PROGRAMOVÉ
NOVINKY
Předvolba Skylink Ochutnávka vám vždy po celý měsíc umožní sledovat jeden
z vybraných programů placené nabídky Skylink zcela zdarma. V satelitních
přijímačích s funkcí Fast Scan (automatické ladění a uspořádání programů)
najdete tuto ochutnávku na pozici číslo 7. Tento měsíc můžete sledovat
dokumentární program National Geographic HD. Nadšení dokumentaristé se
tak mohou těšit na ledovou sérii Antarktida nebo nahlédnout pod kapotu seriálu
Výroba super auta.
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Po celý listopad je pro všechny diváky Skylinku zpřístupněn také sportovní program
Sport 2 HD. Těmi hlavními taháky pak budou dozajista Formule 1 a fotbalová Liga
národů. V královně motorsportu se chystá korunovace (staro)nového šampióna
Lewise Hamiltona z Mercedesu. Nenechte si ujít Velkou cenu Brazílie, která se jede
11. listopadu nebo závěrečnou Velkou cenu Abú Dhabí o dva týdny později. Oba
dva závody mohou fanoušci rychlých kol sledovat v přímých přenosech na stanici
Sport2. Tento program je také dostupný ve službě Skylink Live TV!
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Filmové fanoušky potěšíme volným vysíláním programu s prémiovým obsahem
Filmbox Premium. Od pátku, 5. 10. do pátku, 19. 10. si mohou zákazníci
Skylinku užívat populární filmy i seriály. Za zmínku stojí nový seriál Hard Sun
z dílny BBC. Popisuje příběh dvou detektivů s odlišnými názory. Ti se musí
naučit společně vycházet, aby udržovali pořádek a chránili své milované ve
světě, ve kterém každý den sklouzává stále více k jisté destrukci. Premiérový díl
poběží v sobotu 7. 10. od 22.30.
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Od 1. 10. do 31. 10. bude pro všechny diváky Skylinku otevřen i dětský program
Cartoon Network. V průběhu měsíce se především naši nejmladší diváci
mohou těšit na zbrusu nový seriál Craig od potoka, ale také nové epizody
oblíbených pořadů Ben 10 a Mezi námi medvědy. Navíc Cartoon Network můžete
sledovat i na mobilu nebo tabletu se službou Skylink Live TV!
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Rádi bychom Vás informovali o zařazení dalších 8 atraktivních programu do
služby Skylink Live TV. Díky rozšíření programové nabídce sportovní fanouškům
už neuniknou žádné akční a netradiční disciplíny. Milovníkům hudební scény
neunikne jediný koncert a expertům přes lodě, moře a plachtění již neunikne
žádný oblíbený dokument. To je VH1, VH1 Classic, EDGE, Nautical HD, QYOU,
C-Music, Stingray Brava a Stingray Classica.

Balíček Multi
a výše
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Od úterý, 11. 9. do úterý, 25. 9. 2018 si mohou zákazníci Skylinku vychutnat
volné vysílání programů skupiny AMC, konkrétně filmových programů AMC
a Film+, sportovních programů Sport1 HD a Sport2 HD, dětského Minimax
a kulinářského programu TV Paprika. Programy AMC, Film+, Sport1 HD,
Sport2 HD a Minimax můžete v rámci volného vysílání sledovat se službou
Skylink Live TV také na mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Balíček Digital
a výše
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Nový filmový a seriálový kanál Epic Drama HD, jenž je novým domovem
výpravných dramat cílí na muže a ženy ve věku nad 25 let, avšak zaujme
všechny fanoušky dramatického žánru, kteří se mohou těšit na nepřetržitý
přístup k velkolepým seriálovým titulům celého žánrového spektra, kde nechybí
zločin a záhady, adaptace klasických literárních děl, politika a boj o moc,
válečná dramata, akční a dobrodružné příběhy, skutečné historické události ani
svět fantazie. Epic Drama se od konkurence liší svojí pestrou nabídkou složenou
ze špičkových světových děl natočených v poslední době. Vysílání je bez reklam
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Nový hudební kanál s názvem Power TV Vám přináší nejžhavější hity z České
republiky, Slovenska a celého světa. Nalaďte a vychutnejte si ty nejlepší hity!
Astra 23,5°E; 12 363 MHz; Vertikální; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON
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Od pondělí 2. 7. 2018 do neděle 15. 7. 2018, se mohou všichni zákazníci Skylinku,
díky službě Skylink Live TV, těšit na volné vysílání sportovních programů
Nova Sport 1 HD a Nova Sport 2 HD. Po celou dobu nejstaršího a nejslavnějšího
tenisového turnaje na světě – Wimbledonu, tak budou moci prostřednictvím
Služby Skylink Live TV sledovat tenisová utkání v přímém přenosu nebo ze
záznamu až na 4 zařízeních.

Balíček Digital
a výše
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Skylink Live TV
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Již druhý kanál Československé hudební lidové televize Šlágr TV, která
přináší výhradně dechovou hudbu, vlastní pořady a rozhovory se zajímavými
osobnostmi.
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Rádi bychom Vás informovali o zařazení dalších 7 atraktivních programů
do služby Skylink Live TV. Film+, Minimax, AMC, Sport 1 HD, Sport 2 HD,
Spektrum HD a Cartoon Network. Díky rozšíření programové nabídky si teď
přijde na své opravdu každý! Sportovní fanouškům už neunikne jediný závod
Formule1, filmoví nadšenci uvidí všechny filmové trháky a neposedné děti
jednoduše zabaví pohádky.

Balíček Smart
a výše

Skylink Live TV
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Od čtvrtka, 10. 5. do neděle, 13. 5. 2018 se mohou zákazníci Skylinku těšit na
volné vysílání sportovního programu Golf Channel, který přináší přímé přenosy
i záznamy golfových turnajů, ale také instruktáže a zajímavosti z oblasti golfu.
Hlavním tahákem pro zákazníky Skylinku tentokrát jistě bude přímý přenos
golfového turnaje The Players Championship.

Pro všechny
zákazníky
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Od soboty, 21. 4. 6.00 do úterý, 24. 4. 2018 6.00 se mohou zákazníci Skylinku
těšit na volné vysílání filmového programu HBO3, který nabízí to nejlepší ze
současné seriálové a filmové tvorby. Díky volnému vysílání si diváci budou moci
vychutnat exkluzivní obsah programu HBO3. Z filmové tvorby zmíníme thriller
The Circle s Emmou Watson a Tomem Hanksem nebo snímek Zlato, kde exceluje
Matthew McConaughey. Seriálové fanoušky potěší premiéra druhé řady
úspěšného sci-fi seriálu Westworld.
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Od pátku, 13. 4. do pondělí, 30. 4. 2018 se mohou zákazníci Skylinku těšit na
volné vysílání filmového programu FilmBox Premium, který nabídne úspěšné
filmové a seriálové hity. Diváci si tak budou moci vychutnat exkluzivní obsah
tohoto filmového programu. Pozornosti by neměl uniknout premiérový díl seriálu
Mladý papež, ve kterém se v hlavní roli představí charismatický Jude Law.
Astra 23,5°E; 11 797 MHz; Horizontální; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON
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Již osmý kanál skupiny Prima je tematicky zaměřen převážně na zahraniční
seriály s detektivní tematikou. Diváci se mohou těšit na oblíbené seriály jako
Sběratelé kostí, Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně, Castle na zabití, ale i úplné
novinky – například seriál American Crime Story: Versace, který bude vysílán
necelé dva měsíce po své americké premiéře. Milovníci klasiky zajásají u Vražd
v Midsomeru, Julie Lescautové, Odpadlíka.

Balíček Digital
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Nově zařazený dětský program Carton Network je program plný zábavných
a dobrodružných seriálů, které prezentují pevná přátelství, spoustu zábavy
a podporují dětskou fantazii.Děti všech věkových kategorií se mohou těšit
na animované seriály jako Gumballův úžasný svět, Steven Universe či akčně
dobrodružné seriály Raketové holky, Ben 10 a Teen Titans Go!

Balíček Multi
a výše
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Nový dokumentární program Travelxp HD přináší ty nejzajímavější cestopisné
a lifestylové pořady z bezmála padesáti zemí světa, a to bez výjimky vlastní
produkce. Program je plně lokalizován do češtiny a pro zájemce zůstane
k dispozici i originální anglická zvuková stopa.
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Nový program Televize Seznam vás denně informuje o nejzásadnějších
událostech a přináší aktuality z domova i zahraničí. Věnuje se kauzám, které
hýbou českou společností, a představuje zajímavé osobnosti ze světa politiky,
ekonomiky, kultury, sportu i dalších oblastí. O zábavu se postarají pořady
o životním stylu a seriály z produkce Stream.cz.
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Nový hudební program C Music TV vám přináší klasickou hudbu v moderním
pojetí a světové umělce, jak jste je dosud neznali. Vychutnáte si nejnovější
hudební videa ze světové scény, klasickou a filmovou hudbu, rozhovory
s umělci, živá vystoupení a reportáže ze zákulisí. Program vysílá 24 hodin denně
v anglickém jazyce a bez reklam.
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Hudební program Stingray iConcerts přináší koncertní vystoupení interpretů
různých žánrů hudby. Je to první a zatím jediný program, který se specializuje
výhradně na živá koncertní vystoupení. Nově v HD kvalitě.

Balíček Multi HD
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Víkendové volné vysílání programů Nova Sport 1 HD a Nova Sport 2 HD pro
všechny zákazníky Skylinku. Nenechte si ujít přímé přenosy z hokejových nebo
fotbalových zápasů a dalších sportovních soutěží.
Astra 23,5°E; 11 876 MHz; Horizontální; 3/4; 29 900; DVB-S2/8PSK; ON
Astra 23,5°E; 11 973 MHz; Vertikální; 2/3; 29 900; DVB-S2/8PSK; OFF
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