CNN Prima NEWS štartuje 3. mája o 18.55,
predstaví nové tváre i HLAVNÍ ZPRÁVY
Multimediálna spravodajská platforma CNN Prima NEWS štartuje už 3. mája o 18.55. Ako
prvý diváci uvidia program HLAVNÍ ZPRÁVY s novou moderátorskou dvojicou. CNN Prima
NEWS ponúkne sedem dni v týždni moderný český spravodajský servis s globálnym
presahom. CNN Prima NEWS, to je takmer 30 programov, nová spravodajská hodina
v hlavnom vysielacom čase, viac než 40 hlavných tvárí, najväčšie a najmodernejšie štúdio
v strednej Európe a nová online platforma.
„Presne o 18.55 odštartujeme CNN Prima NEWS hodinovou spravodajskou reláciou v novom štúdiu
s názvom HLAVNÍ ZPRÁVY, kde sa predstaví nová moderátorská dvojica Markéta Dobiášová a Pavel
Štrunc, nasleduje SPORT a naň nadviaže nový program SHOWTIME s Evou Perkausovou. Televízny kanál
CNN Prima NEWS potom ponúkne od pondelka od 6. hodiny ráno v premiére 19 programov denne
a spoločne s hlavnou spravodajskou reláciou to budú práve pravidelné ZPRÁVY s novými tvárami, ktoré
divákom poskytnú v priebehu celého dňa objektívny, rýchly, zrozumiteľný a presný spravodajský servis.
V nedeľu sa rozbehne tiež nová online platforma CNNPrima.cz s kvalitným a obrazovo atraktívnym
obsahom, doplňujúcim televízne vysielanie,“ hovorí generálny riaditeľ skupiny Prima Marek Singer.
Nedeľný program v deň zahájenia bude mimoriadny a prestaví divákom niektoré vlajkové programy CNN
Prima NEWS.
„Ponúkneme talkshow SILNÝ HLAS Markéty Fialové, dokument investigatívneho tímu POD ROUŠKOU,
program 360˚ PAVLÍNY WOLFOVÉ, dokument CNN Style a vôbec po prvýkrát sa v Česku odprezentujú
svetové novinárske hviezdy Christiane Amanpour a Richard Quest zo CNN International so svojimi reláciami
AMANPOUR a QUEST MEANS BUSINESS,“ hovorí Petra Benešová, riaditeľka News Gathering,
koordinujúca obsah vysielania CNN Prima NEWS.
CNN Prima NEWS – 42 hlavných tvárí, originálny český obsah i POČASÍ
Každý všedný deň o 6. hodine začína na CNN Prima NEWS trojhodinovým spravodajským blokom NOVÝ
DEN. Nechýbajú pravidelné ZPRÁVY, informácie z DOPRAVY a SPORT.
„Kontinuálnym vysielaním CNN Prima NEWS sprevádza 42 tvárí. Diváci sa môžu tešiť aj na exkluzívne
programy, zaujímavých hostí a názory pre a proti k aktuálnym témam. Bude tomu tak napríklad v programe
INTERVIEW. Súčasťou spravodajského prehľadu je tiež POČASÍ, a to vo vcelku jedinečnej forme. Vďaka
exkluzívnej spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavom totiž CNN Prima NEWS zapojí
desaťčlenný tím profesionálnych meteorológov. Popri spravodajstve a publicistike ponúkneme aj pestrú
škálu tematických programov a dokumentov,“ upresnila Eliška Čeřovská, riaditeľka News Production CNN
Prima NEWS.
Platforma CNN Prima NEWS sa opiera o mnohoročné skúsenosti siete CNN, ktorá obsahuje stovky
spravodajcov a spolupracovníkov v desiatkach krajín po celom svete. „CNN Prima NEWS prichádza do
Českej republiky a nikto necíti väčšie vzrušenie než my v CNN. Od tejto chvíle sa CNN Prima NEWS stáva
súčasťou jedinečnej rodiny CNN. Naša sieť informuje divákov po celom svete a prináša im najnovšie
novinky v dobe rýchlych zmien. Multimediálna platforma CNN Prima NEWS bude publiku v Českej republike
poskytovať jedinečné služby s možnosťou využitia všetkých medzinárodných zdrojov a skúseností
spoločnosti CNN,“ odkázal do Česka viceprezident pre prevádzku spravodajstva divízie CNN International
Newsource Samson Desta.
CNN Prima NEWS funguje na základe zmluvy s divíziou CNN International Commercial (CNNIC), ktorá
poskytuje licenciu k používániu značky CNN a k prístupu k obsahu a tvorbe programu v rámci celého
portfólia CNN. „Spolupracujeme s mediálnymi společnosťami po celom svete a teší nás, že CNN Prima
NEWS je najnovším prírastkom do tejto globálnej siete partnerov. Na základe tejto licenčnej zmluvy sme
v úzkej spolupráci so spoločnosťou Prima vytvorili infraštruktúru a zaistili školenie a poradenstvo. Teraz
s nadšením očakávame, až miestna verzia najprestížnejšej svetovej značky v oblasti spravodajstva zaháji
svoje vysielanie v Českej republike,“ hovorí Kostas Oikonomou, viceprezident pre strategické partnerstvá
divízie CNN International Commercial.

„Presnosť, spoľahlivosť a nestrannosť sú základné hodnoty CNN a tieto hodnoty budú kľúčové aj pre CNN
Prima NEWS. Pred spustením sme s tímom úzko spolupracovali a zoznamovali ich so svojimi procesmi,
normami a metódami podávania správ. Platforma bude poskytovať úplné spravodajstvo v celej krajine,
podporované silnými regionálnymi spravodajskými tímami. Vďaka bezprostrednému prístupu k celosvetovej
sieti reprotérov CNN bude môcť kanál CNN Prima NEWS prinášať divákom okamžité novinky z celého
sveta, vrátane miest, o ktorých iné spravodajské organizácie prinášajú správy len vzdialene, pokiaľ vôbec.
CNN vďaka tejto spolupráci tiež získava nového a silného partnera v Českej republike,“ hovorí Tim Lister,
ktorý v rokoch 1998 až 2002 riadiť spravodajstvo CNN International. V Prahe sa osobne podieľal na
odovzdávaní know-how siete CNN českej redakcii.
CNN Prima NEWS: Kedykoľvek, kdekoľvek a na čomkoľvek
CNN Prima NEWS ale nie je len televízny kanál. Je to spravodajská multiplatforma zahrňujúca nový
spravodajský portál www.CNNPrima.cz a v dnešnom svete stále dôležitejšie sociálne siete: Instagram:
cnn_prima, Facebook: @cnnprima, Twitter: @cnn_prima a v Česku tiež HbbTV.
„Užívatelia sa môžu tešiť na živé vstupy, zaujímavé súvislosti, názory expertov, komentáre. Web ponúkne
do budúcna aj špeciálne sekcie, interaktívne mapy, kreatívne animácie s 3D prvkami a 360° videá. Online
tím má k dispozícii vlastné štúdio pre internetové vysielanie a tvorbu nových formátov. CNN Prima NEWS
znamená rýchle, presné, vyvážené a zrozumiteľné spravodajstvo kedykoľvek, kdekoľvek a na čomkoľvek,“
hovorí Tomáš Večeřa, riaditeľ Digital CNN Prima NEWS.
Najväčšie a najmodernejšie spravodajské štúdio v Strednej Európe
CNN Prima NEWS disponuje supermoderným dvojposchodovým štúdiom s podlahovou plochou 414 metrov
štvorcových a výškou skoro 7 metrov. Svojimi parametrami, v Česku celkom ojedinelé štúdio, disponuje
robotickými statívmi Telemetrics, osadenými kamerami Sony a objektívmi Fujinon. Obraz vo vysokej kvalite
sa dá premietať na troch veľkoplošných LED paneloch a štyroch nastaviteľných LCD obrazovkách o
celkovej ploche 63 metrov štvorcových.
Celý priestor je pretkaný pásmi tvorenými viac ako 84-tisíc LED diódami v celkovej dĺžke 1,4 kilometra, ktoré
vedia zobrazovať aj video. Vďaka nim dokáže štúdio kompletne zmeniť farebnú schému aj náladu scény.
Navyše, má aj ďalšiu technologickú zaujímavosť - digitálny horizont s plochou cez 202 metrov
štvorcových, čo zodpovedá rozmerom plátna v kinách. Vyspelú technológiu tvorí 3940 LED panelov
prenášajúcich obraz cez veľkoplošné plátno, ktoré vytvára dojem, že obraz zaberá takmer celú stenu štúdia.
To je koncipované pre režim 360 stupňov. Kamery môžu zaberať akékoľvek miesto a nevznikne priestor,
ktorý by divák nemohol vidieť.
"Spravodajské štúdio CNN Prima NEWS je zatiaľ najväčší projekt tohto druhu, na ktorom som za svoju dlhú
kariéru pracoval. Bolo vzrušujúce projektovať najväčšie a najmodernejšie štúdio v strednej Európe. Zvlášť
preto, že je celé presklené a návštevníci budovy TV Prima ho nemôžu minúť. Je to vlastne obrovský
exponát," hovorí architekt štúdia Jaroslav Holota.
ZPRÁVY a HLAVNÍ ZPRÁVY CNN Prima NEWS
ZPRÁVY – Rýchle, stručne a zrozumiteľne
PO – NE
/ PRAVIDELNE POČAS DŇA
Moderujú: Kristýna Dušák, Lucie Hrdličková, Josef Kluge, Veronika Kubíčková
Správy, počasie a šport. Živé vstupy z miesta diania, analýzy odborníkov a diskusie priamych aktérov o
hlavných spravodajských témach dňa.
KRIMI ZPRÁVY – Zločiny očami profesionálov, skúsených reportérov i divákov
CNN Prima NEWS a Prima
/ PO – PIA / Premiéra: 16.30
/ SO – SÚHRN TÝŽDŇA: Premiéra: 16.20
Moderujú: Václav Janata, Michal Janotka, Ondřej Pořízek

Aj nepekné správy patria k nášmu každodennému životu. Pretože havária na ceste do práce, vykradnutý
obchod za rohom alebo podvodník, ktorý vám klepe na dvere, sa nás týkajú viac, ako si myslíme. „Sme
skvelá krajina plná dobrých a poctivých ľudí, ktorým to kazia lotri, vrahovia, kriminálnici a podvodníci. Aj
nepekné správy však patria k nášmu každodennému životu. Dozviete sa o nich v nových KRIMI
ZPRÁVÁCH,“ hovorí o svojom programe trojica moderátorov Václav Janata, Michal Janotka a Ondřej
Pořízek
HLAVNÍ ZPRÁVY – Tie najnovšie overené správy z domova i zo sveta
CNN Prima NEWS, Prima a PRIMA PLUS
/ PO – NE / Premiéra 18.55
Moderujú: Karel Voříšek a Klára Doležalová, Pavel Štrunc a Markéta Dobiášová
HLAVNÍ ZPRÁVY budú jedným z programov, ktoré vysiela súčasne ako CNN Prima NEWS, tak hlavný
kanál Prima ako aj Prima PLUS na Slovensku. Všetky dôležité udalosti dňa v hlavnej spravodajskej hodine.
Správy, počasie a šport. Hlavná spravodajská relácia CNN Prima NEWS, ktorá naplno využíva možnosti
jedného z najmodernejších štúdií v Európe. HLAVNÍ ZPRÁVY majú novú moderátorskú dvojicu – Markétu
Dobiášovú a Pavla Štrunca.
SHOWTIME – Magazín o živote slávnych a modernom životnom štýle pre každého
CNN Prima NEWS, Prima a PRIMA PLUS
/ PO – NE / Premiéra: 19.59
Moderujú: Eva Perkausová, Laďka Něrgešová a Petr Větrovský
Nový program zameraný nielen na svet slávnych, ale tiež technologické novinky a trendy témy, ktoré zaujmú
ženy i mužov. Hlavnou moderátorkou bude Eva Perkausová, ktorá spolu s Laďkou Něrgešovou a Petrom
Větrovským prinesie divákom zábavný prúd informácií po relácii HLAVNÍ ZPRÁVY
SPORT
PO – NE /
Moderujú: Roman Šebrle, Petr Vágner, Ondřej Lípa, Tomáš Vzorek a Marek Kafka
Športové spravodajstvo je súčasťou všetkých segmentov CNN Prima NEWS. Zmapuje aktuálne dianie,
zásadné udalosti, zaujímavosti z domovskej i zahraničnej scény a prinesie tiež množstvo príbehov. Svetom
športu divákov počas dňa prevedú naše tváre Roman Šebrle, Petr Vágner, Ondřej Lípa, Tomáš Vzorek a
Marek Kafka.
NOVÉ PROGRAMY
NOVÝ DEN – Všetky informácie pre úspešný štart vášho dňa na jednom mieste
CNN Prima NEWS
/ PO – PÁ / Premiéra 6.00–9.00
Prima
/ PO – PÁ / Premiéra 7.00–9.00
Moderujú: Libor Bouček, Soňa Porupková
NOVÝ DEN, to je ranný spravodajský blok na CNN Prima NEWS, ktorý vás každé ráno prevedie všetkým,
čo by ste mali vedieť. Od počasia a dopravného spravodajstva, cez zásadné udalosti včerajšieho dňa, až po
aktuálne témy a novinky, ktoré by vám nemali uniknúť. O prúd najaktuálnejších informácií sa v štúdiu budú
starať skúsení správari Gabriela Lašková, Sandra Pospíšilová a Jaroslav Brousil. „Chcem vedieť, do
akého dňa sa každé ráno prebúdzam. A verím, že to chcete vedieť aj vy. To, čo sa stalo, ale aj to, čo váš
každý nový deň čaká,“ hovorí Libor Bouček.
INTERVIEW – Autorské rozhovory pohľadom našich šéfreportérok
PO – PÁ
/ Dopoludnia premiéra: 9.30
/ Popoludní premiéra: 17.30
Moderujú: Marie Bastlová, Markéta Dobiášová, Lucie Hrdličková, Martina Kuzdasová, Pavlína Kosová,
Petra Vintrová
Podrobný rozbor aktuálnych udalostí a tém s významnými postavami verejného života. INTERVIEW otvára
témy, ktoré rezonujú doma aj vo svete. Fakticky ich rozoberieme, pomenujeme, analyzujeme a zasadíme ich
do kontextu. Dopoludňajšie INTERVIEW každý všedný deň bude mať politické témy a povedie ho Marie
Bastlová a Pavlína Kosová. Pondelňajšie a stredajšie popoludňajšie INTERVIEW bude patriť Martine
Kuzdasovej a sociálnym a zdravotným témam. Utorky a štvrtky potom obsadí biznis a Lucie Hrdličková.
Piatky budú vyhradené predovšetkým zahraničným témam, ktorým sa venuje Petra Vintrová.
SILNÝ HLAS MARKÉTY FIALOVÉ – Aktuálne témy, ktoré hýbu spoločnosťou, názorová pestrosť aj
vyhrotené postoje
PO – PÁ
/ Premiéra: 20.15
/ Moderuje: Markéta Fialová
SILNÝ HLAS, to je živá talkshow Markéty Fialovej, ktorá vám každý všedný deň predstaví svojich hostí, ktorí
vedia jasne, zrozumiteľne a nahlas povedať, čo si myslia. „SILNÝ HLAS je talkshow o tom, čo inde počuť
nebudete. Názory ľudí s jasným pohľadom na celú radu otázok, ktoré sa týkajú nás všetkých. Takých hostí

sa budem pýtať a takých uvidíte v novom programe SILNÝ HLAS MARKÉTY FIALOVÉ,“ hovorí moderátorka
Markéta Fialová.
360˚ PAVLÍNY WOLFOVÉ – Najdôležitejšie udalosti dňa analyzované zo všetkých uhlov pohľadu. Pokiaľ o
nich hovoríte, my tiež
PO – PÁ
/ Premiéra 21.40
/ Moderuje: Pavlína Wolfová
Aktuálne témy dňa a pohľad na ne zo všetkých možných uhlov – to je program 360˚ s Pavlínou Wolfovou.
Rozhovory jeden na jedného, priame otázky a hľadanie súvislostí. Informácie, ktoré sa menia podľa toho, z
akej strany sa na ne pozeráte. „Vždy ma fascinovalo, ako protichodné názory môžu zaznieť na jednu a tú
samú vec. V programe 360˚ preberieme všetky,“ hovorí moderátorka a skúsená novinárka Pavlína Wolfová.
PARTIE A PRIMA SVĚT
Nedeľa bude na CNN Prima NEWS, a zároveň na Prime, patriť dvom najstarším a divácky atraktívnym
programom skupiny Prima – Prima SVĚT a nedeľnej politickej diskusii PARTIE. O 9.25 začína Prima SVĚT
s moderátormi Annou Kadavou a Josefem Klugem. Celkom nová bude politická diskusia PARTIE Terezie
Tománkové. Odštartuje o 11.00, ale bude v predĺženej dvojhodinovej stopáži. Druhá hodina bude plná
analýz a diskusií o aktuálnych kauzách a problémoch.
QUEST MEANS BUSINESS a AMANPOUR – svetoznáme programy po prvýkrát na českých
obrazovkách
QUEST MEANS BUSINESS – Analýzy a komentáre k zásadnému dianiu a najnovšiemu vývoju v biznise
ÚT – PÁ
/ Premiéra: 22.35
/ SO / Premiéra: 22.15
Moderuje: Richard Quest
Richard Quest je suverénny moderátor, uznávaný novinár a odborník na biznis a letectvo. So svojim
neprehliadnuteľným úsmevom a otázkami k veci vie to, čo málokto. Urobiť program zameraný na
ekonomiku, ktorý divákov nenudí, ale naopak skutočne baví. „Vrele vítam našich nových kolegov zo CNN
Prima NEWS v Prahe medzi rodinu CNN. Teší ma, že ste s nami na jednej palube a verím, že si českí diváci
užijú nielen moje dva programy. Je to veľká česť mať vás medzi sebou,“ odkázal CNN Prima NEWS
z Londýna Richard Quest. Popri tom sa tento skvelý moderátor predvedie aj so svojím cestovateľským
programom QUEST‘S WORLD OF WONDER, v ktorom navštívi tie najzaujímavejšie miesta na planéte.
AMANPOUR – Diskusná relácia s globálnymi témami, ktorá patrí medzi zásadné piliere programu CNN
International
PO – PÁ
/ Premiéra: 23.30
/ Moderuje: Christiane Amanpour
Vysílání CNN Prima NEWS graduje vďaka mnohými oceneniami ovenčenej novinárke a jednej z globálnych
tvárí CNN Christiane Amanpour. Ta vo svojej rovnomennej diskusnej relácii AMANPOUR preberie
najzásadnejšie aktuálne zahranično-politické témy. Hodinová diskusia o globálnych problémoch
s významnými ľuďmi, v ktorej nechýbajú svetoví politickí lídri a najuznávanejší experti v oboru. „Som
nadšená z toho, že české publikum bude môcť sledovať môj program Amanpour na kanáli CNN Prima
NEWS. Teším sa na to, až sa pripojíte k našej debate,“ prehlásila ohľadom CNN Prima NEWS Christiane
Amanpour.
Kompletnú programovú schému nájdete od 3. 5. na www.CNNPrima.cz.
Ako CNN Prima NEWS naladiť?
CNN Prima NEWS bude v Česku k dispozícii zdarma v rámci pozemného vysielania DVB-T v regionálnej
sieti 8, v DVB-T2 prechodovej sieti 12 a vo finálnej sieti DVB-T 22. Vysielanie nového kanálu zaistia aj
satelitní prevádzkovatelia, kábloví operátori a internetové televízie, ako sú Vodafone/UPC, Skylink, O2 TV,
T-Mobile, Telly, Kuki, sledovanitv.cz a podobne.
CNN Prima NEWS bude, podobne ako kanál Prima PLUS, oficiálne šírený aj na Slovensku. Dostupný bude
u operátorov FreeSAT, Skylink, Orange Slovensko, SWAN a Slovak Telekom, vrátane služby Magio
a u mnohých ďalších, čím dosiahne aj na Slovensku takmer stopercentné potenciálne pokrytie.

Za CNN Prima NEWS

Adam Halmoši, Matěj Štýs

| PR koordinátoři CNN Prima NEWS
M +420 602 167 143 | E adam.halmosi@iprima.cz | M +420 732 345 462 | E matej.stys@iprima.cz

