
Euronova Group posiluje
regionální zpravodajství
Plzeň – Společnost Euronova
Group výrazně posiluje pozici
silnéhomediálního hráče
v regionálním zpravodajství.
Své portfolio nově rozšířila
o zpravodajský server Karlo-
varky.cz, v Ústeckém kraji
pak společnost se sídlem v
Plzni chystá spuštění nové
televizní stanice.
„Vnímáme stále větší po-

ptávku po regionálním zpra-
vodajství. Proto jsme se roz-
hodli posílit mediální pozici
v Karlovarském kraji, kde
jsme do naší skupiny zařadili
zpravodajský server Karlo-
varky.cz. Ten je dnes vedle
Deníku.cz jediným interne-
tovým poskytovatelem regi-
onálních zpráv v kraji, kde
vhodně doplní vysílání naší
ZAK TV,“ říká jednatel sku-
piny Radek Novák.
Euronova Group je dnes

nejsilnějším hráčem v regio-
nálním zpravodajství v zá-
padních Čechách společně s
Deníkem.cz. V Plzni kromě
ZAK TV, která vysílá ve dvou
krajích, a zpravodajského
serveru Plzeň.cz provozuje
také televizní stanici Plzeň
TV. Především ale ovládá
přes 80% trhu s venkovní
reklamou na západě Čech.
Loni společnost získala

100% podíl ve významné
pražské polygrafické společ-
nosti Matrix Media, která se
specializuje na velkoformá-
tový i maloformátový digi-
tální tisk. Díky nejmoder-
nějším technologiím nabízí
špičkové služby jak v oblasti

interiérové, tak exteriérové
polygrafické reklamy.
„Jedná se o završení dlou-

ho připravovaného procesu.
Díky stoprocentnímu podílu
vMatrix Media jsme schopni
plně využít produktivity a
synergie v rámci portfolia fi-
rem patřících domediální
skupiny Euronova Group.
Krok nám přinese zlepšení
logistiky, zdokonalení po-
skytovaných služeb i jejich
rozšíření pro koncové zákaz-
níky,“ říká Martin Koča, spo-
luvlastníkmediální části
skupiny.
Euronova group vlastní i

další firmy v hlavnímměstě,
výrobní polygrafické závody
má v Holešovicích a v Krči. Již
od příštího roku se navíc
rozroste do dalšího kraje.
Tentokrát míří na sever Čech.
„Intenzivně pracujeme na

spuštění nové televizní sta-
nice v Ústeckém kraji. Dojít
by k němumělo už nyní, v
únoru letošního roku. Čeká
nás finální slyšení u Rady pro
televizní a rozhlasové vysí-
lání a pak již vysílání spustí-
me. Na projektu pracujeme
se zkušeným kolegou Hon-
zou Sklenářem. Věřím, že
navážeme na dosavadní
úspěšnou spolupráci na poli
televizního vysílání,“ dodává
Radek Novák. Součástí tele-
vizního byznysu skupiny je
síť Prime TimeMedia, která
sdružuje všech 10 krajských
televizí pokrývajících svým
vysíláním celé území repub-
liky. (re)
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Tipy na příští dny
Více tipů z celého kraje i Česka najdete na www.tipydeniku.cz

Šéfredaktor
západočeských Deníků
Kamil Kacerovský
doporučuje

Ratolesti si postaví sněhuláky

Kdy: 29. ledna
Kde: Nejdek
Za kolik: zdarma
Proč přijít: Tradiční akce Sněhulákiá-
da se uskuteční 29. ledna v Nejdku na
rozhledně Pajndl. Jedná se o dopro-
vodný program k divadelním předsta-
vením pro děti a mládež z Karlovar-

ského kraje. Cílem je odvést děti od
neaktivního domácího gaučinku, pro-
větrat nohy i hlavu po Vánocích, za-
soutěžit si v kreativitě a užít si comož-
ná nejvíce zábavy. Program sestává z
výletu vlakem do Krušných hor na
proslulé Sejfy, odkud se vydají pěšky,
poklidným víkendovým tempem na
rozhlednu Pajndl na Tisovském vrchu.
Zde nasbírají dříví a opečou si buřtíky.
Následněmastné prstíky očistí sně-
hem při stavění sněhuláků. Po vyhlá-

šení vítězů soutěže v kreativitě se
všichni vítězným tempempřesunou
pěšky z kopce dolů, do výletní restau-
race a penzionu Kukačka. Tam bude
pro všechny přichystaná pohádka,
soutěže a hudba k tanci. Vlak, který vás
namísto doveze, startuje z karlovar-
ského dolního nádraží v 9.50 hodin.
Tuto akci ke Koncepci divadelní tvorby
pro děti a mládež pořádá Karlovarské
hudební divadlo a Penzion Kukačka.
(bur)

Rodinný
tip

TheČerti zahrají v Horažďovicích
KDY: zítra od 19 hodin
KDE:Horažďovice, kavárna
Šibule
Možná si říkáte, že na vy-
stoupení čertů už je trochu
pozdě. Ale nejsou čerti jako
čerti. Hudební uskupení The
Čerti totiž může vystupovat,
kdy semu zachce. Pokud
jste příznivcem cover verzí
známých rockových písní,
tak by vám tento koncert
neměl uniknout.

KLATOVSKO

V neděli do Besedy i s dětmi
KDY: 30. ledna od 14.30 a 16 hodin
KDE: Plzeň, Měšťanská beseda
I promalé děti od 3 let je určené Vtipné a hravé zpracování
známých pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce
v podání Jiřího Středy. Představení začínají v Divadélku Jo-
náš v plzeňskéMěšťanské besedě ve 14.30 a v 16 hodin.
Vstupenky za 80 korun lze koupit na webumestanskabe-
seda.cz.

PLZEŇSKO
INZERCE
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