marta Ondráčková, Pavel Svoboda,
Zora Kepková a Tomáš Krejčíř. Prostřednictvím obrazovek diváci uvidí
tvůrce a známé tváře formátů, kterými televize Nova měnila historii vysílání v Česku: Zlata Adamovská, Dana
Morávková, Ondřej Vetchý, Jiří Macháček, Zdeněk Troška, Leoš Mareš,
Jiří Vejdělek, Michal David, Jiří Menzel
a mnoho dalších.
Kromě známých tváří televize a managementu budou v přímém přenosu

slavit s Novou i mnohé české hvězdy. Mezi nimi nebude chybět ani Karel Gott, který Nově a jejím divákům
exkluzivně zazpívá. Vystoupí i Helena
Vondráčková, Ewa Farna nebo Gábina
Gunčíková.
Pohádková premiéra
V osm hodin večer stanice odvysílá
televizní premiéru pohádky Čertova
nevěsta od režiséra Zdeňka Trošky,
v níž si zahráli Sabina Laurinová, David Suchařípa nebo Eva Josefíková.
Naposledy živě se moderátoři ohlásí
krátce před půlnocí a diváci budou
moci sledovat sestřih toho nejlepšího
z celého dne.
Přání přes internet
Své televizi mohou pogratulovat
k 18. narozeninám i její fanoušci.
Na webové stránce w w w.nova.cz
jí mohou s pomocí webkamery nahrát
videovzkazy a přání.

Mezi gratulanty nebude
chybět Karel Gott

Zpěvačka Gabriela
Gunčíková TV
Nova zazpívá
k narozeninám

Nebude chybět
ani kouč Hlasu
ČeskoSlovenska
Michal David
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10:10 Comeback
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2008: Dva divácky
nejúspěšnější díly
oblíbeného sitcomu
– Křeslo a Jmenuje
se Dagmar

Takhle oslavíme
narozeniny!

je jen
začátek!

2010: Projekt zachycující Karla Gotta
ve chvílích triumfů i přemýšlení o klíčových momentech vlastního života

12:30 natěrač

TIP
20:00 Čertova nevěsta

PREMIÉRA
Eva Josefíková
a Václav Šanda
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Narozeninový den zahájí v šest hodin
pohádky pro děti – Myšák Stuart
Little, Roary: Závodní auto, Baby
Looney Tunes a Tom a Jerry II.
Celá slavnost na obrazovkách vypukne krátce před osmou hodinou ranní,
kdy diváci po krátkém přivítání uvidí
první minuty vysílání speciálního programu Novy. Následovat bude pestrý
program složený z nejoblíbenějsích
pořadů, jako jsou například Comeback, Natěrač, Fenomén Gott, Soukromé pasti nebo Kriminálka Anděl,
které budou proloženy živými vstupy
moderátorů a jejich hostů. Vyvrcholením bude premiéra pohádky Čertova
nevěsta. Na závěr slavnostního programu uvede TV Nova americký akční
horor Blade.

2009: Minuta ticha. Vyšetřování
záhadného úmrtí dvou žen komplikuje
bývalý kolega kriminalista

18:15 Kriminálka anděl

Premiéra pohádky Zdeňka
Trošky. V hlavních rolích diváci
uvidí Václava Šandu a Evu
Josefíkovou, v rolích krále
a královny se představí David
Suchařípa a Sabina Laurinová

2008: Cesta Vojty Kotka a Terezy
Nvotové za potratovou pilulkou je
skutečným během o život

22:15 o život

14:45 fenomén gott

2007: Něžný
vetřelec. Tradičně
vnímaný přístup
k rodičovství
se dostane do
převrácené
podoby

16:30
Soukromé
pasti

1998: Napůl člověk
napůl upír je jedinou
nadějí lidské společnosti, ohrožované
krvelačnými netvory

00:05 BLADE

Narozeninový
program
4. února 2012
06:00	Myšák Stuart Little
06:25 Roary: Závodní auto
06:55 Baby Looney Tunes
07:20 Tom a Jerry II
07:45 18 je jen začátek
08:00 Batman vítězí II
08:25	Spongebob v kalhotách
08:50 18 je jen začátek
09:10 Hannah Montana II
09:35 18 je jen začátek
10:10
Comeback
10:45 18 je jen začátek
11:20
Comeback
12:00 Volejte Novu speciál
12:30 Natěrač
14:00 18 je jen začátek
14:45 Fenomén Gott
16:00 18 je jen začátek
16:30	Soukromé pasti
17:40 18 je jen začátek
18:15
Kriminálka Anděl
20:00 Čertova nevěsta
22:05 18 je jen začátek
22:15 O život
23:55 18 je jen začátek
00:05 Blade
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Příběhy:
18 je opravdu jen začátek…
je jen
začátek!

je jen
začátek!

Televize Nova je na počátku nové kapitoly svých dějin. Kdyby byla ženou, měla by za
sebou pubertu, první rande, první kocovinu. A před sebou zkoušku z dospělosti, svobodu
i velkou zodpovědnost. S osmnáctiletou ženou má jedno společné – stojí na začátku
nového života a chystá se do něj vkročit rázným krokem. O svých krocích na prahu
dospělosti povídaly i osobnosti, které jsou s televizí Nova neodmyslitelně spjaty.

Michal Novotný
Studoval jsem gymnázium
a pamatuji si, že jsem se
koukal na seriály Beverly Hills
90210 a na Pobřežní hlídku. Tehdy
jsme se hodně bavili o autech, o tom,
kdo v čem jezdí. Byl jsem přijatý na
DAMU a začala se formovat moje budoucí práce. Jsem dost realista, takže
jsem žádné sny neměl.

Petr Rychlý
V 18 jsem nastoupil do svého prvního angažmá, do divadla v Mostě.
Když jsem se s Novou seznámil,
myslel jsem si, že to bude milenka na jednu
noc, a nevěnoval jsem jí příliš pozornosti, ale
ona si mě jako každá správná žena ochočila.
Dnes se na ni dívám jako na zvrhlou ženu
a jsem moc rád, že to tak se mnou udělala.

Zlata Adamovská
Ve svých 18 letech jsem si koupila svoje první
džíny za peníze z natáčení.
Stály 60 bonů a stála jsem
na ně hodinovou frontu.
A taky jsem poprvé v životě
viděla moře. Jsem ráda, že
i já jsem se mohla podílet na
dospívání Novy.
Milá Novo, k tvým narozeninám ti přeji, aby každým
rokem stoupala tvoje sláva,
kterou je vždy těžší si udržet, než ji získat, a abys měla
hodně diváků, kteří tě budou
obdivovat, budou-li mít za co.
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Markéta Fialová
Vzpomínám si, že když
mi bylo 18, měla jsem
spoustu plánů, nápadů
a šla jsem do nich úplně bez váhání na plný plyn. Nova také vždycky
mířila a stále míří hodně vysoko.
K jejím osmnáctinám jí proto přeji
dostatek sil, dobrou kondici a samozřejmě úspěch.“

Karel Voříšek
Když mi bylo 18, měl jsem
dojem, že teď, právě teď to
všechno přijde, že mi u nohou
leží celý svět, a na dobu, kdy já budu na
kolenou před celým světem, jsem ani
nepomyslel. Nova je na tom stejně, je
jí 18 a nejkrásnější léta má před sebou.
Ať se zadaří! A doba na kolenou ji mine.

Miluše Bittnerová
Když mi bylo
18 let, dostala jsem se na
DAMU, udělala maturitu, odstěhovala se
od rodičů, odoperovali mi apendix, viděla
poprvé v životě transexuála... Zkrátka velké životní okamžiky.
Spolupráce s Novou
mi dala krásné role,
pár krásných přátelství a krásný firemní
hrneček. K narozeninám jí přeju také mnoho krásného!

Jan Kanyza
V době svých osmnáctých
narozenin jsem dělal zkoušky na DAMU. Dokonce jsem
tehdy zažil své poprvé, které bylo pro
mě jedním z nejintenzivnějších okamžiků. Stejně intenzivní vztah mám
i k televizi Nova, kterou mám jednoduše rád. Nova mi dala příležitosti, kterých jsem s radostí využil a snažil jsem
se využít je tak, abych televizi Nova
neudělal ostudu.

Tomáš Krejčíř
V 18 jsem byl studentem DAMU. Bylo to
v roce 1989 a já jsem se
svými hereckými kolegy dělal revoluci. Jezdili jsme po vlastech
českých a hlásali jsme, že je
potřeba Gustava Husáka
a komunisty svrhnout, a báli
jsme se, že nás chytnou. Díky
Nově jsem poznal velký kus světa a mnoho skvělých lidí, ať už
právě z Novy, nebo mimo ni.

Ljuba Krbová
V 18 jsem byla zamilovaná. Také mě čekala maturita a v neposlední řadě
jsem hlídala své mladší sourozence. A co mi daly Nova a Ulice? Pocit, že někam patřím. S každým
příchodem do Ulice se cítím jako
doma – přicházím tam mezi své
a mám je ráda.
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Vyrůstali
s Novou

18 je opravdu...
je jen
začátek!
Hana Vagnerová
V osmnácti letech jsem odmaturovala, dostala se na DAMU,
hrála
studentské
divadlo
a pravidelně sledovala Eso s Terezou
Pergnerovou. Nova mi později nabídla
roli v seriálu On je žena a zahrála jsem
si i hlavní roli v krimi seriálu Expozitura.
Za tyto příležitosti jsem Nově vděčná.
Dalibor Gondík
Maturoval
jsem na Pražské konzervatoři, nic jsem neuměl, byl jsem strašný
tele a hrál jsem už
třetí rok malé roličky
v Národním divadle
a myslel jsem si, že
tam strávím celý život.
Neměl jsem tušení, že
budu pracovat na
Nově.

Veronika Žilková
Když mi bylo 18 let, studovala jsem gymnázium.
O prázdninách jsem jezdila do ústavu k postiženým dětem,
kde jsem dělala pečovatelku. Chtěla jsem být lékařkou, misionářkou
nebo jeptiškou. V životě mě nenapadlo, že skončím jako promiskuitní
herečka. Před 18 lety jsem se živila
překládáním filmů a následnou režií
dabingu. Tehdy jsem se seznámila
s Michalem Suchánkem.
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Dnešní generace
osmnáctiletých je s Novou
neodmyslitelně spjatá – život
bez ní nezná a je její součástí.
Stanice Nova tu pro ni vždy
byla, bavila ji a v mnoha
oblastech i ovlivňovala. Celých
osmnáct let se vyvíjí s ní.

Láďa Ondřej (20)
„Spolupráci s televizí Nova jsem
začal ve čtrnácti letech při natáčení filmové komedie Účastníci zájezdu. Byl to pro mě sk vělý
zážitek a první velká příležitost,
na základě které jsem se dostal
do nejsledovanějšího seriálu současnosti Ordinace v růžové zahradě 2 jako Jakub Mázl, kde jsem
dodnes. Nova mi dala skvělou průpravu a cenné zkušenosti.“

je jen
začátek!

Dominik Franc (18 let)
Když byl dítě, jeho oblíbeným seriálem byl
MASH. Líbil se mu hlavně díky vrtulníkům,
které v něm často létaly. Když byl na počátku
teenagerovského věku, miloval soutěž Česko
hledá SuperStar. „Ze současných pořadů, které televize Nova vysílá, mě nejvíc oslovily Expozitura a Okresní přebor,“ říká Dominik. Když
stanice vznikla, byly mu přesně čtyři měsíce.

Monika Bagárová (17 let a 6 měsíců)
Monika Bagárová díky pořadu Česko-Slovenská SuperStar odstartovala
svou kariéru. „Jako malá jsem sledovala SuperStar a čekala jsem, až dorostu do věku, kdy se budu moci sama
zúčastnit. Nova je tedy nedílnou součástí mého života,“ řekla Monika. Jako
malá holka sledovala příběhy sestřičky Stefanie ve stejnojmenném seriálu.
„Dnes si nenechám ujít Ordinaci v růžové zahradě,“ dodala Monika.

Annette Hromádková (18 let)
Annette s jedním ze seriálů,
které televize Nova přinesla
na české obrazovky, vyrůstala
dlouhá léta. „První pořad, který jsem na Nově viděla, byl sitcom Ženatý se závazky. Byla
jsem po celou dobu v ysílání
jeho věrnou divačkou,“ řekla
Annette. Na Nově se jí líbí, že
stále přináší divákům seriálové a filmové novinky.
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Jestli si dobře
vzpomínám, tak první
novoroční přípitek na Nově jsme
pronesli s Lucií Bílou. A na to jsme
také pyšní. Já bych v tom smyslu
rád popřál k tomu krásnému
výročí, aby na Nově bylo stále
na co připíjet.
Karel Gott

je jen
začátek!

Co Nově přejí

je jen
začátek!

Za posledních 18 let jsem prožil
určitě 16 velkých pardubických.
Já bych přál televizi Nova, aby měla
život před sebou a aby byl jenom
nádhernej, úspěšnej a perfektní.
Josef Váňa

gratulanti

Nova, ano to je ženský rod. A k tomu
18 let. Co tedy popřát…aby dál rostla
do krásy a nám divákům se líbila.
Jiří Bartoška

Televizi Nova k osmnáctým
narozeninám bych popřála
hlavně všechno nejlepší, protože
18 let být na vrcholu, to už je
na pořádnou medaili.
Martina Sáblíková
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My jsme spolu s Novou začínali před 18 lety
filmem Šakalí léta. A já moc děkuji za těch
dalších pět filmů, který jsme společně mohli udělat.
Nově přeju to nejlepší do dalších let.
Jan Hřebejk

My televizi Nova
přejeme, aby
i v budoucnu byla jak
krásná ženská, do které
se jednou zakoukáš
a nemůžeš z ní
spustit oči.
Radek a Ondřej
Brzobohatí
11
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4. února 1994

Moderátor
Larry King

Měšťanská beseda prošla
náročnou rekonstrukcí

je jen
začátek!

Takhle vypadalo první
sídlo Novy ve
Vladislavově ulici

První den s Novou
Tehdejší generální ředitel TV
Nova Vladimír Železný osobně
zahájil vysílání stanice

Poprvé se obrazovka Novy
rozsvítila 4. února 1994
v pět hodin ráno. Tehdy
se první komerční televize
v bývalém komunistickém
bloku představila národu.
Přesně v 19 hodin začal
přímý přenos z Národního
muzea v Praze, odkud
bylo zahájeno vysílání
v Měšťanské besedě.
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„Nova přichází k českému divákovi ve chvíli, kdy byl čtyřicet let ženat
s jednou partnerkou – Českou televizí.
Bylo to manželství jako každé jiné, někdy ji miloval, někdy mu lezla na nervy,
ale rozhodně, když měla náladu, dokázala mu uvařit to, co měl rád. A teď
mu najednou vtrhne do bytu milenka,
Nova, je mladá, svěží, plná síly a bude
velmi důležité, jak bude vařit. Protože
jsou milenky, které vaří třeba jenom
italské konzervy, a ještě s prošlou záruční lhůtou,“ řekl tehdy moderátor večera Marek Eben. O půl hodiny později
zazněla poprvé v historii znělka dosud

nejúspěšnějšího zpravodajského pořadu v zemi – Televizních novin.
Soutěž o jméno a tisíc dolarů
Diváci dostali možnost svou televizi pojmenovat sami. Z tisíců tipů, které tehdy přišly, jednoznačně zvítězila Nova.
Stejnou myšlenku ale mělo několik
soutěžících zároveň a o vítězi nakonec
rozhodl notář. Podle razítka odeslání
na obálce byla první Magda Gerulová
z Bratislavy. Za Novu vyhrála pohádkových tisíc dolarů. Jak tehdy sama řekla,
pořídila si za peníze barevnou televizi. Do té doby se dívala celých 25 let
na svou starou černobílou.

5:00
18:55
19:00
19:30
19:51
19:55
20:05
21:50
22:00
00:05
00:15
01:10
01:15

Nova je tady…
Nova menu
Začínáme…
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Obecná škola
Téma dne
Krotitelé duchů
Zprávy Nova TV
Penthouse
Nova na sobotu
Konec vysílání

Hokejista
Jaromír Jágr

Gratulovali King i Jágr
Součástí velkolepého zahájení vysílání byly i zdravice slavných osobností
z celého světa. Nově gratulovaly známé televizní osobnosti, ale také úspěšní čeští emigranti nebo osobnosti, žijící trvale v zahraničí. Co vzkázali?
Americký moderátor Larry King:
„Jsem Larry King. Zdravím všechny
v České republice. Mnoho štěstí a vše
nejlepší pro TV Nova,“ vzkázal populární americký moderátor.
Hokejista Jaromír Jágr: „Ahoj, jsem
Jaromír Jágr. Chtěl bych vás všechny
pozdravit ze Spojených států a zároveň popřát hodně štěstí nové televizní
stanici Nova,“ připojil se úspěšný hokejista.

Moderátorka MTV Pip Dann: „Pozdrav z MTV všem u vás v České republice a blahopřeji TV Nova.“
Milionářka Ivana Trumpová: „Jmenuji se Ivana Trumpová a mluvím
s váma z Ameriky. Chtěla bych přát
všem lidem v České republice a televizi Nova všechno nejlepší. Bye! Ahoj!“
Modelka Pavlína Pořízková: „Jsem
Pavlína Pořízková a přeji vše nejlepší Česku a nové televizní stanici, TV
Nova. Nazdárek všem z Ameriky!“
Večer se Svěráky a Krotiteli duchů
Prvním filmem, který se na obrazovce Novy objevil, byla Obecná škola od Jana a Zdeňka Svěrákových.
Po laskavém snímku ze školních lavic
v poválečné době následoval filmový
trhák Krotitelé duchů. Po úsměvné
české komedii a americké sci-fi měli
čeští diváci možnost zhlédnout nevšední erotický magazín Penthouse.
První den v ysílání skončil krátce
po jedné hodině ráno.

je jen
začátek!

První zahraniční
film na Nově:
Krotitelé duchů

Obecnou školu TV
Nova odvysílala
hned po prvních
Televizních
novinách
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První Televizní noviny:

je jen
začátek!

Skandál v České filharmonii
i válka o Melantrich

je jen
začátek!

„Dobrý večer. Cítíte to napětí? To začínají první Televizní noviny stanice Nova. Jsme
konečně tady, držte nám palce,“ řekl moderátor Merunka před odvysíláním premiérové
reportáže na obrazovce Novy. O čem byly historicky první Televizní noviny na Nově?
Přesně v půl osmé večer, 4. února
1994, přinesla televize Nova první relaci Televizních novin. Za moderátorským pultem tehdy seděla dvojice
Stanislava Wanastowiczová a Zbyněk Merunka.
Českou filharmonií otřásal skandál
hlavního dirigenta Gerda Albrechta.
Ten musel vysvětlit své rozhodnutí týkající se odmítnutí vystoupení
filharmonie na koncertu u příležitos-

ti oficiálního uznání státu Izrael Vatikánem. Albrecht byl obviňován z antisemitismu a antikatolicismu a také
z toho, že tímto krokem poškodil zájmy České republiky.
Druhým tématem dne byla informace, že země Visegrádské čtyřky
zkrátily období úplné liberalizace
vzájemného obchodu z osmi na pět
let. Na vytvoření CEFTA – pásma volného obchodu – se dohodli zástupci
Prvními tvářemi na obrazovce
byli Stanislava Wanastowiczová
a Zbyněk Merunka
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Polska, Maďarska a Československa už v roce 1992. Novelizovanou
dohodu podepsalo později i samostatné Slovensko. „Je to podle mě
obrovský signál, že během čtyř let
zde ve střední Evropě vznikne volný
trh pro 65 milionů lidí,“ řekl tehdy ministr průmyslu a obchodu Vladimír
Dlouhý.
Protesty rakouských sousedů proti
jaderné elektrárně Temelín trvají už
dlouhá léta. V roce 1994 se spustila
další z mohutných vln poté, co tehdejší premiér Václav Klaus prohlásil,
že bude Temelín dostavěn. Předseda
rakouských zelených Peter Pilz požadoval po tamní vládě kroky proti
dostavbě.
O mafii i začátku vysílání
K mafiánskému bossovi Al Caponemu byl přirovnán vydavatel Večerníku Praha a Lidové demokracie Fidelis
Schlée. Důvodem byla vleklá válka
o státní podnik Pragopress včetně
budov y pražského Melantrichu ,
za které Schlée nabídl 220 milionů korun. Pavel Hirš z Lidové strany národně sociální (LSNS) prohlásil, že Schlée
byl třikrát trestán a že morální právo
na budovu má právě jeho strana.
Závěr zpravodajské relace patřil začátku vysílání Novy. „Všechny světové agentury dnes přinesly informaci
o zahájení vysílání první soukromé
komerční televizní stanice v postkomunistickém světě, televize Nova,“
uvedla reportáž moderátorka Stanislava Wanastowiczová. Pak český divák poprvé nahlédl do zákulisí v pražské Měšťanské besedě.
Prvním moderátorem Sportovních
novin v éteru Novy se o chvíli později
stal Pavel Poulíček.

Newsroom v prvním
sídle televize Nova ve
Vladislavově ulici

TIP
Kdyby si divák bez přestávky
pustil všechny zpravodajské
pořady, nehnul by se
od televize déle než čtyři
měsíce. Přesně tedy:
• 3187 hodin zpravodajství
• 6178 hodin publicistiky

Newsroom po první
modernizaci

Vysílací režie
Původní střižna

Odtud v roce 1994
Nova vysílala
Televizní noviny

Režie zpravodajského
centra

Newsroom – redaktoři
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Od roku 1994 Česko
snídá s Novou

je jen
začátek!

Snídaně s Novou je s Televizními novinami pořad, který se
na obrazovkách televize Nova s úspěchem drží od samého
počátku existence této stanice. Vše začalo 7. února 1994,
kdy se v pět hodin ráno z pražské Měšťanské besedy poprvé
spustilo vysílání.
Z vysílacího studia v centru Prahy zahájila první ranní blok Snídaně s Novou
moderátorská dvojice Lenka Hornová
a Libor Baselides. Před osmnácti lety
pořad začínal už v pět hodin ráno, později se doba začátku o hodinu posunula, přímý přenos od té doby začíná
přesně za minutu šest.
Kdo všechno moderoval Snídaně?
Za osmnáct let existence pořadu se
v rolích jeho moderátorů vystřídaly desítky osobností. Byli to například Dana
Morávková, Martin Písařík, Slávek Boura, Markéta Mayerová, Jan Musil, Lucie
Výborná, Tereza Kostková, Filip Švarc,
Ernesto Čekan, sourozenci Gondíkovi,
Natálie Topinková, Hanka Šimková, Vítek Havliš, Petr Martinák, Petr Vágner,
Michaela Dolinová, Eva Aichmajerová,
Monika Valentová, Klára Doležalová,
Michal Jagelka, Šárka Kubelková nebo
Standa Berkovec. Ten se poprvé spojil
se Snídaní s Novou jako host.
Když tenkrát projevil nadšení z pořadu, tehdejší šéfredaktor Libor Ko-

dad ho pozval na kamerové zkoušky.
Jimi Standa úspěšně prošel a ze dne
na den tak rozšířil moderátorský tým.
Na jeden den se moderátorem Snídaně s Novou stal i Leoš Mareš.
Je jen jediný moderátor, který ve Snídani s Novou působí celých osmnáct
let – Pavel Svoboda. S ním dnes Snídani moderuje Marta Ondráčková. Další
dvojice jsou Zorka Kepková a Tomáš
Krejčíř, Iveta Kořínková a Aleš Lehký.
Život naruby
Lidé, kteří jsou součástí tvůrčího týmu
Snídaně s Novou, mají život převrácený naruby. Vstávají ještě v hluboké
noci a již po páté hodině ranní musí
být na pracovišti, kde mají poradu. Minutu před šestou hodinou se rozjíždí
znělka pořadu. Noc pro ně nastává
v osm hodin večer. Pokud ale dojde
k mimořádné události, jakým bylo
v poslední době například úmrtí exprezidenta Václava Havla, tráví v práci
dramaturg a vedoucí vydání třeba i 24
hodin nepřetržitě.

Když někdo zaspí?
Občas nastane situace, že někdo
z týmu zaspí, v případě moderátorů
pak přijde potrestání. „Jednou za rok
ale pro zaspání mám pochopení,“ říká
vedoucí redakce Snídaně s Novou
Martin Novotný.

TIP
2009: Současný tým Snídaně s Novou (zleva):
Tomáš Krejčíř, Zorka Kepková, Marta Ondráčková,
Pavel Svoboda, Iveta Kořínková a Aleš Lehký

• Přes 816 000 minut vysílání
• Téměř 32 000 hostů
• Více než 4500 dílů

2011: Pavel Svoboda
(uprostřed) je
služebně nejstarší
moderátor

1999: Současný
prezident
Václav Klaus
jako host ve
Snídani
s Novou

1994: Studio
Snídaně s Novou
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1996: Jedna z prvních
moderátorských dvojic
Dana Morávková
a Libor Baselides

1998: Pavel Svoboda
a Lucie Výborná

2010: Jana Adámková
v ranní relaci Počasí

2011: S Novou snídala i zpěvačka Gabriela Gunčíková
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Formáty, které
změnily historii

Revoluční
Televizní
noviny

Televize Nova přinesla mnoho formátů, které český
divák dosud neznal a jimiž začala udávat trend.
Podívejte se, čím měnila Nova televizní historii v Česku.

Moderátoři Renáta Czadernová
a Kristina Kloubková
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Moderátoři Markéta Fialová
a Karel Voříšek

Moderátoři Michaela Ochotská
a Pavel Dumbrovský

Televizní noviny
stanice Nova prošly
během osmnácti let
existence pořadu
mnoha změnami.
Tou nejvýznamnější
prošly v roce
2007, kdy bylo
zpravodajské studio
zcela zdigitalizováno
a stalo se evropským
unikátem.
Před 4. únorem roku 1994 byl český
divák zvyklý na jediný způsob moderování hlavní zpravodajské relace,
který uváděl vždy jeden moderátor.
S příchodem Televizních novin se ale
situace změnila, když novácké zprávy
uváděli moderátoři dva – muž a žena.
Přichází stand-up
Druhá zásadní změna přišla ve chvíli, kdy se na obrazovce objevila první
reportáž. S ní totiž diváci mohli vidět
poprvé v historii televize v Česku
takzvaný stand-up, neboli zábavnou
tečku na konci příspěvku, která tematicky souvisí s odvysílanou reportáží.
V reálném příkladu to vypadalo například tak, že reportér, který vysílal ekonomický příspěvek o rostoucích cenách vajec na českém trhu, závěrem
uchopil jedno vejce a rozmáčkl je.
Digitální věk
Zásadní pro Televizní noviny byl rok
2007, kdy prošlo studio a s ním celé

je jen
začátek!

Moderátoři
Televizních novin
Lucie Borhyová
a Rey Koranteng patří
k nejpopulárnějším
tvářím Novy

zpravodajství klíčovou změnou. K hlavní budově televize Nova na pražském Barrandově bylo přistaveno
zpravodajské centrum a propojeno
s centrální budovou proskleným koridorem. V centru se vybudovalo moderní zázemí, plně digitalizovaný newsroom, Nova začala vyrábět televizní
noviny v HD kvalitě a přešla na formát
16 : 9. Tím se výrazně zvýšila kvalita
obrazu – ostřejší obrysy, sytější barvy,
prostorový zvuk. Navíc za zády televizních moderátorů přibyla obří plazmová
stěna o rozměrech 8 x 4 metry, která
je osazena speciálními obrazovkami.
Přímo za moderátory tak umožňuje
promítání mnoha obrazových variant,
infografiky nebo obrazové komunikace při telemostu, vztahujících se
k tématu, o kterém zrovna moderátoři hovoří.
S batohem na zádech
Změnila se i samotná

TIP
• 356 km datových
kabelů bylo položeno při
stavbě nového zpravodajského centra
• 57 TB je kapacita diskového pole, do něhož se
ukládají HD materiály

v ýroba zpravodajsk ých
reportáží. Zatímco dříve se
reportáže natáčely na páskové kazety, které museli redaktoři přivézt do budovy televize,
a teprve tam zpracovat, nový digitální
systém optických disků třetí generace
Blu-ray umožňuje pomocí speciálního
notebooku zpracovat reportáž kdekoliv v terénu nebo cestou do zpravodajského centra.
Technologickou novinkou je také zařízení nazývané batoh. Jedná se o mobilní techniku, která je schopna přenášet přímý přenos z jakéhokoliv místa,
kde je dostupný signál mobilního operátora. Váží zhruba pět kilogramů, vejde se do jednoho batohu a k jeho
obsluze stačí jeden jediný
člověk, zatímco dříve
bylo nutné používat
přenosové SNG vozy.
více na dalších
stranách

>>
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Supermánie
začíná!

je jen
začátek!

je jen
začátek!

V hudebním odvětví se televize Nova zapsala
do historie atraktivními projekty. Už první
ročník soutěže Česko hledá SuperStar přinesl
Česku jednu z nejpopulárnějších zpěvaček
Anetu Langerovou.

Čerstvé vítězce Anetě
přišli na pódium
pogratulovat všichni
její fináloví soupeři
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V roce 2003 koupila televize Nova licenci na ve své době jeden z nejpopulárnějších formátů talentové show Pop
Idol. Kterýkoliv Čech ve věku 16 až 28 let
mohl zkusit svoji šanci stát se hudební
hvězdou. Den po svých desátých narozeninách odvysílala stanice první díl.
Zájem veřejnosti byl obrovský a potvrdil, že české publikum má podobný
vkus jako Britové, Němci, Američané,
Norové nebo Poláci. Historicky první
vítězkou Česko hledá SuperStar
se stala teprve sedmnáctiletá
Aneta Langerová – drobná tichá brunetka, která okouzlila
národ natolik, že jí 20. června
2004 ve velkém finále dalo hlas
79 procent z téměř tří milionů diváků.
První byla Aneta
„Bylo mi tehdy šestnáct let, nevěřila
jsem, že by se mi v životě mohlo stát
něco podobného. Táta mě jednoho
dne přihlásil, jelikož věděl, že ráda zpívám, a tak jsem šla. Byla jsem na něj
naštvaná, protože jsem se strašně styděla, a když jsem viděla kameru, vzala jsem to velkým obloukem kolem ní.
Nakonec jsem tuto soutěž vyhrála, což
považuji za největší paradox ve svém
životě. Dalo mi to velkou šanci dělat
to, co mám ráda, a zároveň se tím živit. Velmi si toho vážím. Od té doby věřím, že je téměř všechno možné a že
je strašně důležité mít svou práci rád,
aby člověk vydržel u svých hodnot
a dělal vše, jak nejlíp umí,“ zavzpomí-

nala na své osudové vítězství Aneta
Langerová. Její první album Spousta
andělů, které vydala po soutěži, bylo
osmkrát platinové.
Další ročníky
V dalších ročnících zvítězili Vlasta
Horváth a Zbyněk Drda. V roce 2009
vysílala Nova ve spolupráci se slovenskou televizí Markíza Česko Slovenskou SuperStar, kterou vyhrál Martin
Chodúr. V druhém ročníku mezinárodní soutěže skončil na prvním místě Lukáš Adamec.

Aneta Langerová na jedné
z prvních
autogramiád
byla v obležení
fanoušků

Historicky první porota soutěže (zleva):
Milan Herman, Ondřej Soukup, Gábina
Osvaldová a Ondřej Hejma

více na dalších
stranách

>>
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Hudební magazín
ESO pobláznil české
teenagery hláškou
první moderátorky
Terezy Pergnerové,
která je dodnes
legendou: „Čágo
bélo, šílenci!“

je jen
začátek!

První moderátorkou
hitparády ESO byla
Tereza Pergnerová

Eso: Čágo
bélo, šílenci!

Mejdan roku
z Václaváku

Televizní hitparáda Eso byla jedním
z prvních původních pořadů Novy.
Když se v roce 1994 na obrazovce objevila trochu potrhle působící a překotně
gestikulující blondýnka Tereza Pergnerová, rodiče tehdejších teenagerů byli v šoku. Každý díl uvedla svým
osobitým pozdravem: Čágo bélo, šílenci! Brzy poté se stala jednou z nejpopulárnějších osobností showbyznysu a pro dnešní třicátníky je dávným
idolem, který ovlivňoval jejich pubertu.
Po Terezině několikaletém působení
ale pořad volal po změně. Hitparádou
postupně provázeli například Vítek Havliš, skupiny Lunetic a Zoombie, Yemi
AD a Gábina Partyšová. Ta si na veřejnost vymyslela lest v podobě vlastního dvojčete – sestry Rebeky. Chvíli tak
Češi věřili, že má populární moderátorka pořadu Prásk Gábina opravdu jednovaječné dvojče.
Po ní převzal štafetu moderátor rádia
Evropa 2 Leoš Mareš. Ten v pořadu
zůstal nakonec déle než šest let a za
tu dobu se stal jedním z nejvyhledávanějších českých moderátorů.
Leoš Mareš
byl posledním
moderátorem
a uváděl ESO
šest let

Netradiční moderátorská
čtyřka - skupina Lunetic

TV Nova se zapsala
do historie televizní
tvorby také největšími
silvestrovskými
mejdany, pořádanými
pod širým nebem.
První Mejdan roku z Václaváku tehdy moderovali Petr Rychlý a Martin
Dejdar. Jeviště v yrostlo přímo pod
sochou sv. Václava v horní polovině
Václavského náměstí, které se změnilo v hlediště, kam mohl přijít každý,
kdo se chtěl na Silvestra bavit.
O rok později Mejdan roku z Václaváku
rozjeli Roman Ondráček a Miloš Pokorný alias duo Těžkej Pokondr. V přímém
přenosu hudební show zazpívali své
největší hity například Karel Gott, Helena Vondráčková, Ewa Farna, Dan Bárta, Václav Neckář, Michal David, Josef
Vojtek, Miroslav Žbirka nebo Monika
Absolonová.
Speciály i nejlepší baviči
Silvestrovská oslava roku 2008 nabídla kromě živých vystoupení i takzvané
speciály, mezi nimiž nechyběly Babicovy dobroty, Rady ptáka Loskutáka,
Ordinace v růžové zahradě, Mr. GS, Ulice či Přísně tajné. K vidění byly záběry,
které měly zůstat navždy skryty v televizním archivu bez nároku na vysílání.
Vše, co se diváci mohli dozvědět o soukromí hvězd a zákoutích showbysnysu,
prozradili Jitka Kocurová a Sagvan Tofi
v pořadu Přísně tajné.

Na Mejdanu nechyběli ani
Zlata Adamovská a Petr
Štěpánek

ESO uváděl
i Vítek Havliš
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Petr Rychlý a Karel
Gott přivítali v přímém
přenosu rok 2007

Přímo na pražské
Václavské náměstí
přišly slavit tisíce
diváků Novy

Gábina Partyšová
mátla diváky svým
dvojčetem Rebekou
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Fenomén Ordinace
je jen
začátek!

Seriál Ordinace v růžové
zahradě je na českém
trhu fenoménem. Jeho
děj je spojen s prostředím
gynekologické ordinace
a porodnice. Emocionálnější
prostředí snad ani neexistuje
– ženy ho důvěrně znají
a muži kolem něj chodí po
špičkách. Prostředí naděje,
zázraků, ale i zklamání.

2007: Josef Pejchal
a Sandra Nováková
(MUDr. Adam Suk
a Gábina Šímová)

Seriál Ordinace v růžové zahradě
vstoupil na obrazovku televize Nova
6. září 2005. Až do roku 2005 se žádný český seriálový tvůrce neodvážil
do tak intimního, emotivního a dramatického prostředí proniknout, a
vyprávět divákům příběhy, které se tam rodí. Už od samého
začátku se drží na špici oblíbenosti. Natáčí se od srpna
2005 ve filmových ateliérech
v Hostivaři. Během více než
šesti let došlo k mnoha
změnám – z gynekologické ordinace se děj rozšířil
také o prostředí kamenické nemocnice a vedle ženských lékařů se objevili pediatři,
chirurgové, záchranáři a mnoho
dalších. Jediným hercem, který se v seriálu objevuje od
samého začátku až dodnes, je Petr Rychlý
v roli MUDr. Čestmíra Mázla.

je jen
začátek!

2005: Petr Vršek a první
uliční rodina Jordánových
v podání Terezy Brodské,
Jakuba Štáfka, Patricie
Solaříkové a Petra Vacka

2009: Markéta Častvaj
Plánková a Petr Rychlý alias
manželé Mázlovi

Šest let s Ulicí
První a také jediný denní český seriál Ulice představuje
fiktivní svět, který funguje paralelně s tím opravdovým.
Sousedé v Ulici řeší stejné problémy jako její diváci.
Svým rozsahem a dlouhodobostí je v českém
televizním světě unikátem.

Ordinace v datech:

2009: Vlasta Žehrová,
Dana Morávková
a Kristýna Janáčková
jako rodina Tichých
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• Je nejoceňovanějším seriálem v historii
televize Nova v anketě ANNO (v kategorii pořad
TV Nova zvítězil v anketě ANNO 2005 – 2008)
• V roce 2006 se seriál Ordinace v růžové
zahradě v divácké anketě TýTý umístil na
druhém místě v kategorii Seriál roku, v roce
2008 v této kategorii zvítězil.

V čem je Ulice nej?
Její unikátnost spočívá v dlouhodobosti, rozsahu dílů i složitosti plánování. Ulice není licencovaná, proto
u počátečních příprav nebyli žádní zahraniční poradci, kteří by vymysleli systém plánování a organizace a přenesli
ho do českého prostředí. Všichni, kdo
s výrobou seriálu tehdy začínali, za sebou neměli žádnou zkušenost tohoto
charakteru.

Kdy se objevila Ulice na TV
Nova poprvé?
První klapka seriálu Ulice padla
6. června 2005. Jeho vysílání Nova
odstartovala hodinovým pilotním
dílem, který odvysílala v pátek
2. září 2005 ve 20:50.
Od uvedení na obrazovku uplynulo
více než šest let a k 18. lednu 2012
televize Nova odvysílala více než
2100 původních epizod.

TIP
• Seriál Ulice v anketě TýTý
získal v kategorii Seriál roku
jedno vítězství, dvě druhá
místa a jeden bronz
• Hana Maciuchová získala
zlaté zrcadlo hned třikrát,
Rudolf Hrušínský dvakrát

více na dalších
stranách

>>
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Miláček diváků
Pojišťovna štěstí

je jen
začátek!

Soukromé pasti
Šestnáctidílná série filmů, jednotlivých
příběhů, se vryla do paměti divákům
obzvlášť díky svým zápletkám z opravdu
reálného života.

Seriál Pojišťovna štěstí
běžel na obrazovce
televize Nova od roku
2004 do roku 2010 a stal
se absolutním hitem.
Ve velkém televizním
románu si zahrály desítky
hereckých hvězd.

2004: Kateřina Brožová
a Miroslav Etzler si
zahráli manželský pár

2004: Vojtěch Kotek
a jeho seriálová máma
Alena Antalová

2007: Jiřina Jirásková
v roli hospodyně Kekulové

TIP
• Pojišťovna štěstí byl
historicky první seriál
v České republice
natočený v HD kvalitě
ve formátu 16:9
• První díl vznikl
v roce 2004

2006: Miroslav
Etzler a Alena
Antalová
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Berenika
Kohoutová si
zahrála ve filmu
Tatínkova
holčička

Pojišťovna štěstí byla dlouhá léta miláčkem televizních diváků. Za rok 2004
získala její první řada titul Seriál roku
a Absolutní vítěz v prestižní anketě
TýTý. V období 2004 až 2008 byl tento
formát druhým nejsledovanějším pořadem. Seriáloví hrdinové řešili problémy
v partnerských vztazích, vztahy mezi
rodiči a dětmi, nevěru i smrt. Každý
z nich hledal řešení po svém.
S Pojišťovnou štěstí spojilo svá jména
mnoho hereckých osobností, například Miroslav Etzler, Alena Antalová, Kateřina Brožová, Petr Nárožný, Igor Bareš, Tereza Kostková, Bára Munzarová,
Jiří Dvořák nebo Jan Šťastný. Herečka
Jiřina Jirásková ztvárnila jednu z nejvýraznějších postav, oblíbenou hospodyni Kekulovou, a kvůli ní absolvovala
i extrémně náročné natáčení, kdy se
v neoprénovém obleku topila dlouhé
minuty v šestnáctistupňové vodě.
Skutečný porod
Jeden z nejunikátnějších natáčecích
okamžiků se odehrál během výroby
třetí série. Tereza Kostková, představitelka seriálové Andrey, tehdy měla ve
scénáři předepsaný porod seriálového
dítěte. Na svět se ale začalo hrnout
její skutečné miminko. U Terezina reálného porodu tak byli režisér, kamera
i Miroslav Etzler. A nakonec prostřednictvím Pojišťovny štěstí i televizní diváci.

je jen
začátek!

Významná ocenění:
• Díl Tatínkova holčička se představil na

11. mezinárodním festivalu televizní tvorby
v La Rochelle, kde získal Cenu pro nejlepší snímek
v sekci evropské televizní tvorby
• TV ceny Elsa 2009, kategorie: Původní TV
dramatická tvorba – režisér (Petr Slavík/
Tatínkova holčička)
• TV ceny Elsa 2009, kategorie Původní TV
dramatická tvorba – herečka (Eliška Balzerová/
Riskantní Interview)
• TV ceny Elsa 2009, kategorie: Původní TV
dramatická tvorba – pořad Soukromé pasti
• Ceny FITES (Česká filmová & televizní
společnost) pro rok 2009

Je velmi pravděpodobné, že některou z otázek si každý z nás stejně jako
naši hlavní hrdinové již položil či alespoň o ní minimálně přemýšlel. Úspěšná série se začala vysílat v roce 2008

Vojta Dyk a Kristýna
Podzimková

a stala se velkým trhákem. Za rok 2008
ho průměrně sledovalo téměř půldruhého milionu diváků straších patnácti
let, v cílové skupině Novy D15-54 měl
podíl na trhu 47,96 %. Tereza Kopáčová

je duší a vedoucí projektu, režírovala
i některé z epizod. Co o projektu řekla? „Mít možnost dělat filmy o věcech,
které pokládáte za důležité, vyprávět
ty příběhy formou, která se vám zdá
nejvhodnější, vyzvat k tomu tvůrce,
kterých si vážíte, a vysílat to v nejsledovanější televizi téhle země… Nemáte
pocit, že se tu stalo něco zvláštního?“
V Soukromých pastech si zahrálo
i několik desítek nejlepších českých
herců i začínajících talentů. Diváci
mohli vidět na obrazovkách například
Táňu Vilhelmovou, Lukáše Vaculíka,
Libuši Šafránkovou, Miroslava Etzlera, Veroniku Žilkovou, Vandu Hybnerovou, Vojtu Dyka, Terezu Kostkovou,
Jiřího Langmajera, Zuzanu Norisovou, Sašu Rašilova, Libuši Švormovou a mnoho dalších.

Tereza Kostková
a Lukáš Vaculík

více na dalších
stranách

>>
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Bláznivý

Kristýna
Leichtová hraje
dceru Tomiho
Paciho Ivu

Josef Dvořák
alias svérázný
kuchař Kachna

je jen
začátek!

je jen
začátek!

Nejslavněší česká

Hospoda

Parta štamgastů jedné pražské
hospůdky si na konci 90. let získala celý
národ. To byl seriál Hospoda.

Hlavní hrdina
Tomi Paci s rodinou a bratrem
Ozzákem

V Comebacku si
zahrál epizodní
roli i Karel Gott

Původním sitcomům
Češi příliš nevěřili.
Vše se ale změnilo
příchodem vyhaslé
popové hvězdy
Tomiho Paciho
a jeho svérázného
bratra Ozzáka. Seriál
Comeback a jeho
hrdinové se stali
kultovní záležitostí.
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Česk ým sitcomům se na obrazovkách dlouhá léta nedařilo. Pak ale přišel zcela nový projekt z dílny Tomáše Baldýnského a jeho týmu. Seriál
Comeback byl něčím, co od českých
tvůrců televizní diváci dosud neviděli. Po mnoha pokusech o vtipný
sitcomový formát naskočila na obrazovku bláznivá rodina vyhaslé popové hvězdy Tomyho Paciho a jeho ještě bláznivějšího bratra Ozzáka. Jak
vůbec seriál vznikl? V roce 2007 se
sešli na speciálním workshopu lidé
mnoha profesí s jediným cílem – vymyslet projekt sitcomového formátu. Mezi účastníky nebyli jen televizní tvůrci a scenáristé, ale také herci,
režiséři, novináři, bloggeři a další.
Brzy se utvořil stabilní tým, který se

postupem času ještě více rozšířil.
Jedním z tvůrců se stal také například zpěvák Xindl X.
Nová klasika
Mnoho z hlášek, které v seriálu během vysílání více než pěti desítek
epizod zazněly, se zapsalo do povědomí české veřejnosti a dopomohlo
seriálu k označení „kultovní “. Comeback přinesl další z úspěšných, typick y sitcomov ých r ysů – v jeho
epizodách se pravidelně objevovaly
hostující osobnosti z mnoha oblastí českého showbyznysu. Před jeho
kamerou stanuli napří klad Karel
Gott, Helena Vondráčková, Vlastimil Harapes, Standa Hložek, Marek
Vašut nebo třeba sám tvůrce Tomáš
Baldýnský.

Svérázný a bláznivý –
to byl Ozzák v podání
Martina Dejdara

Devadesátá léta patřila, co se televizních seriálů týká, jednoznačně
ko m e d i á l n í m u s e r i á l u
Hospoda s ryze českým
„putykov ým“ humorem.
Během let 1996 a 1997 se
v barrandovských ateliérech natočilo ve dvou sériích celkem 52 epizod. Závěrečná, 52. epizoda byla
vytvořena z toho nejlepšího v celém seriálu.
Vše začalo u majitele malé
hospůdky Honzy Jonáše,
který krátce před smrtí
odkázal svou oblíbenou
putyku kamarádu Jardovi
Duškovi na celých deset let,
a to navzdory vlastní ženě
a synovi, kteří jsou po celý
seriál proti, ale s poslední
vůlí svého příbuzného mnoho nezmůžou. V hospodě,
která měla patřit jim, se pravidelně
setkává pestrá paleta štamgastů
– podnikatel, kotelník, psychiatr,

radní, advokát, harmonikář a taky důchodce děda Horáček. Aby toho nebylo málo, v hospodě se pravidelně objevuje i pětice žen, dvě servírky, baba
Jirásková, manželka hospodského
a matka pana domácího. K dokonalosti „hospodské“ sestavy přispívá i svérázný kuchař Kachna. Seriál si získal
oblibu u diváků nejen svým laskavým
humorem, ale dokázal se maximálně
přiblížit zážitkům, situacím i starostem
všedních dní, které ve svých životech
zažívají i televizní diváci.
Pavel Vondruška
hrál harmonikáře
dědu Horáčka
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Šéfem houslické
lavičky je přeseda
klubu Václav
Orel, kterého
nezapomenutelně
ztvárnil Luděk Sobota

je jen
začátek!

Seriál, který je tak blízko pravdě, až z toho mrazí. Když
začal reportér Janek Kroupa spolupracovat se scenáristou
a spisovatelem Josefem Klímou, nikdo z nich netušil, že
z témat jejich reportáží v pořadu Na vlastní oči vznikne
kriminální seriál, jenž dosáhne mezinárodního úspěchu.
Expozitura je jedním z nejdražších a nejúspěšnějších
seriálů současnosti.

Seriál odkrývá dění uprostřed elitního
oddělení policejního sboru, jehož někteří členové vytvořili se šéfy podsvětí
dobře organizovaný a zdánlivě neprůstřelný gang. Přesto se v jejich týmu
našli dva kolegové – muž a žena – kteří odhalili jejich zločinecké praktiky
a dokázali je postavit před spravedlivý
soud. Spouštěcím ventilem byl seriál
reportáží o Berdychově gangu, který
Janek Kroupa točil pro pořad Na vlastní oči. Expozitura neslavila úspěch jen

v rámci České republiky, byla prodána také do zahraničí.
Do hlavní role byla obsazena nadějná herečka Hana Vagnerová. Aby
bylo její ztvárnění postavy policistky
Terezy Hodačové co nejvěrohodnější, musela měsíce před natáčením
absolvovat tvrdý výcvik ve střelbě,
bojových uměních a dalších disciplínách. Postava Terezy byla inspirována skutečnou policistkou a hrdinkou Helenou Kahnovou.

Jarda (David Novotný):
„Ty že jsi terapeut? Ty nejsi ani
maskot, ty vole!“

Především pánská část televizního publika TV
Nova dobře ví, co je to Slavoj Houslice. Vesnický
fotbalový oddíl, který hraje okresní přebor.

Tým Expozitury (zleva): Pavel Zedníček, Jan Dolanský, Robert Jašków, Jan Novotný, Hana Vagnerová,
Zuzana Bydžovská

30

TIP
• Seriál byl natočen za 260 dnů
a hrálo v něm 338 herců a jeden lev
• V Expozituře si zahrál jednu
z posledních rolí svého života
i herec Vladimír Dlouhý
• Během natáčení se zničilo
13 aut a jedna loď

Mnoho let touží jeho hráči i členové
oddílu dobýt nejbližší vyšší metu a dostat se do krajské soutěže. Probojovat
se do ní je ale mnohem těžší, než by
se mohlo zdát. Seriál Okresní přebor
se stal miláčkem televizního publika
a na jeho úspěch se pokusí tvůrci navázat stejnojmenným filmem s podtitulem Poslední zápas Pepika Hnátka.
Ten budou moci diváci zhlédnout v kinech už na jaře roku 2012.
Když tvůrci hledali to správné místo,
kde se bude komediální fotbalový pořad natáčet, trvalo jim to celé dva měsíce. Nakonec si tým vybral exteriéry a interiéry v Lochovicích, vesnici vzdálené
asi 40 kilometrů od Prahy, a Komárov,
kde mají sokolovnu. Scénář totiž předepisoval fotbalové hřiště u potoka,
do kterého budou s železnou pravidelností padat fotbalové míče. Ani s výběrem herců to režisér Jan Prušinovský

a jeho kolegové neměli jednoduché.
Museli totiž najít mezi nimi fotbalové
nadšence, kteří rozumějí pravidlům
a alespoň trochu umějí zacházet s míčem. Svou životní roli v Okresním přeboru si zahrál komik Luděk Sobota,
jehož postava je možná poprvé v jeho
kariéře vážná a charakterní.

Na motivy
tohoto úspěšného seriálu
vznikl stejnojmenný film,
který diváci
mohou od
29. 3. 2012
vidět v kinech.

Některé zápasy
Okresního přeboru
končily pořádnou
rvačkou
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Útěk z vězení

dr. house

je jen
začátek!

je jen
začátek!
Akční seriál Útěk z vězení
se pod originálním názvem
Prison Break v USA vysílal ve
čtyřech řadách až do roku
2009. Ve stejném roce vznikl
jako zakončení příběhu i celovečerní film.

mash

Herec a hudebník
Hugh Laurie ve
své nejslavnější
roli sarkastického
doktora House

18 let

s nejlepšími
zahraničními seriály
24 hodin
Kiefer Sutherland
zazářil v akčním
seriálu 24 hodin,
jehož první sérii
odvysílala televize
Nova ve stejném
roce jako první sérii
soutěže SuperStar,
tehdy ještě pod
názvem Česko
hledá SuperStar
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Televize Nova v průběhu celé své historie přináší
svým divákům to nejlepší ze světové seriálové
tvorby. Jedním z prvních pořadů, který měli
čeští diváci možnost vidět, byl kultovní seriál
MASH, který Nova začala vysílat 18. dubna 1994.
Velké oblibě se těšil také kultovní teenagerský
seriál Beverly Hills 90210. V této tradici Nova
pokračuje i v současnosti – diváci tak mají
pravidelně možnost sledovat premiérové řady
těch nejlepších zahraničních seriálů.

Mentalista
Komediální seriál
z vojenského
nemocničního
prostředí se stal
fenoménem pro
diváky nejen
v České republice.

kriminálka Las Vegas

Simon Baker
a Robin Tunney
v hlavních rolích
výjimečného
detektivního
seriálu Mentalista
Hrdinové
nejslavnějšího
teenagerovského seriálu
Beverly Hills
90210

beverly hills 90210

TIP
Kriminálka Las Vegas se
na jaře na TV Nova objeví
už v jedenácté řadě

Na jaře 2012 zařadí TV Nova
do vysílání nové premiérové
řady těch nejlepších zahraničních seriálů: Mentalista III,
24 hodin VI, Útěk z vězení III
nebo Kriminálka
Las Vegas XI.
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Jarní Nova
přináší...

je jen
začátek!

je jen
začátek!

Jaro 2012 bude
na obrazovkách Novy
plné zcela nových
formátů, ale přinese také
nové řady osvědčených
pořadů a filmoví fanoušci
objeví spoustu titulů
v internetové
knihovně Voyo.cz.

HLAS

Koučové soutěže Hlas ČeskoSlovenska
(zleva): Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Dara
Rolins, Michal David a Pepa Vojtek
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je zcela nový, originální formát hudební show, v níž si koučové z řad
populárních osobností budou hledat
pěvecké talenty do svých týmů. Dara
Rolins, Michal David, Pepa Vojtek a Patrik „Rytmus“ Vrbovský předvedou, jak
dokáží pomoci nadějným zpěvákům
k vítězství. Poprvé v historii hudebních
show nezáleží na vzhledu, ale pouze
na hlase. Soutěž Hlas ČeskoSlovenska
je rozdělena do tří fází.
Výběr naslepo i Grandfinále
V první – Výběr naslepo – si kouči budou svůj tým vybírat pouze na základě jediného smyslu – sluchu. V druhé
fázi – Souboj – se spolu utkají v duelu
dvojice zpěváků v rámci svého týmu.
Do třetice přijde devět finálových přenosů, do kterých už budou zasahovat
i televizní diváci. Jeden soutěžící z každého týmu postoupí do Grandfinále,
z něhož vzejde vítěz. V show vystoupí
ve vysílání kromě samotných koučů
i speciální hosté. Holandský formát,
pro který se rozhodlo již 21 zemí na celém světě, vstoupí na obrazovky již
12. února 2012.
více na dalších
stranách
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Výměna
manželek
je jen
začátek!

Na obrazovky se vrací také populární reality show. Na dobu deseti
dnů si dvě zcela odlišné domácnosti mezi sebou v ymění paní
domu. Deset dnů budou muset
strávit manželky či partnerky pod
přísným dohledem nového manžela a ve společnosti nových dětí.
Mezi ženami, které se odhodlaly
k tomuto odvážnému experimentu, bude například šestatřicetiletá
Martina. Jejím dočasným domo-

vem se stane početná romská
rodina, zatímco temperamentní
Monika se přesune do domácnosti s jedním malým dítětem.
Diváci budou moci nahlédnout
také do vztahu dvou žen, které
spolu vychovávají pět dětí. Jak si
heterosexuální Jitka zvykne místo manžela na novou „manželku“?
Těžkou zkoušku podstoupí také
mladá maminka Jana, jejímž novým působištěm se stane statek
s deseti členy rodiny. Tyto a spoustu dalších příběhů představí již
na jaře další Výměna manželek.

Soutěžní páry při
závěrečném setkání

Filmové premiéry

Helena

je nový komediální seriál z dílny
televize Nova. Líčí život početné
a různorodé rodiny Musilů. Hlavní hrdinka Helena je cílevědomá
žena, která se ale ve prospěch své
rodiny musela vzdát všech svých
ambicí a snů. I když musí často
čelit mnoha strastem a prekérním
situacím, vyplývajícím z rodinného
života, dokáže všechno zvládnout
s nadhledem, aniž by ztrácela svůj
pověstný optimismus. V seriálu
se sešlo hned několik velmi osobi-

TIP
• Na scénáři
se podíleli
tvůrci divácky
úspěšného
sitcomu
Comeback

• Všechny
děti ztvární
v komediálním
seriálu Helena
svou první
velkou roli

tých herců – Sandra Pogodová, Leoš
Noha, Martha Issová a další.
I když je sitcom plný vtipných situací,
dialogů a narážek, řeší mnoho problémů, které jsou blízké i běžnému televiznímu divákovi. Čas od času si totiž
musí rodina Musilů poradit s generačními střety, vzájemným popichováním,
odlišností povah nebo s existenčními
problémy. Tvůrci se tak snažili přiblížit
televizním divákům maximálně věrným
ztvárněním lehce trpké reality.

Herecký tým Ordinace (zleva): Zlata
Adamovská, Jan Šťastný, Dana
Morávková, Jan Čenský, Jan Kanyza
a Petr Rychlý

Úhel pohledu
Politický thriller popisuje teroristický útok
z pohledu jeho svědků či samotných aktérů.
Na Hlavním náměstí ve španělské Salamance je při zahájení protiteroristického summitu postřelen americký prezident.
DALŠÍ FILMY: Již tradicí je, že televize Nova uvádí kvalitní filmy. Stejně tomu bude i toto jaro, kdy se
televizní diváci mohou těšit také
na dramatický příběh ve filmu Ha-
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bermannův mlýn, komediální drama Román pro muže, premiérovou
Čertovu nevěstu, love-story Dopisy
pro Julii, komedii Bejvalek se nezbavíš, zábavnou Válku nevěst a další.

cesty připlete „škodič“ Bobo Švarc.
Do Kamenice se nově přistěhuje
léta pohřešovaný otec Eriky Jánské,
Martin Jánsk ý (Vladimír Kratina).
Chce být své dceři co nejblíž a snaží se napravit alespoň to, co se ještě
napravit dá.
Příběhy starých i nových obyvatel
Kamenice uvidíte už od 31. ledna
2012 každé úterý a čtvrtek ve 20:00
na Nově.

Ljuba Krbová se
svými nejmladšími
seriálovými kolegy
Matyášem
a Annou Marií
Valentovými

Hancock
Život superhrdiny Hancocka v americké komedii se změní, když zachrání život Raye
Embreyho, který pracuje jako PR executive.
Hancock s ním začne spolupracovat a zjistí,
že i on má jen svou zranitelnou stránku.
Alvin a Chipmunkové
Situační humor, doprovázený vtipnými písničkami, patří k těm nejlepším zbraním,
s nimiž na diváky Chipmunkové v animované
rodinné komedii vyrukují. Zpívající veverky
přivedl na svět R. Bagdasarian v roce 1958.

je jen
začátek!

Ordinace v růžové zahradě 2
Nejoblíbenější seriál Ordinace v růžové zahradě 2 vstupuje letos na
jaře již do osmé sezóny a jeho hrdiny čekají nové osudy. Čestmír Mázl
a jeho rodina se budou potýkat se
snad nikdy nekončícími problémy,
Bělu Valšíkovou čekají velké starosti nejen s rekonstrukcí chalupy, kterou zdědila, Zdena a David budou
rozhodovat o budoucnosti své rodiny, Daliborova nemoc upevní velké
přátelství mezi ním, Otou a Kateřinou, vztah Gábiny s Petrem projde
velkou zatěžkávací zkouškou, Darek
s Lucií zjistí, že k sobě patří, a pro
Šimona bude největší překážkou
v lásce vozíček. A téměř všem se do

Ulice

Nejsledovanější denní seriál Ulice
vstupuje s počátkem roku do nové
sezóny. Co nás v ní čeká?
Na jaře se opět budeme setkávat
se starými známými, kteří budou
prožívat nové příběhy plné radosti a naděje, ale jak to už v životě
bývá, přijdou i starosti a zklamání.
Čeká nás rozpad jednoho manželství, poctiv ý boj dvou mužů
o jednu ženu, rozhodování, zda žít poklidný život, nebo se vrátit k pohnuté
minulosti, a mnoho dalších událostí
a zvratů. Přibude také šest nových
postav, například Jitka Sedláčko-

2 0 1 2

vá v roli matky Vojty Kalicha, Lenka
Termerová jako matka Marty Seidlové nebo Michaela Doubravová jako
Alžběta Klimešová.
Na nové osudy oblíbených hrdinů se
mohou diváci těšit každý všední den
v 18:30 na Nově.

více na dalších
stranách

>>
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je jen
začátek!

je jen
začátek!

Veronika Žilková
v roli ředitelky
taneční akademie

První krok
Na jaře TV Nova přinese také původní seriál První krok. Ten diváky zavede
do prostředí taneční akademie, kterou
vede bývalá profesionální tanečnice
Klára Jakubská v podání herečky Veroniky Žilkové. Různorodé taneční styly,
dynamická hudba, ale také nesmlouvavá ředitelka Jakubská a emocemi nabití
studenti. Seriál První krok vypráví příběhy ambiciózních a talentovaných žáků,
jejichž snem je úspěch na taneční scéně, ať již v baletu, street dance nebo hip
hopu. Uspět ale může jen hrstka z nich.
Kromě Veroniky Žilkové v seriálu hrají také Klára Issová, Pavel Kříž, Filip Cíl,
Šárka Vaculíková nebo Radka Pavlovčinová. Režie se ujal Jiří Vejdělek, tvůrce
dvou nejúspěšnějších filmů poslední
doby – Ženy v pokušení a Muži v naději.

Kriminálka Anděl

bude znovu rozplétat zločinecké sítě.
Ve třetí sérii uvidí diváci šestnáct nových kriminálních případů, které jsou
inspirovány skutečnými událostmi.
Na vyšetřovatelský tým majora Tomečka si tentokrát posvítí podplukovnice Dagmar Kopecká, která se stala
novou ředitelkou pražské kriminálky.
Přísnou důstojnici ztvárnila herečka
Ivana Chýlková. Diváci se mohou těšit na výjimečné obrazové zpracování, které bylo natočeno a vyprávěno
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filmovým způsobem. Každá epizoda
ukazuje jiné prostředí, jiný zločin a neobvyklou motivaci pachatelů. Jak řekl
kreativní producent Tomáš Fořtek,
třetí série Kriminálky Anděl odráží témata, jimiž žije současná společnost.
Tvůrci vymysleli zápletky, s nimiž se
mohl setkat v běžném životě ve svém
okolí prakticky kdokoliv. Oblíbený tým
pražských kriminalistů bude vyšetřovat například v pasťáku pro nezletilé
dívky, v supermarketu nebo v luxusní
klinice estetické medicíny.

Internetový portál Voyo.cz nabízí uživatelům široký výběr původní tvorby
TV Nova, českých i zahraničních filmů, seriálů nebo živého vysílání sportovních přenosů na kanálu Nova
Sport, například hokejové NHL a KHL,
golfové turnaje série PGA nebo teni-

V průběhu natáčení byla
mezi mladými herci skvělá
atmosféra

sový Wimbledon. Uživatelé,
kteří si na Voyo.cz zaplatí
poplatek 189 korun, získají
přístup do databáze s neomezeným počtem přehrání bez reklamních sdělení
a legálně. Navíc si mohou
předplatitelé pouštět epizody oblíbených seriálů Novy
v předstihu. Anonymní uživatelé mohou využít dvoutýdenní archiv pořadů, vysílaných na Nově.
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Zimní Ident 2008

je jen
začátek!

je jen
začátek!

TITANIC (2002)

• cena zlatý Promax
• 2 natáčecí dny v exteriérech
v Praze
• 1 natáčecí den na trikové natočení
5,5 m dlouhého modelu Titaniku
• Titanic byl postprodukčně dodán
do reálně natočeného materiálu
a následně byl doplněn 3D efekty

Jarní Ident 2008

Vy jste naše hvězdy

Natáčení
podzimních
ID‘s 2011

• 5 sérií kampaně a každá s jiným
režisérem, na jehož filmu TV Nova
participovala jako koproducent či
hlavní mediální partner
• natočené některé scény ze slavných filmů, v nichž účinkují diváci
jako „NAŠE HVĚZDY“

Grafika
a promotion
Oddělení grafiky a propagace
vlastních pořadů tvoří tým,
který vytváří a realizuje
ideové koncepty kampaní
pro televizní kanály a image
jednotlivých televizních
pořadů.
Oddělení grafik y má na starosti
také image ostatních kanálů Nova
Group. Za svou činnost v oblasti
propagace vlastních pořadů a grafik y získala televize Nova i několik
prestižních ocenění Promax BDA
Awards. Tato soutěž je přirovnává-
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na k filmov ých Oscarům. Hodnotí
unikátní počiny v oblasti kreativity
a efektivnosti reklamních a televizních promo kampaní. Sv ými kampaněmi jsme porazili i světové špičky, jako jsou BBC, Disney Channel
a Studio Universal.
Slovníček pojmů
• ID´s je úvodní a závěrečná znělka
reklamního bloku, měla by se natolik vrýt divákovi do podvědomí, aby
okamžitě věděl, který kanál sleduje.
• Image spot y nazý váme upoutávky, které budují vztah diváka ke
značce.
• Kampaně jsou ucelené série upoutávek, k teré mají společné téma,
propagují vybraný pořad během určitého časového období.

INDIANA JONES (2001)

• cena zlatý Promax
• 4 natáčecí dny ve stanici metra
Vysočanská
• vzhledem k provozu metra probíhalo natáčení pouze mezi 1:00 a 5:00
• na výrobě se podíleli i 3D animátoři, kteří například vytvořili valící
se kouli z tunelu metra

DEN NEZÁVISLOSTI (2003)

• cena stříbrný Promax
• natáčeno v Praze, například v Planetáriu na Petříně, u kyvadla na Letné, ve zvonici chrámu sv. Víta
• velmi náročná 3D postprodukce,
kde byla kompletně vyrobena vesmírná loď a také například letící hlava sochy koně ze sochy sv. Václava

TIP
Jako první jsme v České republice
zavedli tváře v ID‘s!
• zhruba 2x ročně natáčíme tzv.
sezonní ID‘s s tvářemi TV Nova
• natáčení se účastní průměrně
kolem 30 tváří

Moderátorka Televizních
novin Michaela Ochotská
při natáčení jarních ID‘s 2011
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Habermannův mlýn
2010: Jedním z nejúspěšnějsích
filmů, na kterých se TV Nova
podílela, je Habermannův mlýn
s Karlem Rodenem v hlavní roli

je jen
začátek!

je jen
začátek!

2006: Snímek o umění
stárnout podle scénáře
Zdeňka Svěráka

vratné lahve
román pro ženy

vendeta

2004: Romantická komedie
založená na originální situační
komice

2011: V jednom
dni, během pár
hodin, spojí
pomsta osud
několika lidí. Kdo
je vrah, kdo je
oběť?

2011: Může být nevěra základem šťastného manželství?

Nova podporuje
český film
Formou produkce, koprodukce nebo předkupu
televizních vysílacích práv umožnila TV Nova
natočení celé řady kvalitních a přitom divácky
atraktivních snímků.
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muži v naději
V současné době se TV Nova podílí
na komedii Marie Poledňákové Líbáš
jako ďábel, detektivním thrilleru z padesátých let Ve stínu v režii Davida
Ondříčka a na komedii Miloslava Šmídmajera Probudím se včera. Podporuje také film Tomáše Řehořka podle
scénáře Marka Epsteina Signál nebo
filmovou adaptaci oblíbeného seriálu TV Nova Okresní přebor režiséra
Jana Prušinovského. Od letošního roku
navíc TV Nova podporuje český film

také pravidelnými příspěvky do Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši bezmála
100 milionů korun ročně.
Filmové hity
Kromě nového filmu Jiřího Vejdělka
Muži v naději a prvního 3D muzikálu
V peřině pomohla v poslední době TV
Nova realizovat také pohádku Zdeňka Trošk y Čertova nevěsta, film
Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Nevinnost, adaptaci úspěšného
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románu Michala Viewegha Román
pro muže v režii Tomáše Bařiny, historický film Juraje Herze Habermannův mlýn, akční podívanou Petra
Jákla Kajínek, v ýjimečně úspěšný
film Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení,
drama Jana Hřebejka Kawasakiho
růže nebo komedii Doktor od jezera hrochů podle předlohy Miloslava
Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky.
13 milionů diváků
Od roku 2005 TV Nova koprodukovala celkem 37 českých filmů, jejichž
celková ná vštěvnost by la téměř
13 milionů diváků, z toho jen loni
téměř 3 miliony diváků. Ze souhrnu
všech česk ých filmů, natočených
za uvedené období, tvoří filmy, které vznikly v koprodukci TV Nova, více
než půlku celkové návštěvnosti. Filmy, podporované T V Nova, získaly
za posledních šest let 14 Česk ých
lvů za 8 různých filmů.
Kromě uznávaných režisérů, jako jsou
Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Vladimír
Michálek, Juraj Herz, Petr Zelen-

je jen
začátek!

A B Y M O H L O B Ý T N Ě J A K É V Í TÁ N Í , M U S Í B Ý T N A P Ř E D L O U Č E N Í

ka nebo Jiří Menzel, podporuje TV
Nova i mladé režiséry. Mezi podpořené filmy patří i debuty Jiřího Vejdělka (Účastníci zájezdu), Tomáše Bařiny (Bobule) či Jana Prušinovského
(František je děvkař).
Vedle diváck y úspěšných komedií
se TV Nova podílí také na ostatních
žánrech, od pohádek (Nejkrásnější
hádanka, Čertova nevěsta) a akčních filmů (Na vlastní nebezpečí, Kajínek) přes dramata (O rodičích a dětech, Habermannův mlýn, Nevinnost,
Kawasakiho růže) až po dokumenty
jako Občan Havel.
Mezinárodní úspěchy
K nejprestižnějším koprodukcím TV
Nova patří film Vratné lahve Jana
Svěráka, který se stal druhým nejnavštěvovanějším snímkem v historii České republiky, byl oceněn třemi
Českými lvy a cenou diváků na festivalu v Karlových Varech. Obsluhoval jsem anglického krále režiséra
Jiřího Menzela získal čtyři České lvy
včetně ceny za nejlepší film, ceny

2005: Jana Hubinská
a Ivan Trojan v komedii
plné absurdních situací

Příběhy
obyčejného
šílenství

filmové kritiky na festivalu v Berlíně
a nominace na Zlatého medvěda.
Oceňovaný a úspěšný projekt Pavla
Kouteckého a Miroslava Janka Občan Havel navštívilo v kinech 160 tisíc
diváků, získal cenu Český lev za nejlepší dokument a nominaci na Evropskou filmovou cenu. Neoddiskutovatelnou uměleckou hodnotu přineslo
drama Jana Hřebejka Kawasakiho
růže, které získalo dvě ceny na festivalu Berlinale, včetně ceny za nejlepší film v nesoutěžní sekci Panorama,
a také dva České lvy z devíti nominací. V neposlední řadě stála TV Nova
i za českoněmeckým koprodukčním
historick ým filmem Juraje Herze
Habermannův mlýn, kter ý získal
Bavorskou filmovou cenu za režii
pro Juraje Herze a cenu za nejlepší
herecký výkon.

BIOGRAF JAN SVĚRÁK A PORTOBELLO PICTURES UVÁDĚJÍ FILM VRATNÉ LAHVE
V h l a v n í c h r o l í c h Z D E N Ě K S V Ě R Á K , D A N I E L A K O L Á Ř O VÁ , TAT I A N A V I L H E L M O VÁ , J I Ř Í M A C H Á Č E K , J A N B U D A Ř A PAV E L L A N D O V S K Ý
Námět a scénář ZDENĚK SVĚRÁK Kamer a VLADIMÍR SMUTNÝ Stř ih ALOIS FIŠÁREK Zvuk JAKUB ČECH A PAVEL REJHOLEC
H u d b a O N D Ř E J S O U K U P V ý t v a r n í k J A N V L A S Á K K o s t ý m y S I M O N A R Y B Á K O V Á M a s k y Z D E N Ě K K L I K A V ý r o b a U . F. O . P I C T U R E S
D e s i g n © Pe t r Š t ě pá n /S t u di o N a j br t / 2 0 07

Producent JAN SVĚRÁK A ERIC ABRAHAM Režie JAN SVĚRÁK
www.vratnelahve.cz

Generální partner:

Par tner:

Mediální partneři:

Film vznikl za podpory
Státního fondu České republiky pro podporu
a rozvoj české kinematografie

PŘÍBĚHY
OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ
INSTRUKTÁŽNÍ

FILM

Kajínek
2010: Nejslavnějšího
čekého vězně si zahrál
ruský herec Konstantin
Lavroněnko

PETRA ZELENKY

2006: Film byl natočen podle bestselleru
spisovatele Michala
Viewegha

účastníci zájezdu

ROLI

© NEGATIV, ČESKÁ PRODUKČNÍ 2000, PEGASOS FILM, SISAART, 2005 / DISTRIBUCE BIOSCOP / SOUNDTRACK K FILMU VYDÁVÁ SONY BMG MUSIC / WWW.SILENSTVI.CZ

Partnerem filmu je

Mercedes-Benz Třída A
Neobyčejné auto za obyčejnou cenu
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v k Op rODuk Ci

DiS t riB uC e

e x k l u z i v ní t el e v i z ní pa r t ner

MeDi Á l ní pa r t neŘi

2007: Hlavním tématem filmu je fenomén
manželství a vše, co
k němu patří
jEdEN dEN
dVa mužI
jEdNa
pomSta

obsluhoval jsem
anglického krále

Přehled filmů, které podpořila TV Nova
2008

O rodičích a dětech

1999

Z pekla štěstí I.

2000

Princezna ze mlejna II.

O život

2001

Z pekla štěstí II.

František je děvkař

Jak ukrást Dagmaru

Svatba na bitevním poli

2002

Andělská tvář

Nejkrásnější hádanka

2003

Kameňák 1

Na vlastní nebezpečí

2004

Jak básníci neztrácejí naději

2008: Tereza Voříšková
a Kryštof Hádek jako
filmový milenecký pár

... NEVINNĚ
O VÍNĚ

V KINECH OD 27. BŘEZNA 2008
KOPRODUCENT
www.magicboxslovakia.sk

2009

Miloš Forman: Co tě nezabije...

Non plus ultras

Občan Havel přikuluje

Kameňák 2

Kawasakiho růže

Román pro ženy

2 Bobule

Kameňák 3
2006

2008: Michal Suchánek a
Eva Jeníčková v pokračování úspěšné komedie

Účastníci zájezdu

Ženy v pokušení

Román pro muže

V peřině

Medvídek

Perfect Days - I ženy mají své
dny

27.7.2010 16:33:46

Westernstory
Muži v naději

Kvaska

doktor od
jezera hrochů

Roman pro muze_A1_fin.indd 1

Hranaři
Vendeta

Bestiář

2010: Snímek režiséra
Zdeňka Trošky se natáčel také v Africe

KOPRODUCENT

Doktor od Jezera hrochů
2011

Poslední plavky

Čertova nevěsta

Taková normální rodinka
Vy nám taky, šéfe!

Nevinnost
2012

Okresní přebor - Poslední sezóna
Pepika Hnátka

Občan Havel

Líbáš jako ďábel

Bobule

Probudím se včera

Nestyda

Signál

U mě dobrý

Ve stínu
zeny-v-pokuseni_poster.indd 1
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TÁŇA

PAUHOFOVÁ

IN FILM PRAHA UVÁDÍ ROMÁN PRO MUŽE FILM PODLE KNIHY MICHALA VIEWEGHA
HRAJÍ MIROSLAV DONUTIL, MIROSLAV VLADYKA, VANDA HYBNEROVÁ, TÁŇA PAUHOFOVÁ, JAN BUDAŘ, FILIP ČAPKA, PAVEL ŘEZNÍČEK A DALŠÍ
KOSTÝMY MILAN ČORBA MASKY JANA RADILOVÁ 1. ASISTENT REŽIE JIŘÍ KAČÍREK ML. VEDOUCÍ PRODUKCE LEA HASOŇOVÁ ARCHITEKT MILAN BÝČEK
HUDBA ZDENĚK VŘEŠŤÁL A NEŘEŽ ZVUK JIŘÍ KLENKA KAMERA TOMÁŠ SYSEL SCÉNÁŘ MICHAL VIEWEGH PRODUCENT RUDOLF BIERMANN REŽIE TOMÁŠ BAŘINA
HLAVNÍ PARTNER

Ro(c)k Podvraťáků

Sněženky a machři po 25 letech

MIROSLAV

VLADYKA

FILM TOMÁŠE BAŘINY, REŽISÉRA BOBULÍ
PODLE ROMÁNU MICHALA VIEWEGHA

Habermannův mlýn

Vratné lahve

2008

VANDA

HYBNEROVÁ

Kajínek

Obsluhoval jsem anglického
krále

Jak se krotí krokodýli

MIROSLAV

DONUTIL

Operace Dunaj
2010

Rafťáci

2007

Jménem krále

Pánská jízda

Příběhy obyčejného šílenství

design SIdE2

františek je děvkař

FILM
K RY Š T O F H Á D E K
LUKÁŠ LANGMAJER

Bionaut Films uvádí thriller vendeta hraJí ondřeJ vetchý, oldřich Kaiser, mareK taclíK, igor chmela, lucie ŠteFFlová, ondřeJ havel, daniel nováK, václav vostáreK
casting Kateřina ouJezdsKá umělecKý masKér Jana dopitová Kostýmy Katarína ŠtrBová BieliKová zvuK david titěra, tomáŠ zúBeK střih mareK opatrný hudBa petr ostrouchov
architeKt Jan vlasáK Kamera martin ŠtrBa producent vratislav ŠlaJer scénář a režie miroslav ondruŠ
s přispěním státního Fondu Čr pro podporu a rozvoJ ČesKé KinematograFie a v KoproduKci s soundsquare a io post distriBuce BontonFilm
V KINECH 24/11/2011 www.vendeta-Film.cz

2007: Josef Polášek si
zahrál po boku Zdeny
Hadrbolcové

NOVÝ
ČESKOM O R AV S K Ý

www.bioscop.cz

medvídek

foto SalIm ISSa a ŠtěpáNKa StEIN

y

WWW.BOBULE.CZ

sněženky a machři
po 25 letech

IVAN TROJAN

m

2006: Snímek Jiřího
Menzela získal Českého
lva za nejlepší film

2005
V HLAVNÍ

l

je jen
začátek!

bobule

dále hrají ZUZANA ŠULAJOVÁ, MIROSLAV KROBOT, NINA DIVÍŠKOVÁ, KAREL HEŘMÁNEK, JIŘÍ BARTOŠKA
ZUZANA BYDŽOVSKÁ, PETRA LUSTIGOVÁ, JANA HUBINSKÁ, JIŘÍ BÁBEK, MARTA SLÁDEČKOVÁ a další
casting KATEŘINA OUJEZDSKÁ / vedoucí produkce PAVEL ŠPAČEK / masky NEVENA THIELOVÁ
výtvarník kostýmů MARTIN CHOCHOLOUŠEK / architekt ONDŘEJ NEKVASIL / zvuk MICHAL HOLUBEC
střih DAVID CHARAP / hudba KAREL HOLAS / producenti PAVEL STRNAD, MILAN KUCHYNKA
kamera MIRO GÁBOR / scénář a režie PETR ZELENKA

i

4/28/10 2:50:35 PM
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nadace nova

nadace nova

Nadace Nova:

Koncerty, pomoc osamělým dětem i kostní dřeň
je jen
začátek!

Společnost CET 21 založila 17. března 2000 vlastní nadaci. Nadace Nova za dvanáct let
své existence podpořila desítky charitativních projektů. Každý rok věnuje potřebným
zhruba sedm milionů korun a zastřešuje veškeré dobročinné aktivity, spojené s televizí.

je jen
začátek!

2011: Jedna z tváří kampaně
Zapište se někomu do
života! Lucie Borhyová

2011: Finalisté Česko Slovenské
SuperStar zazpívali na koncertě
Chceme žít s vámi

2011: Koncertu Chceme žít s vámi
se každoročně účastní tisíce lidí
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Koncert Chceme žít s Vámi
Každoroční charitativní koncert pro
lidi s mentálním postižením z celé
republiky, který pořádá a financuje
Nadace Nova. Počet účastníků koncertu se díky své jedinečné atmosféře proti předešlým ročníkům zmnohonásobil, a musel se tak přemístit
z pražské Lucerny na Výstaviště
a odtud do O2 Areny. V posledních
ročnících se koncertu zúčastní průměrně 6500 mentálně a tělesně postižených dětí i dospělých. Všichni
umělci, přední zpěváci a zpěvačky
českého showbyznysu na něm vystupují bez nároku na honorář.
Cena Michala Velíška
Společný projekt TV Nova a Nadace
ADRA. Ocenění za záchranu lidského
života je vyhlašováno na památku zaměstnance TV Nova Michala Velíška,
který byl zastřelen v září roku 2005
v Praze na Karlově náměstí, když se

zastal neznámé dívky, ohrožované
útočníkem Davidem Lubinou. Po Michalovi zůstala tehdy devítiměsíční
dcera. O tom, kdo získá tuto cenu,
rozhodují svými hlasy diváci TV Nova.
Slavnostním vyhlášením Ceny Michala Velíška vrcholí projekt „Hrdinové
mezi námi“, který bojuje proti lidské
lhostejnosti. Probíhá pod záštitou primátora hlavního města Prahy, čestnou patronkou je Iva Velíšková, vdova
po Michalu Velíškovi.

2011: Cenu Michala Velíška v posledním
ročníku získal Martin Spiridonov z Orlové

Transplantace kostní dřeně
V roce 2002 spustila TV Nova první vlnu
celorepublikové sociální kampaně
na podporu dobrovolného dárcovství
kostní dřeně. Po dobu trvání kampaně se do registru zapsalo 5187 dobrovolných dárců a desítky zaměstnanců TV Nova, a registr se tak podařilo
naplnit na tři roky dopředu. Jedna ze
zaměstnankyň televize se dokonce
stala dárkyní a přispěla k záchraně
těžce nemocného chlapce.
Za šest týdnů 5486 dárců
Druhá vlna úspěšného projektu, nazvaná Zapište se někomu do
života!, navázala v roce 2011 na
kampaň z roku 2002. Za šest týdnů
kampaně se do registru zapsalo 5486
lidí, mnoho tváří a desítky zaměstnanců TV Nova. Byl tak překonán počet
z roku 2002 a registr se podařilo
naplnit na déle než tři roky dopředu. Ve spotech se po dobu šesti
týdnů na obrazovce objevovalo
18 tváří TV Nova (Zlata Adamovská,
Lucie Borhyová, Libor Bouček, Ondřej Brzobohatý, Renáta Czadernová,
Markéta Fialová, Gabriela Gunčíková,
Kristina Kloubková, Rey Koranteng,

Iveta Kořínková, Tomáš Krejčíř, Dana
Morávková, Petr Rychlý, Patricie Solaříková, Jakub Štáfek, Petr Vágner,
Miroslav Vaňura a Karel Voříšek)
a MUDr. Vladimír Koza, primář Hematologicko-onkologického
oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň.

Zapište se
někomu
do života!

2011: Dárcovství kostní
dřeně podpořily desítky
známých osobností
2011: Symbol kampaně
Zapište se někomu
do života!

2002: Vladimír
Koza, primář
Hematologickoonkologického
oddělení
FN Plzeň
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nova cinema

nova cinema

První digitální kanál
Nova Cinema
je jen
začátek!

je jen
začátek!
Amazing Race:
O milion kolem světa

Plastická
chirurgie s. r. o.

warholka

Prvním digitálním
kanálem v Česku se stala
v prosinci roku 2008 Nova
Cinema. Druhý kanál ze
skupiny Nova je čtvrtou
nejsledovanější stanicí
v zemi. Svým divákům
pravidelně přináší
velkofilmy i kultovní
klubové snímky.
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Vysílání zahájila Nova Cinema 1. prosince 2007 – tehdy ještě jako televize, šířená jen v satelitní a kabelové
síti. Do volného pozemního digitálního vysílání vstoupila o rok později,
15. prosince 2008, a stala se tak první z nových stanic, šířených pozemním digitálním signálem.
V cílové skupině diváků 15-54 let je
Nova Cinema čtvrtou nejsledovanější stanicí na českém televizním trhu.
V dubnu roku 2008 vstoupila do peoplemetrového měření, její průměrný
podíl na sledovanosti v cílové skupině 15-54 let činil v roce 2008 v celém
dni 0,50 %. Aktuálně za období prosinec 2011 činil její průměrný celodenní
share (8:00-2:00) v této cílové skupině 6,34 %.

Rodinné komedie i kultovní klubové
snímky
Z programu stanice Nova Cinema
si vyberou jak milovníci klasických
hollywoodských trháků, tak i náročnější diváci. V programu se totiž pravidelně objevují kultovní klubové snímky
v pravidelném cyklu zvaném Kinomol,
jako například Amores Perros: Láska je
kurva, Warholka nebo Zuřící býk.
Nova Cinema přináší pořady napříč
všemi žánry. K vidění jsou thrillery, romantické komedie, akční snímky, horory, ale také reality show a slavné seriály. Velké sledovanosti se těší nejen
zahraniční formáty, ale i pořady domácí tvorby. Nova Cinema také podporuje filmové dění u nás, například festivaly Febiofest a Famufest.

Během svého déle než čtyřletého
působení na českém televizním trhu
uvedla Nova Cinema bezpočet filmových premiér (mj. Berlínské spiknutí
od Stevena Soderbergha, Ali, Lovec
draků, Hranice života, Láska za časů
cholery a mnoho dalších) nebo seriálové novinky, jako je Hranice nemožného
(Fringe), Perníkový táta (Breaking Bad)
či Plastická chirurgie s.r.o. (Nip/Tuck).
Tvrdá hra o milion dolarů
V roce 2012 zařadila Nova Cinema
do vysílacího schématu programovou
novinku – celosvětově oceňovanou
soutěžní reality show Amazing Race:
O milion kolem světa.
Nova Cinema bude samozřejmě i nadále přinášet mnoho zábavných a zajímavých filmů a seriálů. Programová
ředitelka televize Nova Cinema Antoanella Ungureanu k tomu poznamenává: „Jak říká známá filmová hláška: Je
lepší užít si nádherných třicet minut,
než prožít nudný celý život. Posláním
televize Nova Cinema je přinášet divákům co nejvíc nádherného, je jedno,
jestli trvá třicet minut, nebo tři hodi-

Berlínské spiknutí
ny, důležité je, aby to stálo za to. To je
na naší práci vzrušující, namíchat tu
správnou filmovou směs. Aneb jak se
říká v jiném filmu: Život není o tom, kolikrát se nadechnete, ale o okamžicích,
které vám vyrazí dech.“

TIP
Nova Cinema odvysílala:
• 2438 filmových titulů
• 497 řad seriálů
• to představuje dohromady
13 064 epizod

Perníkový táta
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mtv

je jen
začátek!

nova

Přinesli jsme
česko-slovenskou
verzi MTV...
Česko-slovenská
verze hudebně
lifestylového
kanálu MTV
oslavila v listopadu
druhé narozeniny.
Premiérou hudebního
klipu od Alicie Keys
a Jay-z Empire
State of Mind (New
York) odstartovala
29. listopadu 2009
přesně ve 21 hodin
česko-slovenská MTV.

Od 5. ledna 2010 přinesla česko-slovenská verze MTV vlastní pořad
Backstage. Moderátoři Hanka Zajíčková a Dominik Turza od toho dne každý
týden provádějí diváky nejzajímavějšími hudebními akcemi i jejich zákulisím.
První díl odhalil zákulisí z brněnského
castingu Česko Slovenské SuperStar.
O tři měsíce později mohli diváci sledovat první Backstage LIVE z přímého
přenosu SuperStar.

Za dva roky své existence česko-slovenská verze MTV přinesla divákům
exkluzivní premiéry hudebních klipů.
Slavnostně představit svou novinku
prostřednictvím této stanice se rozhodli například Rytmus, Charlie Straight, Gábina Gunčíková, Monika Bagárová, Ben Cristovao, Martin Harich,
skupina PSH a další. Čeští a slovenští diváci viděli zákulisí mnoha významných
hudebních akcí napříč celou planetou,
ale také exkluzivní rozhovory s hvězdami světového formátu. Exkluzivně pro
česko-slovenskou MTV se zpovídali
50 Cent, DJ Tiesto, Ozzy Osbourne,
Ice Cube, Anastacia, Black Eyed Peas
nebo Busta Rhymes.
Prestižní EMAs konečně u nás
Česko-slovenská verze
MTV přinesla do České
republiky a na Slovensko

Původní pořad
česko-slovenské
MTV Backstage

Deset let
sportovních
zážitků
Hanka Zajíčková při
rozhovoru s raperskou
hvězdou Ice Cubem

prestižní hudební ceny. MTV EMAs
celých patnáct let Česko a Slovensko míjely. S příchodem česko-slovenské MTV přibyla nová kategorie –
CZECH/SLOVAK ACT. Lokální vítěze
volili čeští a slovenští diváci již dvakrát
a v obou ročnících si trofej odnesla
talentovaná třinecká kapela Charlie
Straight. Kromě MTV EMAs mohou
diváci česko-slovenské MTV sledovat
i udílení cen Video Music Awards,
Movie Awards a Bet Awards.
Také v roce 2012 přinese stanice exkluzivní klipové premiéry, reportáže
z významných hudebních akcí, premiéru seriálu Kamarád taky rád a premiérové řady oblíbených seriálů...
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Počet přímých přenosů
NOVA Sport
(Galaxie sport)
rok

počet

hodin

221

466

2003

398

845

MTV v číslech:

2004

436

854

2005

542

1037

170 350 – počet odvysílaných klipů (roste každým okamžikem :))

2006

835

1637

5597 – počet hudebních klipů v databázi

2007

971

1823

97 – počet odvysílaných seriálů

2008

916

1800

55 – počet odvysílaných premiér pořadu Backstage

2009

1188

2240

2 – moderátoři česko-slovenské verze MTV
Moderátoři
česko-slovenské verze
MTV Hanka Zajíčková
a Dominik Turza

je jen
začátek!

NOVA Sport zahájila vysílání
1. dubna 2002 pod názvem Galaxie
sport a stala se tak jednou z prvních
sportovních stanic v ČR. V říjnu 2008
se stanice přejmenovala na NOVA
Sport a začala úspěšně plout
ve flotile kanálů skupiny NOVA.

2002

Stav k 8. 12. 2011

sport

2010

1251

2377

2011

1277

2454

Celkem

8035

15533

Od počátků vysílání přinesl sportovní
program divákům velké množství přímých přenosů. Největší objem tvoří
vysílání fotbalových zápasů, a to především anglického FA Cupu, české
Gambrinus ligy, UEFA Champions
League, francouzské Ligue 1, Portugalské ligy a ruské Premier Ligy.
V minulosti se ve vysílání objevily
také přenosy anglické Premier League, německé Bundesligy, italské
Serie A nebo španělské Primera
Division. Fotbalové soutěže se
za dlouhé období v našem programu
střídají a tým stanice pracuje na tom,
aby se hlavně přenosy Premier League nebo Serie A opět do programu
stanice vrátily.
NHL, KHL i Tipsport Extraliga
Druhým sportem, kterému v živých
přenosech dává tato stanice mimořádně velký prostor, je lední hokej.
Kromě tradiční NHL je na obrazovkách NOVA Sport zastoupen ruskou KHL, ve které můžou televizní
diváci sledovat skvělé výkony mnoha českých a slovenských hokejistů.

Od roku 2010 jsou pravidelně zařazovány do vysílání také přímé přenosy
české Tipsport Extraligy. Důležitým
a historickým pilířem ve vysílání NOVA
Sport je motorismus. Už několik let
se v jeho programu kanál věnuje nesledovanějším závodům Formule 1
a Moto GP. V programovém schématu samozřejmě nechybějí ani další
tradiční a divácky oblíbené programy,
jako například NBA, Aviva Premiership Rugby, European PGA Tour,
ATP World Tour Series, Wimbledon,
British Open, US Open, Handball
Bundesliga a velké množství doplňkových magazínů.
1 746 423 předplatitelů
Stanice NOVA Sport se za dobu svého vysílání stala jednou z nejsledovanějších sportovních stanic v České
a Slovenské republice. Mezi placenými programy patří pravidelně na první
místa. Velkou oblibu sportovního programu kanálu NOVA Sport podtrhuje
také číslo předplatitelů, které v prosinci 2011 dosáhlo 1 746 423 v České
a Slovenské republice.
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i n t e r n e t

je jen
začátek!

i n t e r n e t

Jak vznikalo novácké
internetové portfolio
Za téměř čtyři roky existence se internetové
portfolio skupiny Nova stalo úspěšnou
a samostatnou sekcí, která přinesla
na český internet mnoho novinek.

6. dubna 2009 – S webem Dobyvatel.cz přišla česká variace
webové strategické hry Conquistador, v které mohou hráči
virtuálně dobývat různé kraje České republiky, poměřovat své
znalosti z různých oborů, jako jsou historie, geografie, umění,
atd. Body, které návštěvníci ve hře získají, mohou proměňovat
v aukci za hodnotné ceny.
Měsíční uživatelé: 108 410 RUest *

Měsíční uživatelé: 259 540 RUest *

1. října 2008 – Televize Nova představila své oficiální stránky Nova.
cz. Divákům od té doby nabízí informace o seriálech, videa ze zákulisí
pořadů i scény, které se nikdy nedostaly na obrazovku. Fanoušci se mohou prostřednictvím portálu zeptat
na cokoliv slavných osobností prostřednictvím on-line chatů. Součástí
Nova.cz jsou i MTV, Nova Cinema,
Nova Sport a hry.nova.cz.

je jen
začátek!

6. ledna 2011 – Svůj portál získaly i teenagerky. Blogový magazín Krásná.cz přináší informace o módě, kosmetice, hubnutí, klucích, celebritách – zkrátka o všem, co zajímá mladé dívky. Samy
čtenářky se stávají autorkami webu, píší články nebo se radí
s ostatními o problémech, které je trápí.
Měsíční uživatelé: 146 401 RUest *

Měsíční uživatelé: 804 694 RUest *

27. května 2008 – Největší publikační
systém v České republice Blog.cz se
po třech letech své existence spojil
s CET 21. Jeho uživatelé mohou jeho
prostřednictvím publikovat své autorské texty, fotogalerie i videa nebo
spravovat osobní deníčky. Na Blog.cz
najdeme blogy profesionálních spisovatelů i známých osobností.
Měsíční uživatelé: 2 168 653 RUest *

1. května 2008 – Byl poprvé spuštěn internetový
zpravodajský portál televize Nova TN.cz. Zaměřuje se na aktuální události z České republiky i ze
světa, přináší informace i z oblasti showbyznysu,
života celebrit, filmu nebo hudby. V současnosti
zajišťuje reportáže více než padesát zpravodajských týmů.
Měsíční uživatelé: 771 803 RUest *
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1. května 2010 – Portál pro ženy je na světě!
Na Doma.cz čtenářky najdou zajímavosti a novinky
z oblasti zdravého životního stylu a péče o zdraví,
nové trendy módy, tipy a rady, jak o sebe pečovat
i jak se líbit mužům. Čtenářky portálu se také dozví,
co je nového v showbyznysu, a mohou si přečíst rozhovory se slavnými osobnostmi.

6. října 2011 – Nejmladší z internetových magazínů
skupiny Nova se zaměřil na svět mužů. Portál o životním stylu RedNews.cz jim přináší novinky ze světa
techniky i automobilů, krásné slečny, adrenalinové
sporty, ale také akční reportáže nebo rady, co mají
ženy rády v sexu. Již osm týdnů po svém spuštění se
stal RedNews.cz druhým nejčtenějším magazínem
ve své kategorii.
Měsíční uživatelé: 175 088 RUest *

1. ledna 2012 – Do portfolia skupiny
Nova se zařadil zpravodajský portál
Mediafax.cz, který je úzce zaměřený na byznys, ekonomiku a finance.
Čtenářům přináší také odborné komentáře, názory a analýzy. Cílovou
skupinou portálu jsou manažeři
a lidé, zaměřující se na aktuální informace ze světa financí. Uživatelům
nabízí také ranní emailový přehled
událostí z předchozího dne a noci.

1. ledna 2011 – Především filmoví fanoušci ocenili
vznik portálu Voyo.cz. V prosinci 2011 byl proveden
úspěšný relaunch stránky, s nímž vznikla i jedinečná služba předplatného. Uživatelé mohou za 189
korun měsíčně neomezeně sledovat české i zahraniční filmy z nabízené knihovny, seriály a pořady
TV Nova. Díly oblíbených epizod si mohou pustit
ještě před televizní premiérou.
Měsíční uživatelé: 733 169 RUest *
* Měsíční průměr za období
leden – listopad 2011
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Tisková agentura Mediafax:
Nejnovější posila portfolia CET 21

Mediafax: Nejlepší fota

je jen
začátek!

je jen
začátek!

2010: Na letišti Ruzyně v Praze
se uskutečnilo setkání s českým
olympijským týmem po jeho
návratu ze zimních olympijských her
ve Vancouveru. Na snímku Martina
Sáblíková odjíždějící z letiště

Na český trh
vstoupila 11. června
2008 tisková
agentura Mediafax.
Od ledna 2012 je
součástí portfolia
CET 21.

V současnosti tisková agentura poskytuje klientům profesionální zpravodajství z domova, politiky, ekonomiky, regionů, krimi, sportu a kultury.
O nepřetržitý přísun nejaktuálnějších
informací se stará tým více než osmi
desítek reportérů, redaktorů, editorů,
fotografů a grafiků po celé republice.
Během jediného dne vyprodukuje
Mediafax v průměru více než čtyři sta
zpráv, více než dvě stovky fotografií,
infografiky a audiozáznamy.
Mediafax exkluzivně
Mnoho důležitých zpráv se Česko
dozvědělo poprvé právě díky zpravodajství agentury Mediafax. Z oblasti
politiky jako první přinesla zprávy například o insolventním řízení strany
Věci veřejné, odvolání libereckého
primátora Korytáře nebo rušení zastupitelských úřadů. Exkluzivně informovala i o úpadku Sazky, o kauze ne-

oprávněného nakládání s majetkem
klubu Bohemians 1905 nebo o rodinném skandálu exministra Tomáše Julínka, jehož syn nenastoupil do vězení
k výkonu trestu. Byl to také Mediafax,
kdo přinesl exkluzivní rozhovor s jihoafrickým expolicistou Paulem O´Sullivanem při jeho utajované návštěvě ČR
v souvislosti s uprchlým podnikatelem
Radovanem Krejčířem.
Partner významných akcí
Agentura Mediafax je spojena s mnoha
významnými kulturními i ekonomickohospodářsk ými projekty. Stala se
mediálním partnerem například MFF
Febiofest, Chinaski tour, filmu Lidice,
skupiny Nightwork nebo hudebních
festivalů Benátská noc, Okoř, United
Islands i Hradozámecké noci. Z oblasti
ekonomiky Mediafax podpořil například projekty Pojišťovna roku nebo
Exportér roku.

Fotobanka i zprávy do emailu
Během svého téměř čtyřletého působení na českém trhu Mediafax zavedl pro klienty celou řadu produktů. Tím hlavním je mediafaxbiz.cz
– portál poskytující nepřetržitý kompletní zpravodajský servis. Fotografie
ke všem důležitým událostem poskytuje databanka mediafaxfoto.cz,
v níž si navíc mohou klienti vybrat
i image fotografie a infografiky. Co
všechno se odehrálo během noci, to
shrnuje každý den ranní emailové zpravodajství mediafaxnews.cz. Pro čtenáře zpráv pomocí smartphonů a tabletů zajišťují plnohodnotné zobrazení
zpravodajského portálu mediafax.cz
aplikace pro IOS a Android.

TIP
2008: Fotbalisté AC
Sparta Praha se radují
ze vstřeleného gólu 31.
března 2008 v Praze
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2009: Závodníci na Mistrovství
České republiky na ledové ploché
dráze v obci Růžená u Milevska

· 420 zpráv v průměru přinese
každý den
· 80 členů má zpravodajský tým
· 220 fotografií denně nabídne
klientům
· 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu funguje

2007: Do odstaveného pantografu
na nádraží v Čerčanech narazil
rychlík jedoucí z Prahy do Českých
Budějovic. Strojvedoucí osobního
vlaku zahynul
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Děkujeme!

... za 18 let na vrcholu
je jen
začátek!

Díky svým divákům se televize Nova drží už osmnáct let na
vrcholu sledovanosti v Česku. Diváci se s ní bavili u filmových
premiér, zábavních pořadů, ale také získávali důležité informace
prostřednictvím jejího zpravodajství. Kolik času v její společnosti
strávili v letech 1997 až 2011 (od počátku peoplemetrového měření)?

152 573 pořadů celkem odvysíláno
105 039 hodin trvalo vysílání

32 768 hodin filmů
6 178 hodin vyplnila na obrazovce Novy publicistika

19 554 hodin zábavních pořadů

10 194 hodin filmových premiér
18 let společně na
vrcholu Proto musí
být slova díků! Děkujeme
současným i bývalým
divákům od Aše až
po Břeclav, děkujeme
současným i bývalým
zaměstnancům, ať už pracují
kdekoli, děkujeme současným
i bývalým tvůrcům pořadů
televize Nova, ať už se jejich
pořady povedly více či méně
- jakákoli zkušenost je dobrá,
zkrátka děkujeme všem,
kterým televize Nova není
lhostejná!

P rime
P rime
timetime
P ondělí - Neděle
P ondělí 2.- Neděle
6. 19972.- 31.
6. 1997
2011
- 31. (19:00
12. 2011
- 23:00);
(19:00Dos
- 23:00);
pělí 15Dos
- 54;
pělí 15 - 54;
P12. rime
time
P odíl na sPledovanos
odíl na s ledovanos
ti
ti
P ondělí - Neděle 2. 6. 1997 - 31. 12. 2011 (19:00 - 23:00); Dos pělí 15 - 54;
P odíl na s ledovanos ti

P rima P rima
16,52%16,52%
P rima

8,60%

16,52%

Zdroj: ATO - Mediares
Zdroj: ATO
earch
- Mediares earch
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Os tatníOs
T Vtatní T V
8,60%
Os8,60%
tatní T V

ČT1 ČT1
21,25%21,25%
ČT1
21,25%

ČT2 ČT2
5,74% 5,74%
ČT2
5,74%

Nov a Nov a
47,89%
47,89%
Nov a
47,89%
C E T 21 s pol. Cs Er.To.21 s pol. s r. o.
* Peoplemetrové měření sledovanosti začalo od 2. 6. 1997

Zdroj: ATO - Mediares earch
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