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Nejaktuálnější zprávy z dění napříč Českou republikou, z oblasti politiky, regionů, sportovních událostí
i zahraničí, dramatické životní příběhy, ale také praktické rady, jak si poradit s úřady nebo jak nenaletět
nepoctivým obchodníkům – to všechno najdou čtenáři na portálu TN.cz.
Novinkou na TN.cz je rubrika „Na vaší straně“. V ní čtenáři najdou inspiraci a rady, jak zvládnout byrokracii
na úřadech, jak postupovat v případě odhalení korupce nebo informace o svých právech. Rubrika „Na vaší
straně“ zároveň odkrývá nesprávnou činnost a poukazuje na zodpovědnost lidí a institucí, které občané
platí ze svých daní.

TN.cz je první zpravodajský portál, jehož součástí je
i internetový kanál – Nova News. Svým čtenářům přináší to nejlepší ze zpravodajského a publicistického
obsahu TV Nova a redakce TN.cz. Nova News představuje také to nejzajímavější z archivů televize Nova.
Návštěvníci na Nova News budou moci například nahlédnout do zpravodajských relací, které stanice vysílala před 15 lety.
•
•
•
•
•

Přímé přenosy všech zpravodajských relací
Přímé přenosy nejdůležitějších událostí
z České republiky
Sestřihy toho nejlepšího z publicistických
pořadů a Snídaně s Novou
Retro ohlédnutí za 15 let starými zprávami,
reportážemi a diskusními pořady
Nejlepší videa z TN.cz a dalších webů CET 21

Internetový magazín pro dívky Krasna.cz se odlišuje od
ostatních především masivním zapojením čtenářek do
plnění obsahu. Právě to chce Krasna.cz na podzim ještě
více prohloubit.
Šanci ke spolupráci dostanou nové blogerky, které tak
rozšíří současný tým třiceti blogerek a blogerů, jež pro
Krasna.cz píší nyní – některé již od samotného spuštění
portálu.
I ostatní čtenářky budou mít šanci prezentovat své texty, ale i fotky a videa. Zda se dostanou mezi stále píšící
autorky, o tom budou rozhodovat rovněž samotné čtenářky. Ty dostanou prostor v rubrice „Vaše tvorba“. Uveřejňovány budou klasické články, ale i povídky a další
texty našich čtenářek, o které je velký zájem. To ukazuje
i aktuální fanfiction na pokračování k seriálu Upíří deníky.
Na podzim nemůže samozřejmě chybět ani průvodce
začátkem školy, zaměří se zejména na dívky, které od
září nastupují na vysokou či střední školu a čeká je nová
zkušenost a noví spolužáci. Ani sezóna blížících se tanečních a maturitních plesů nezůstane na Krasna.cz
bez povšimnutí, velký seriál provede čtenářky vším, přes
výběr šatů, bot či účesu, až po pravidla správné etikety.

Moderní ženy, které si budují úspěšnou kariéru v zaměstnání, ale zároveň chtějí být skvělými matkami
a manželkami – to jsou čtenářky, pro něž je primárně
určený portál Doma.cz. Na jeho stránkách najdou novinky z oblasti zdravého životního stylu, rady a tipy,
jak o sebe pečovat, jak udržovat dobré rodinné vztahy i jak dosáhnout harmonie v partnerství.
Nově se mohou čtenářky na stránkách portálu setkat
s projektem Módní policie v ulicích. Módní redaktorky
nehodnotí jen módu celebrit, ale vyrážejí mezi obyčejné lidi, aby ukázaly, co ženy v ulicích skutečně nosí,
a přinesly zcela novou inspiraci.
Stále více čtenářek hledá na portálu Doma.cz také
odborné rady ze všech možných oblastí. Od podzimu
tak na portálu přibudou nové poradny, v nichž najdou
čtenářky první pomoc odborníků.
Od září odstartuje na Doma.cz projekt Babí léto, který
se bude věnovat starší generaci – našim babičkám.
V tomto retro seriálu se portál zaměří na to, jak ženy
dříve prožívaly své vztahy, co vařily, jaké byly módní
spoletrendy a jak se měnily postoje žen k ožehavým spole
čenským otázkám.

Brána do světa televize Nova – to je internetový portál Nova.cz.
S Nova.cz diváci vstoupí do online světa televize Nova, seznámí
se s pořady, které stanice vysílá. Navíc budou mít k dispozici aktuální informace o oblíbených pořadech či seriálech, exkluzivní
pohledy do zákulisí, exkluzivní rozhovory s herci a hvězdami televizní obrazovky.

Podzim na Nova.cz

Nova.cz opět zavede diváky do zákulisí natáčení oblíbených seriálů Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice. Připraveny budou reportáže, které přinesou exkluzivní informace přímo z natáčení, také
seznámí diváky s novým seriálem televize Nova – Gympl s (r)učením omezeným. Připraveny budou kompletní informace o seriálu
i hereckém obsazení.
Nejen milovníky vaření a dobrých jídel jistě zaujme kuchřská show
MasterChef. Nova.cz přinese exkluzivní informace a záběry, které se na televizní obrazovku nedostanou. Naše diváky dostane
Nova.cz přímo do středu dění.

Společenský online magazín Prask.tv přináší čtenářům každý den ty nejlepší zprávy ze světa šoubyzšoubyz
nysu, kuriozity, zajímavosti ze života celebrit, ale
i zajímavé příběhy z každodenního života. Čtenáři
na stránkách naleznou pravidelné speciální rubriky,
které se budou věnovat tomu aktuálnímu, co se
ve světě šoubyznysu právě děje. Prask.tv bude ve
spojení s hvězdami v on-line videochatach a nikdo
neunikne spravedlivé módní policii.

Jen s Nova.cz budete vědět, co se na Nově děje!

Internetové portfolio CET 21 se brzy rozšíří o další atraktivní portál. Poklicka.cz bude určena nejen pro milovníky vaření, ale přináší také cenné rady kuchařům-amatérům, jak co nejkvalitněji
a přitom jednoduše uspokojit každodenní chutě celé rodiny.
Inspiraci přináší nejen redakce, ale i čtenáři, kteří budou mít
možnost podělit se s ostatními o vlastní recepty a vzájemně
si je hodnotit. Poklicka.cz se zaměřuje na praktickou, rychlou
a levnou přípravu jídel z dostupných surovin. Jedinečnou výhodou je úzká spolupráce s ostatními portály TV Nova, stejně jako
s jejími celebritami.

Vybereme.cz je komerční portál, který lidem pomáhá snižovat život
životní náklady. Skládá se z několika služeb, které zajišťují a provozují spe
specialisté v daném oboru. Návštěvníci portálu si mohou porovnat ceny
a informace o zboží, slevy, energii a pojištění od několika dodavatelů.
Na základě výsledků si poté mohou vybrat toho, jehož cena nebo služba
je nejpříznivější.

Hlavní výhody portálu Vybereme.cz:
•
•
•
•

Všechny slevy na jednom místě.
Rejstřík firem ze „Zlatých stránek“.
On-line sjednání nové smlouvy pro plyn, elektřinu,
cestovní pojištění a povinné ručení.
V případě pojištění a energií se uživatelé mohou
zdarma poradit i s expertem na telefonu.

Neomezený přístup do knihovny obsahující více
než tisíc českých i zahraničních filmových titulů,
seriálů, pořadů TV Nova, živé vysílání i sportovní
přenosy – to vše si mohou dopřát uživatelé, kteří
si na Voyo.cz pořídí unikátní službu založenou na
principu měsíčního předplatného. Za poplatek
189 Kč získají přístup do databáze s neomezeným
počtem přehrání bez reklamních sdělení a legálně.

Brána do světa televize Nova a oficiální stránky, které poskytují exkluzivní informace o seriálech vlastní tvorby, videa ze zákulisí, vystříhané
scény, to nejlepší z uplynulých epizod a přehledný televizní program. Návštěvníci Nova.cz mají
možnost online chatů se svými oblíbenými herci
a známými osobnostmi. Součástí portálu je i MTV,
Nova Cinema, FANDA, Nova Sport a hry.nova.cz.

Společenský online magazín Prask.tv přináší
čtenářům každý den ty nejlepší zprávy ze světa
šoubyznysu, kuriozity, zajímavosti ze života celebrit, ale i zajímavé příběhy z každodenního života.
Čtenáři na stránkách naleznou články, které se
budou věnovat tomu aktuálnímu, co se ve světě šoubyznysu právě děje, on-line videochaty
s hvězdami a módní policii.

Internetový portál pro fanoušky bojových sportů, adrenalinu, zbraní, posilování a krásných žen.
Fanda.tv přináší informace o všech zajímavých
pořadech nového televizního kanálu Fanda, nabídne hitech vychytávky, poradí čtenářům, jak
zlepšit svou kondici, pro fanoušky rychlé jízdy
a moderních aut bude mít připraveny ty nejlepší novinky a chybět nebudou ani články s vojenskou tématikou. V rubrice RedNews čtenáři najdou vzrušující „nahé zprávy“, oblíbené Kočky dne
a další sexy dívky.

Zpravodajský portál televize Nova je zaměřen
na aktuální události z České republiky i ze světa.
TN.cz rozšiřuje a doplňuje Televizní noviny. Čtenáři na webu najdou lineární kanál Nova News, který
nabízí přímé videopřenosy z důležitých domácích
i zahraničních událostí a živé vysílání všech zpravodajských relací. Součástí portálu jsou i podrobné informace o počasí a rubrika Na vaší straně.

Doma.cz přináší zajímavosti a novinky z oblasti
zdravého životního stylu a péče o zdraví, nové
trendy ze světa módy, tipy a rady, jak o sebe
pečovat, jak se líbit mužům či novinky ze světa
šoubyznysu a rozhovory s celebritami. Doma.cz
najde odpověď na každou otázku, která trápí čtenářky. V poradnách na doma.cz odpovídají lékaři,
sexuologové, psychologové a další odborníci.

Píše o všem, co zajímá mladé holky: móda, kosmetika, hubnutí, kluci, kamarádky, celebrity. Krasna.cz pomáhá dívkám orientovat se nejen ve světě módy, ale radí jim i s jejich vztahy a problémy.
Atraktivní možností pro čtenářky je to, že ony
samy se mohou stát autorkami webu.

Poklicka.cz je určena nejen milovníkům vaření,
ale přináší také cenné rady kuchařům-amatérům, jak co nejkvalitněji a přitom jednoduše
uspokojit každodenní chutě celé rodiny. Inspiraci přináší nejen redakce, ale i čtenáři, kteří mají
možnost podělit se s ostatními o vlastní recepty
a vzájemně si je hodnotit. Poklicka.cz se zaměřuje na praktickou, rychlou a levnou přípravu jídel
z dostupných surovin.

Největší publikační systém v České republice. Blogerem a provozovatelem stránek se může stát
každý, a to i když nemá znalost programování
nebo webdesignu. Na Blog.cz si najde svou zábavu každý uživatel internetu a to ať už ho zajímají
nevšední názory, neotřelé nápady, nebo unikátní
rady.

Komerční služba, která lidem pomáhá snižovat životní náklady. Uživatelé si mohou porovnat zboží,
slevy, energie a pojištění od několika dodavatelů
a na základě výsledků si vybrat toho, jehož cena
je nejpříznivější. V případě pojištění a energie se
uživatelé mohou zdarma poradit i s expertem na
telefonu.

Portál Mediafax.cz vytváří kvalitní a seriózní zpravodajství orientované na ekonomické, politické
a byznys zprávy z domova i ze zahraničí. V souvislosti s aktuálním děním přináší zajímavé komentáře a názory redaktorů i nezávislých odborníků.

Legendární komunikační nástroj v plnohodnotné
aplikaci na PC integrovaný do webových stránkek skupiny Nova a mobilních zařízení. Samozřejmostí je bezplatné posílání SMS, možnost využití
audio/video hovorů a chatování s přáteli z Facebooku nebo Gtalku.

Dobyvatel.cz je česká variace webové strategické hry Conquistador, v níž hráči virtuálně dobývají kraje České republiky a poměřují své znalosti
z různých oborů, jako historie, geografie, umění
atd. Po dokončení každé hry uživatelé získají
body, které mohou v aukci proměnit za hodnotné ceny nebo herní vylepšení.

Vše o pokeru - tipy, triky, videa, pokerové osobnosti, on-line zpravodajství z turnajů, diskuze,
pokerový slovníček a mnoho dalšího. Magazín
o pokeru je zaměřen převážně na začínající a mírně pokročilé hráče, zkrátka nepřijdou ani jejich
zkušenější kolegové. PokerFan.cz vás seznámí
s pravidly i základními principy a dozvíte se, jak
nejlépe vstoupit do světa on-line pokeru.

On-line aplikace, která nabízí registrovaným uživatelům 5 GB místa pro jejich fotografie.
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