
 

 
VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha – Jinonice, IČ: 01440578  

VLTAVA LABE MEDIA a.s. patří mezi tři nejvýznamnější vydavatelství na českém mediálním trhu. Je součástí investiční skupiny Penta Investments, do které patří i největší slovenské vydavatelství News & 
Media Holding. VLTAVA LABE MEDIA vydává Deník, nejčtenější zpravodajský deník v České republice a lifestylové tituly Glanc, Story, Gurmet, Kondice, National Geographic, dvouměsíčník Kreativ, 
tradiční tituly Týdeník Květy, Vlasta, Překvapení a měsíčník Dům a zahrada. Nově také Květy JUNIOR. Dále pak největší počet televizních časopisů TV magazín, TV star, TV mini, TV expres a Křížovkář 
TV magazín. Součástí portfolia jsou onlinové tituly www.annonce.cz, www.denik.cz, www.dotyk.cz, www.kafe.cz, www.tipcars.com, www.cars.cz, www.automodul.cz a www.automix.cz. 

 

 

Výroba i distribuce novin a časopisů vydavatelství VLTAVA LABE 
MEDIA probíhá nadále bez omezení 

 

Vážení obchodní přátelé a čtenáři, 

 

dovolte nám, abychom Vás tímto informovali, že i přes současnou situaci, kterou v České 

republice vyvolalo šíření koronaviru, a s ní i spojená opatření vlády v podobě vyhlášení 

karantény a omezení pohybu v některých částech naší země, probíhá výroba i distribuce 

novin a časopiseckých titulů skupiny VLTAVA LABE MEDIA v neomezeném rozsahu. 

 

Jsme vydavatelství s největším počtem předplatitelů na trhu a našim čtenářům doručujeme 

bez jakýchkoli omezení. V současné době nezaznamenáváme v rámci distribuce žádné 

podstatné výpadky, které by se vymykaly běžnému režimu, a to ani ve vládou uzavřených 

oblastech (okolí Litovel, Uničov aj.). Současně nadále probíhají prodeje našich titulů na 

stáncích sítě PNS, přičemž zůstává otevřeno více než 95 % prodejních míst v celé síti.    

 

Za současných okolností je pro nás důležité dostát své společenské odpovědnosti a 

prostřednictvím našich titulů zajistit maximální přísun objektivních a pravdivých informací, 

které v těchto dnech hrají pro obyvatele naší země klíčovou roli. Uděláme vše pro to, aby 

situace s produkcí a distribucí našich tiskovin zůstala i nadále neměnná.  

 

Děkujeme za Vaši důvěru a vážíme si posílení našich vzájemných vazeb v této složité době.  

 

 

Tým VLM 

 
„Stále jsme tu pro Vás také online.“ 


