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NOVINKY
JARO
2010

Hlavní poskytovatelé MTV v ČR a SR: 
CS Link, Skylink, Telefonica O2, Satro, 
digi tv, Slovak Telecom nebo T-com a další

Od 29. listopadu 2009 
vysílá v České republice 
a na Slovensku 

Placený kanál, distribuovaný pomocí rozšířených 
základních balíčků většiny kabelových společností, 
satelitů a internetových sítí IPTV

Nejznámější televizní 
stanice pro mladé 
konečně mluví česky!
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OSBOURNOVI
A

JE

TO

TU!

Kultovní reality show povedené rockové rodinky 
- Osbournovi. Těšte se na necenzurovaný pohled 
do soukromého života rodiny Osbournových: otce/
rockové superstar Ozzyho, matky/manažerky Sha-
ron a jejich dvou ze tří dětí Jacka a Kelly. 

Tímto seriálem odstartovala MTV zcela nový žánr 
reality show, v níž celebrity pouštějí do svého 
soukromí média, a nechávají je tak nahlédnout 
do nejintimnějších detailů svého života. 

„Seriálem Osbournovi jsme doslova vytvoři-
li zcela nový televizní formát,“ uvedl v té 
době Brian Graden, ředitel zábavy MTV Networks 

Group. „Osbournovi byli úplně první, kteří se 
nechali natáčet kamerami každý den, a tato show 
měla obrovský vliv na širší televizní kulturu.“ 
Během čtyř sérií, čítajících 52 dílů, budou 
diváci svědky každodenních aktivit kontroverz-
ní rodinky, od běžných úkonů, jako je návštěva 
zubaře nebo plánování dovolené, přes kritické 
okamžiky, jako je Sharonina rakovina či Jacko-
va odvykačka, až po Ozzyho nehodu na čtyřkolce, 
při níž málem zahynul. 

Seriál Osbournovi se začal vysílat v roce 2002 
a jeho první řada je dosud nejsledovanějším se-
riálem z produkce MTV vůbec.

22:00
dva díly každou středu

PREMIÉRA 
17. února
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bude mít tentokrát štěstí?

NITRO PŘÍŠERNÝ
RANDECIRCUS

TILA
TEQUILA

ŽIVOT
NÁVRHÁŘKY

LAUREN
A

V

JEJÍCH
PŘÁTEL

L.A.

nejbláznivější
nová sezóna

moto-freestylové

podívané!

THE
HILLS

NEJHORŠÍ
RANDE
VAŠEHO

ŽIVOTA!

22:00

22:00

21:35

21:10

každou neděli, premiéra 28. února

každé pondělí, premiéra 8. března

každou středu, premiéra 17. února

nové epizody každou středu

ADRENALIN

STYL

zábava

REALITY 

Zní dvojité salto na motorce nebo skok z letadla 
bez padáku bláznivě? Správně! Nitro Circus, mistři 
freestylu a nejlepší akční sportovci, předvádějí 
své nemilosrdné kreace.

Úspěšný seriál z prostředí nablýskaného Los Angeles 
sleduje formou režírované reality příběh mladé módní 
návrhářky Lauren Conrad a jejích přátel. Lauren v L.A. 
studuje a zároveň pracuje pro časopis TEEN VOGUE.

MTV připraví pomocí skryté kamery nejhorší rande jako 
pomstu kamarádovi. Nasazený herec má za úkol kandidáta 
úplně zničit. Každou minutu, kterou kandidát na rande 
vydrží, přibývají peníze do kasičky.

Po první sérii je Tila Tequila stále neúspěšná 
v hledání toho pravého nebo té pravé. Bude mít 
tentokrát víc štěstí a zamiluje se? Dalších patnáct 
žen a mužů čeká na svoji šanci.
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Black Eyed Peas

Coldplay

Fall Out Boy

Kaiser Chiefs

Katy Perry

Kings of Leon

Lady Gaga

Lily Allen

Linkin Park

Muse

Oasis

Placebo

Rammstein

The Cure

The Killers

WORLD STAGE
22:00
každý pátek

MUSE
19. února

AVRIL LAVIGNE
26. února

THE white stripes 
12. února
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WISH LIST
17:40
každý pátek

Hitparáda

HLASUJTE

kterou

PRO

sestavujete 

SVÉ
OBLÍBENÉ
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Jen 

KLIPY

vy! 

NA

PREMIÉRA 
5. března

WWW.MTV.CZ



ALTERNATIVE
NATION

URBAN
TADY VLáDNE

buďte
postrachem

sousedů s
MTV ROCKS!

R‘n‘B & Hip Hop!

TVOJE
ODBOČKA

Z

PROUDUHLAVNÍHO

ŽÁDNÁ PÁRTY NEMŮŽE BÝT BEZ MTV!

00:0000:00

MTV
ROCKS!

00:00
každé pondělí a čtvrtek

každé úterý a sobotukaždou středu

PARTY
ZONE

22:50 22:30
každý pátek každou sobotu
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