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TIŠTĚNÝ A ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN O TELEVIZNÍCH NOVINKÁCH
Původní seriál o stavbách, které
z í s ka l y C e n u Č K A I T, v y rá b í
v současné době regionální
televize.cz ve spolupráci s Českou
komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
V uplynulých dnech natáčení
p r o b í h a l o n a Z n o j e m s ké m
viaduktu. Železniční most dlouhý
220 metrů a vysoký 48 metrů byl
zprovozněn 1. listopadu 1871, aby
propojil Vídeň s Berlínem. Citivá
rekonstrukce tohoto nejvyššího
železničního mostu na jižní Moravě
proběhla v roce 2008 - 2009
a získala cenu za rok 2009.

Česká Miss 2017
přímý přenos na programu

regionalnitelevize.cz
Regionálnítelevize.cz je jediná
česká celoplošná televize, která
bude letos přenášet finále soutěže
Česká Miss 2017. Finále se
odehraje 23. září v brněnské DRFG
aréně a bude mu předcházet seriál
Hledá se Česká Miss 2017, který
běží od 26.srpna každou sobotu
v premiéře v 19 a 23 hodin.
Ředitelka soutěže Eva Čerešňáková
k seriálu již dříve řekla: „Veřejnost
doposud netušila, co se děje

v zákulisí, jak náročné jsou přípravy
finalistek či co všechno dívky
prožívají. Jak jsem to popsala i ve
své knize Miss, sny vs. realita, lidé
vidí jen to pozlátko. Připravovaný
seriál vše poodhalí a vtáhne
veřejnost do děje už několik týdnů
před finálovým večerem. Diváci
budou mít příležitost finalistky více
poznat, hlasovat a podílet se na
volbě České Miss 2017. Ta kromě
hodnotných cen získá i reklamní

kampaň JulietteArmand za půl
milionu korun.“ Finálový galavečer
bude letos po mnoha letech
přístupný i veřejnosti. Prodej vstupenek probíhá prostřednictvím sítě
Ticketpro. „Zájem o původní
koncept soutěže krásy v posledních
letech klesal, proto se Česká Miss
letos představila v úplně nové
podobě,” uvedl Martin Ditmar
z pořadatelské společnosti Miss
Events.

Regionálnítelevize.cz pokračuje
v představování úspěšných českých
firem. A to v rámci seriálů Náš
průmysl nebo Mapa úspěchu, jenž
vzniká ve spolupráci s CZECH TOP
100. V posledních dnech se tady
představil jeden z nejvěštích
evropských výrobců operačních
roušek Hartmann Rico, úspěšná
rodinná lakovna Hajdík nebo
největší český výrobce upínacího
nářadí, firma JC-Metal. Pokud se
i Vy chcete pochlubit svými
úspěchy, kontaktujte nás na mailu
prumysl@regionalnitelevize.cz.

Vysíláme na satelitu Astra 3B, 23,5°E (skylink), ve všech krajích v DVB-T RS8, UPC, IPTV a ŽIVĚ >>>

Výzkum: TV je hlavním zdrojem sledování videoobsahu
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RTíčko zpropaguje akce zdarma
Novou bezplatnou službu spustila
regionálnítelevize.cz. Jmenuje se
RTíčko a jejím smyslem je umožnit
městům, obcím a dalším
organizátorům akcí pro veřejnost,
aby o svých aktivitách informovali
diváky prostřednictvím informační
lišty, která se vysílá ve spodní části
obrazovky. Aplikace funguje na
webu www.rticko.cz, ale odkaz na
ni funguje i z hlavní stránky
www.regionalnitelevize.cz.
Její použití je velmi jednoduché.
Pouze se vyplní datum, místo,
název a kontakt na pořadatele a po
schválení administrátorem se akce
objeví jednak v textové liště na
našich webových stránkách
www.regionalnitelevize.cz a po
aktualizaci informační lišty také
přímo v televizním vysílání.

Nový výzkum splečnosti Nielsen Admosphere ukázal, že videoobsah stále
nejdéle sledujeme na televizních obrazovkách. Podle výzkumu je to denně
3 hodiny a 16 minut. Z toho jsou 3:08 minut věnované sledování živého
televizního vysílání a archivů televizních stanic. Jen osm minut tvoří
sledování jiných videí – z internetu nebo nahraných na záznamové
zařízení. Na notebooku nebo počítači, které jsou druhými nejčastějšími
zařízeními využívanými k této činnosti, sledujeme videa průměrně osm
minut denně. Na smartphonu jsou to pak už jen dvě minuty a na tabletu
jedna minuta denně.

Vydejte se s námi
Autobusem na výlet
Desetidílný seriál Autobusem na
výlet vznikal po celé léto ve
spolupráci s autobusovým dopravcem ČSAD Vsetín. Díky němu se
diváci dozví tipy na zajímavé
turistické trasy. Navštívili jsme
například hrad Brumov, Rajnochovickou lesní železnici, sklářské
muzeum v Karolince, původní
toleranční kostel ve Velké Lhotě,
Vizovický zámek či svatý Hostýn.

Podzim na obrazovkách
regionálnítelevize.cz
přinese seriál o významných
valašských rodácích
Výtvarnice Kornelie Němečková,
světové proslulý sklářský výtvarník
Václav Cigler, či zpěvák lidových
písní Josef Laža - nejen tyto
osobnosti se představí v novém
seriálu regionálnítelevize.cz, který
představuje významné valašské
rodáky. Seriál poběží vždy
v pondělí od 11. září v premiéře
v 17 a 21 hodin.

Připravujeme:
Lyžařské tipy Martina Vráblíka
Seriál s názvem Lyžařské tipy
Martina Vráblíka připravuje na
letošní zimní sezónu regionální
televize.cz. Olympionik a známý
český lyžař Martin Vráblík zhodnotí
více či méně známé areály
a doporučí ty nejlepší amatérským
lyžařům. V případě, že máte zájem
se do projektu zapojit,
kontaktujte nás na e-mailu
lyzovani@regionalnitelevize.cz.
Natáčení předpokládáme na
začátku zimní sezony.
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