Skupina Nova v létě porazila konkurenci každý den
Praha, 1. září 2022 – Letní programové schéma Skupiny Nova bylo nabité tradičními tituly
i skvělými novinkami. Diváci si mohli naplno užít reprízy oblíbených Specialistů, premiérové díly
Šéfky nebo kultovní případy Malého pitavala z velkého města. A protože léto přímo vybízí
k cestování po krásách České republiky, mohli se diváci inspirovat s Policií Modrava nebo
například se soutěživými šéfkuchaři v Souboji na talíři. Nechyběly samozřejmě ani
nejsledovanější zpravodajské Televizní noviny. Letní program Skupiny Nova oslovil v hlavním
vysílacím čase 37,32 % diváků v cílové skupině 15-54 a ovládl v prime time 60krát televizní
obrazovky a v celodenním vysílání dokonce všech 62 dní letních prázdnin.
Letní podvečery byly věnovány reprízám soutěžního pořadu Na lovu pod taktovkou moderátora Ondřeje
Sokola. Ten přes léto oslovil v průměru 23,74 % diváků v CS 15-54 u TV. Vynikajícími výsledky se již
tradičně pyšnila hlavní zpravodajská relace Televizní noviny (32,01 % share v CS 15-54).
Pondělní večery diváci TV Nova pravidelně sledují kriminální seriál Specialisté naplněný akčními
scénami, napínavým dějem a nečekanými zápletkami, a zůstalo to tak i přes letní měsíce. Reprízy dílů
s majorem Strouhalem (Martin Dejdar) a jeho policejním týmem sledovalo průměrně 23,87 % diváků
v CS 15-54 u TV a v širší cílové skupině 4+ seriál oslovil průměrně 871 000 diváků.
Úterní prime time patřil kriminálce Šéfka, v hlavní roli s Kateřinou Winterovou, která premiérovými díly
zaujala 22,90 % diváků CS 15-54 u TV. Napínavý seriál nejen o vyšetřování závažných trestních činů,
ale i o silných osobních příbězích, nalákal každý týden 766 000 diváků v CS 4+.
Vrcholem letošního léta byly reprízy třetí série Policie Modrava v nádherném autentickém prostředí
národního parku Šumava, které dominovaly nedělním večerům. Složité případy kriminalistů si
nenechalo ujít pravidelně 1 201 000 diváků v CS 4+, share v CS 15-54 byl 27,07 %. Soňa Norisová se
v roli zkušené kriminalistky Jany Vinické vrátí na podzim v osmi dílech na obrazovky TV Nova a podle
slov režiséra Jaroslava Soukupa naposledy. „Já o Policii Modrava říkám, že je to pohodová kriminálka.
Je to lidské, i když se tam vraždí. Diváci mají ten seriál rádi a po jeho zhlédnutí jezdí na Šumavu, chtějí
vidět to prostředí, kde se natáčelo. Třeba navštěvují konzum, fotí se před ním i vevnitř, a dokonce se
i ptají vedoucí konzumu, jestli tam náhodou není prodavačka Nováčková. Tak jim říká, že jí akorát
skončila směna,“ říká režisér Jaroslav Soukup.
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