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Obecné informace
Internetová televize si postupně získává významné místo na poli televizního vysílání
a interaktivního přenosu informací. Vzhledem k prudkému rozvoji internetu je kontinuálně zajištěna vysoká
sledovanost nabízených programů a tím i narůstající konkurence klasickému televiznímu vysílání.
Přístup k internetu je dnes prakticky všudypřítomný. Většina celoplošných televizních stanic provozuje
své vysílání i na internetové síti, která skýtá další možnosti, které klasická televize postrádá (archiv, možnost
postavit si vlastní program doplňující videa ze zákulisí, možnost stahovat si programy i dokumenty na svůj
lokální disk atd.) Prudký rozvoj komunikačních technologií - chytré telefony a tablety umožní sledovat vaše
oblíbené pořady kdekoliv se právě ocitnete. Tento fakt se promítl do výroby televizí a souvisejících produktů,
takže již dnes si mnozí uživatelé nepřipojují televizi k anténě, ale k internetové síti (iPTV), což vlastně umožňuje
obojí, sledovat televizní program nebo surfovat na internetu.
Zažitá představa o tom, že internetová televize je pouze spouštění málo kvalitních videí na počítači, je
již dávnou minulostí. Internetovou televizi dnes již spustíte stejně, jako televizi běžnou, v křesle vašeho
obývacího pokoje pomocí dálkového ovladače. Kvalita obrazu je stejná a mnohdy i lepší.

Projekt PPTV
Cílem projektu Pojizersko - Polabské televize je nabídnout městům a obcím v regionu pravidelný
zpravodajský servis (video zpravodajství, upoutávky na kulturní, společenské i sportovní akce apod.).
Výstupem projektu PPTV tak bude stálá obrazová prezentace regionu nejen v povodí dvou významných vodních
toků - Labe a Jizery, ale i přilehlých oblastí jako je Máchův kraj, Český ráj, Ralsko, Kokořínsko a další. Po přístupu
na stránku PPTV návštěvník spatří:
•
•
•
•

aktuální zpravodajské informace z regionu
archiv videa, možnost vyhledávání dle oboru, místa, pořadu
fotoalbum akcí v tiskové kvalitě
možnost stáhnout regionální zpravodaje on - line

Předpokládáme, že hlavní těžiště bude v informačním zpravodajském kanálu. Proto k jeho struktuře
podrobněji:
•
•
•
•

•
•
•

Aktuální zpravodajství podle potřeb a objednávek jednotlivých subjektů
Mimořádné informace - bleskové novinky, aktualizace či změny
Vše je členěno do tematických bloků a rubrik
Kromě pravidelného zpravodajského servisu je připravena řada dokumentárních cyklů, které nabízíme
pro spolupráci s vámi či vaše partnery. V jednotlivých cca 15 minutových dílech je možné se více
zaměřit na významné osobnosti či skupiny daného regionu a to v pořadu AMATI ZNAMENÁ MILOVAT,
věnované především amatérským umělcům, v cyklu ZA HUMNY chceme představit zajímavé turistické
cíle v okolí vašich měst a obcí, které nejsou obecně známé, v cyklu ZA TROCHU LÁSKY chceme ukázat
osobnosti dobrovolnického hnutí nebo ty, kteří pomáhají svému okolí, RYCHLEJI, VÝŠE, DÁL - sportovní
události a osobnosti
Speciální nabídkou je zpracování časosběrných snímků za určité období, dokumentující vývoj
sledovaného projektu, rozvoj města za volební období, významné událostí a města apod.
Další možností je přímý internetový přenos ze zajímavé sportovní či společenské akce
Letecké obrazy. Fotografie i video připravené z výškového nadhledu je ideální pro dokreslení
prezentace a realizace projektů. Ideální využití v nedostupných oblastech.

Co to přinese vašemu městu, co to přinese vám?
Reportáže budou rychlým a emotivním zdrojem informací šířených směrem k vašim občanům. Jak
praví otřepané, ale pravdivé přísloví - Jeden obrázek vydá za stránku textu. A zvláště, pokud se obrázky hýbou.
Sebeobratněji formulovaný úvodník ve vašem ZPRAVODAJI, zastíní stejný text v minutovém šotu - váš hlas,
úsměv, energie kterou jistě oplýváte, to všechno bude promlouvat spolu s vámi. Můžete vaše voliče informovat
nejen o postupu vaší práce, ale i o úspěších nebo problémech, které vaše město, obec potkalo.
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Každé jednotlivé město i obec získá díky tomuto projektu atraktivní televizní reportáže pro své
potřeby. Kromě umístění na internetových stránkách bude možné reportáže využít i k dalším účelům, např. jako
prezentace na výstavách, dárky pro své partnery, rozšíření videí na další spřátelené weby apod., čímž postupně
vytvoří unikátní interaktivní video-kroniku obce.
Za relativně nízké náklady si tak každé město i obec může zřídit a plně kontrolovat svou vlastní televizi
ve formě silného, moderního informačního média, které má budoucnost a potenciál konkurovat v rámci
regionálních informací i celoplošným televizním stanicím, které nemohou ve svém omezeném vysílacím čase
pojmout všechny významné události v regionu.

Začít můžeme již zítra, nebo už dnes?
Tvorbu televizních reportáží lze zahájit okamžitě. Máme svůj zaběhnutý, zkušený tým lidí, kteří své
práci rozumí a mohou reagovat téměř okamžitě na jednotlivé požadavky natáčení. V zájmu maximálního
zjednodušení budeme sami dávat náměty k natáčení, ale také samozřejmě reagovat na vaše požadavky.

A kolik vlastně taková prezentace stojí?
Cenu si určujete vy, vlastním rozhodnutím o množství reportáží. Snažíme se nastavit podmínky, tak aby
i malé obce dosáhly na možnost vytvořit vlastní malou televizní stanici, volně dostupnou na internetu.

Videozáznam z každé akce zpracováváme v plné kvalitě Full HD nebo 4K a cenu ovlivňuje
více faktorů a hlavně také Vaše požadavky. V každém případě je konečná cena domluvena
před konáním akce. Základní ceny se pohybují od 1500 Kč.
Pro pohodlný výběr našich služeb upřesňujeme:
Video a foto studio

- firemní i osobní prezentace
- propagační filmy měst a obcí (historie, současnost)
- kroniky kulturních památek
- dokumentární záznamy kulturních a sportovních akcí (i s využitím více kamer)
- profesionální dabing (včetně cizojazyčných textů)
- letecké fotografie a video
- převody nahrávek z různých formátů (např. video8, Hi 8, VHS, mini DV, atd.)
- archivace vyrobených záznamů
- úprava a střih Vašich dodaných materiálů
- fotoreportáže na zakázku

Grafické studio

- kreativní grafika
- firemní identita, loga a vizuální styl
- redakční a grafický servis
- tisk propagačních materiálů
- marketingový a mediální servis
- vedení kroniky
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Naše referenční pořady

(dostupné v archivu na www.pptv.cz)

Badminton revue
Pravidelný sportovní pořad z oblasti badmintonu. Projekt vznikl v srpnu 2008 a je pravidelně vysílán na
obrazovkách sportovních televizí (Nova Sport, ČT sport, Sport 5). S kamerou sledujeme nejdůležitější
badmintonové události v ČR, včetně pravidelných reportáží z Extraligy družstev a mládežnického badmintonu.

Malé sporty
Velké sporty pro malé sportovce a Malé sporty pro všechny! Čtrnáctideník, který jsme vyráběli pro televizi
Metropol a v současné době připravujeme pro Sport 5 TV. V pořadu pravidelně monitorujeme aktuální dění v
amatérských i profesionálních sportovních družstvech.

Máchovi v patách
Filmové putování s romantickým básníkem Karlem Hynkem Máchou. Osou příběhu je běžná rodina ze současné
Bělé pod Bezdězem, která se po nálezu starobylého textu ocitá v roce 1834. Zde rodina Sabinova potká řadu
postav, které znáte z historie (Mácha, Tyl, Hindl, Kaška, Babinský, Kumr a další) i postavičky zcela literárních
(např. mlynář Voves a jeho dcera Anežka).

Historie Pojizeří
Ve spolupráci se studenty SOU a SOŠ Horky nad Jizerou postupně zpracováváme historické informace z Pojizeří.

Vojenská historie Milovic
Vojenská historie Milovic sahá daleko do minulosti. Vše začalo již za Marie Terezie. Nevěříte? Tak se s námi
vydejte do dávné minulosti s milovickým rodákem Aleš Kubešem.

Oldtimer Bohemia Rally a Svatováclavská jízda
Pravidelné pořady o historických vozidlech v Mladé Boleslavi a okolí. Vysíláno na ČT sport a Sport 5 TV.

MMČR side a quad 2014
Pravidelný sportovní pořad z motokrosového sportu vyráběný pro Sport 5 TV. Mezinárodní mistrovství České
republiky sajdkár a čtyřkolek v roce 2014.

Pečeme, vaříme a vyrábíme
Pravidelný naučný pořad, který vyrábíme ve spolupráci se studenty SOU a SOŠ Horky nad Jizerou. Recepty,
návody i rady. To vše můžete vidět a postupně vyzkoušet.

Péřák
Sportovní pořad z oblasti badmintonu. Projekt vznikl v lednu 2015. Nový a netradiční pohled na badmintonové
události v ČR a ve světě. Připravujeme i pro vysílání na obrazovkách sportovních televizí (Nova Sport, ČT sport,
Sport 5).
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