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Udílení cen za hudební videoklipy - MTV video music awards - se
tento rok uskuteční v Los Angeles
v Lakers Staples Center. Diváci
budou svědky obrovské show plné
překvapivých momentů a reportáží
z červeného koberce, na kterém
se projdou všechny celebrity
z Filmového i hudebního světa.

Nešika II
od 16. září
každou neděli ve 21:35
Pubertální středoškolačka Jenna Hamilton se vrací! Česko-slovenská verze MTV přinese druhou řadu
komediálního seriálu Nešika o dívce, která se vinou nešťastné nehody potýká se stigmatem sebevražedkyně. Od 16. září vždy v neděli od 21:35 budou moci diváci sledovat humorné zážitky ze života
dospívající Jenny, která řeší typické těžkosti teenagera – milostné trable, přehodnocování vztahů
s rodinou, ale také prochází úžasnou proměnou, jež se samozřejmě neobejde bez úsměvných přešlapů.

listopad 2012

SNOOKI &
JWOWW
od 21. září
každý pátek ve 21:10

+

Nové řady
kultovních seriálů na MTV:

Pařba v Jersey Shore – nová řada od října 2012
Náctileté maminky – nová řada od října 2012
Šance na lásku – nová řada od listopadu 2012

Milovníci seriálové legendy Pařba v Jersey Shore se mohou těšit na navazující seriál SNOOKI
& JWOWW, který bude stanice vysílat od 21. září
každý pátek ve 21:10. Dvanáctidílná série představuje příběh dvou nejlepších kamarádek Nicole „Snooki“ Polizzi a Jenni „JWOWW“ Farley. Obě
dívky čeká největší dobrodružství života – dospělost! Jak se vypořádají s nevyřešeným vztahem
mezi JWOWW a Foyerem? A jak zvládnou těhotenství Snooki? Dvě kamarádky - ženy na pokraji dospělosti – mají poslední příležitost se pořádně
odvázat, než přijmou zásadní životní změnu a tíhu
odpovědnosti, která na ně dolehla. Jak ale brzy
zjistí, s nejlepší přítelkyní po boku se dá čelit
všem životním nástrahám!

od 16. září
každou neděli ve 21:35
Podzimní natáčení pořadu Backstage naváže na letní šňůru festivalů a koncertů a přinese exkluzivní reportáže z těch nejlepších podzimních lifestylových a hudebních akcí. V doprovodu moderátorky
Hanky Zajíčkové budou mít diváci česko-slovenské
verze MTV možnost nahlídnout do jejich zákulisí
a vyslechnout si rozhovory s mnoha českými i zahraničními hvězdami.

Přímý přenos nejpopulárnějších
evropských hudebních cen European Music Awards z Frankfurtu
přinese MTV 11. listopadu 2012.
Odnesou si letos ceny Lady Gaga,
Justin Bieber, LMFAO, Bruno Mars,
Beyoncé, Madonna nebo Adele?
Na jedné z největších hudebních
nocí na této planetě zazáří ty
největší hvězdy hudebního světa.
O cenu EMA´S v kategorii Czech/Slovak Act budou bojovat také české
a slovenské osobnosti napříč
oběma hudebními scénami.

EXKLUZIVNÍ PREMIÉRY KLIPŮ NA MTV
Česko-slovenská verze MTV opět divákům představí exkluzivní premiéry klipů českÝCH A slovenských
umělců! V uplynulé době program MTV nabídl premiéry videoklipů Celeste Buckingham, Bena Cristovaa,
Majka Spirita, Sunshine, Voxela nebo Anny Veselovské.
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