mtv

mtv je u nás!

„Je nám ctí, že můžeme přivítat MTV do rodiny našich kanálů, otvírá se nám tak skvělá příležitost zaujmout především skupinu mladých diváků. Ti již značku MTV dobře
znají a spuštěním její lokální verze dokládáme, že se neustále snažíme poskytovat divákům co nejatraktivnější
obsah.“
Petr Dvořák, generální ředitel TV Nova
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592 miliónů domácností, 161 zemí, 33 jazyků

o mtv

MTV Networks International
k předním multimediálním zábavním značkám společnosti MTV Networks
International patří MTV: Music Television, VH1, Nickelodeon, TMF (The
Music Factory), VIVA, Flux, Paramount Comedy, Comedy Central a Game
One. Značky MTV Network sleduje na celém světě 595 milionů domácností ve 161 zemích a 33 jazycích prostřednictvím 172 lokálně provozovaných televizních kanálů a 400 digitálních médií. MTV Networks je
součástí společnosti Viacom Inc. (NYSE: VIA, VIA.B)

MTVNI Emerging Markets Group
MTVNI Emerging Markets Group se zaměřuje na nejrychleji se rozvíjející regiony v portfoliu MTVNI v oblasti multiplatformových společností. Ve střední a východní Evropě, Rusku, Africe, na Blízkém Východě
a v Indii řídí Emerging Markets Group 30 televizních stanic, 32 webových stránek, jeden videoportál a čtyři mobilní televizní kanály.
české mtv je 13. lokálním kanálem v Emerging Markets Group.

program

mtv cribs

Jak bydlí světové celebrity a jak to u nich doma doopravdy vypadá? Zastavte se na návštěvě u Robbieho Williamse, Pamely Anderson, Mobyho nebo 50 Centa a uvidíte, co jsme objevili po nahlédnutí do jejich soukromí. Protože MTV má přístup všude.
MTV Cribs jen doposud navštívilo přes 185 domovů celebrit, muzikantů, herců nebo sportovců a natočilo již 16 sérií tohoto pořadu.

Žm 20-35
každý všední den
v 16:25
délka epizody
cca 20 minut

pimp my ride

Hiphopová superstar Xzibit a tým nejlepších odborníků na autotuning jsou připraveni vyšperkovat vybranému divákovi jeho popelnici na čtyřech kolech. Nezáleží na tom, v jak žalostném stavu
auto je, tihle mistři umění jsou schopni spravit cokoli a navíc
vnitřek přestavět na přepychový interiér včetně nejmodernější
elektroniky, baru nebo dokonce pojízdného kina.

Mž 15-35
čtvrtek
ve 21:35
délka epizody
cca 20 minut

nitro circus

Adrenalinová show vznikla díky producentům kultovní série
Jackass (Johnny Knoxville a Jeff Tremaine). Partu Nitro Circus
tvoří Travis Pastrana, nejlepší freestyle-motokrosový jezdec
světa, a jeho stejně ztřeštění přátelé, kteří společně předvádějí
ty nejnemožnější a nejbláznivější kaskadérské kousky.
Pastrana se nezastaví před ničím - ať už jde o seskok z helikoptéry bez padáku, nebo o první dvojitý backflip (přemet vzad) na motocyklu. Tuhle rozpustile nerozumnou partu navíc spojuje pevné
přátelství, které trvá již od dětských let.

Mž 15-30
neděle
ve 22:00
délka epizody
cca 25 minut

the city

Nová práce v novém městě a s novými výzvami. Whitney Port, hvězda předchozího úspěšného seriálu MTV - The Hills, se přestěhuje
z pohodlného Los Angeles, v němž vyrůstala, do zářivých světel
Manhattanu. Její nový svět doplňuje životní příležitost – pracovat pro světově uznávanou návrhářku Diane von Furstenberg. Je
připravena na novou šanci, ale plnění snů v Big Apple není snadné. Ve městě plném lidí s vlastním programem Whitney brzy pochopí, že se musí rozhodnout, komu může věřit a od koho by se
měla raději držet dál.

ž 15-35
neděle
ve 21:10
délka epizody
cca 25 minut

Nejlepší Americká Dance Crew

Energií nabitý seriál z prostředí soutěže tanečních skupin. Výkony soutěžících každý týden hodnotí porotci JC Chase a Shane
Sparks. Z celoamerických konkurzů vzejde dvanáct nejlepších tanečních skupin, které se musí snažit zaujmout porotu, neboť každý týden postoupí jen ti nejlepší. Nejlepší Americká Dance Crew
je jedna z vizuálně nejpoutavějších interpretačních televizních
soutěží vůbec, odhaluje i jednotlivé osobní příběhy a dramata.
soutěžící musí Do svého tance zapojit maximální emoce, elán i inspiraci. Kdo bude nejlepší?

žM 15-35
sobota
ve 21:10
délka epizody
cca 45 minut

Moje super úžasné šestnáctiny

V Americe se za první pomyslný krok do dospělosti pokládá dovršení šestnáctých narozenin. Moje super úžasné šestnáctiny vás
vezmou na divokou jízdu, během níž se na pozadí scén plných napětí, překvapení a zábavy připravují mladí na svou nejdůležitější
oslavu narozenin. Seznamte se s dětmi boháčů a rodiči, kteří jim
ve všem vyhoví. Každý týden vám Moje super úžasné šestnáctiny
přiblíží příběh jednoho oslavence na jeho neskutečné cestě,
jeho plány a přípravu na party, kterou nepředčí žádná jiná. Velkolepé večírky, drahé šaty a luxusní auta jsou naprostou samozřejmostí.

ž 15-25
každý všední den
v 15:35
délka epizody
cca 25 minut

Kalich lásky s Tilou Tequilou

Tila, nejpopulárnější dívka v historii MySpace, stále nenašla tu
pravou lásku. Není si jista ani tím, zdali to má být muž či dívka.
Doufejme, že si z šestnácti nádherných žen a šestnácti sexy mužů
vybere. Tila připravila svůj Kalich lásky.
Mírně nemravná reality show byla svého času považována za jedničku na kabelové televizi v celých Spojených státech.
Finále této show bylo pak nejsledovanějším pořadem v cílové
skupině 12-34 let na všech televizích včetně celoplošné.

mž 20-35
středa
ve 22:00
délka epizody
cca 45 minut

hudba

mtv playlist

Už krátce po svém vzniku (1981) dosáhla MTV obrovského vlivu na celosvětovou popkulturu
a stala se inspirací pro celé generace mladých diváků. Nekompromisním důrazem na kvalitu
obsahu i formy, na největší hity, největší hvězdy a nejžhavější novinky se stala propagátorem
a vzorem v mnoha různých žánrech muziky. Světové premiéry nových videoklipů, živé přenosy
a záznamy nejlepších koncertních vystoupení, to všechno učinilo z MTV nejvlivnější televizi pro
mladé. V hudebním programu nemůžou chybět oblíbené pořady jako TOP 10, MTV World Stage,
páteční a sobotní Party Zone a další žánrové bloky (rock, r’n’b, hip hop, alternativa).
MTV sleduje trendy - a hlavně - MTV trendy sama vytváří.

MTV Europe Music Awards

Historie evropských hudebních cen MTV sahá až do roku 1994 a od té doby putuje hlavní ceremoniál největšími evropskými městy. V minulosti mezi nimi nechyběly metropole jako Berlín,
Londýn, Paříž, řím, Stockholm nebo Dublin. V rámci večera udílení evropských cen MTV vždy
vystupují nejžhavější hvězdy hudební scény, v předchozích ročnících například Madonna,
Coldplay, U2, Robbie Williams, Beyoncé nebo Amy Winehouse. O většině hudebních cen navíc
rozhodují sami diváci, kteří hlasují nejen v hlavních kategoriích, ale také v rámci regionálních cen. MTV Europe Music Awards jsou každoročně jednou z největších hudebních událostí.

world stage

Po celém světě, od Londýna po Tokio, natáčí MTV živá vystoupení největších hudebních hvězd.
Exkluzivní koncerty, nejznámější festivaly a unikátní místa konání - to vše dělá živé záznamy
MTV jedinečnými. World Stage představuje zážitek pro hudební fanoušky přímo z první řady
v pohodlí jejich domovů. diváci tak mohli vidět například the prodigy na festivalu rock am
ring 2009, the killers na oxegen festivalu 2009 či lady gaga na isle of malta 2009.

Kde MTV naladíte

MTV bude nabízet většina kabelových, satelitních a IPTV operátorů, a to ve své základní nabídce. Lokalizovaná verze MTV nahradí v neděli 29. listopadu MTV Europe, a to jak v České
republice, tak na Slovensku. Kanál MTV tak bude dostupný téměř 1,5 miliónu domácnostem
v obou zemích.
Mezi poskytovateli, kteří budou kanál MTV nabízet, jsou mimo jiné: UPC, DIGI, CS link,
Telefónica O2, Slovak telecom, Kabelová televize Přerov, ELSAT, KABELOVá TELEVIZE CZ a další.
Konkrétní podmínky příjmu signálu MTV sdělí jednotliví operátoři na požádání.

akce k zahájení vysílaní mtv

koncert the prodigy

Spuštění české verze MTV budou poslední listopadový víkend provázet jedinečné akce pro fanoušky hudby a vyznavače adrenalinové
podívané. Nejprve se v pátek 27. listopadu představí v Praze britská
fenomenální kapela The Prodigy, jedna z nejúspěšnějších elektronických kapel současnosti. Jejich energická vystoupení jsou známá svojí
strhující atmosférou, občas vyvolávající až davovou hysterii. v rámci
podzimního turné k nám dorazí již pošesté.

the
prodigy
pátek
27.listopadu

fmx gladiator games

Druhým z projektů, kterým chceme oslavit zahájení vysílání, je desátý ročník závodů ve freestyle motokrosu FMX Gladiator Games, který
se koná v sobotu 28. listopadu a jehož je MTV titulárním partnerem.
Svoji účast na FMX Gladiator Games potvrdil i Travis Pastrana, hlavní
aktér pořadu Nitro Circus vysílaného na MTV. A nebyla by to pořádná oslava bez kvalitního večírku, respektive afterparty, tentokrát s
koncertem další britské kapely Stereo MCs v pražském klubu SaSaZu.

gladiator
games
sobota
28.listopadu
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korespondenční adresa

Tiskové oddělení - servis pro novináře

Kříženeckého nám. 1078/5
152 00 Praha 5

Michaela Fričová
Tisková mluvčí TV Nova

EMAIL: infomtv@mtv.cz
Spojovatelka tel.: 242 464 111

tel: 242 464 239
e-mail: tiskove@nova.cz

Dotazy diváků - dopisové oddělení TV Nova
tel.: 242 464 517
e-mail: dopisove@nova.cz

Prodej televizní spotové reklamy na MTV
http://tv.nova.cz/reklama

Casting TV Nova - Oddělení práce s talenty
e-mail: casting@novatv.cz

