PROGRAMOVÉ
NOVINKY

7/2018

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 kanál Fishing & Hunting. První tématický program pro nadšence
rybaření a lovu. Překrásná krajina, úžasná příroda, neskutečná dobrodružství,
zkrátka nezapomenutelný zážitek.

Balíček Digital
a výše

Astra 23,5°E; 12 344 MHz; Horizontální; 2/3; 29 900; DVB-S2/8PSK; OFF

7/2018

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.

Pro všechny
zákazníky

Skylink Live TV

6/2018

Již druhý kanál Československé hudební lidové televize Šlágr TV, která
přináší výhradně dechovou hudbu, vlastní pořady a rozhovory se zajímavými
osobnostmi.

Balíček Digital
a výše

Astra 23,5°E; 11 876 MHz; Horizontální; 3/4; 29 900; DVB-S2/8PSK; ON

6/2018

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

5/2018

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

Astra 23,5°E; 11 797 MHz; Horizontální; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON

4/2018

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.
Astra 23,5°E; 12 090 MHz; Vertikální; 2/3; 29 900; DVB-S2/8PSK; OFF

Pro všechny
zákazníky

4/2018

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.

Pro všechny
zákazníky

Astra 23,5°E; 11 797 MHz; Horizontální; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON

4/2018

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
a výše

Astra 23,5°E; 11 876 Mhz; Horizontální; 3/4; 29 900; DVB-S2/8PSK; ON

3/2018/

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

Astra 23,5°E; 11 934 MHz; Vertikální, 3/4; 27 500; DVB-S2/8PSK; ON

2/2018

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.

Balíček Digital
a výše

Astra 23,5°E; 12 109 MHz; Horizontální; 3/4; 27 500; DVB-S2/8PSK; ON

1/2018

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.

Balíček Digital
a výše

Astra 23,5°E; 12 070 Mhz; Horizontální; 3/4; 27 500; DVB-S

1/2018

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.

Balíček Multi HD
a výše

Astra 23,5°E; 12 090 Mhz; Vertikální; 2/3; 29 900; DVB-S2 8PSK; OFF

1/2018

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
a výše

Astra 23,5°E; 12 032 Mhz; Horizontální; 9/10; 27 500; DVB-S2 QPSK; OFF

11/2017

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

9/2017

Nový program TV WAR svět válek vám přináší historické i aktuální bitvy a války,
armády a jejich složky: letectvo, námořnictvo, pěchota a speciální jednotky,
zbraně minulosti, současnosti a budoucnosti, špionáž, česká a slovenská
armáda, terorismus, konspirační teorie, UFO a hrozby z vesmíru.
Astra 23,5°E; 12 070 MHz; Horizontální; 3/4; 27 500; DVB-S

Pro všechny
zákazníky

Balíček Smart
a výše

9/2017

Hudební program ÓČKO STAR vám nově přináší největší hudební hity a hvězdy
od 80. let do současnosti. Svým divákům nabízí největší hvězdy světové
i domácí pop scény, jejich slavné hity i současnou tvorbu.

Balíček Digital
a výše

Astra 23,5°E; 12 363 MHz; Vertikální; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON

9/2017

9/2017

Nový hudební program Rebel 2 vám nabídne pořádnou porci rockového rebelství.
Astra 23,5°E; 12 090 MHz; Vertikální; 2/3; 29 900; DVB-S2/8PSK; OFF

Nově zařazený slovenský hudební program Senzi, je dělán na míru lidem, kteří si
chtějí vychutnat nesmrtelné hudební hity.
Astra 23,5°E; 11 934 MHz; Vertikální; 3/4; 27 500; DVB-S2/8PSK; ON

9/2017

Nový program Nova +1 HD vám přináší programy Novy posunuté o jednu hodinu
zpět. Nemusíte tedy již spěchat, abyste stihli váš oblíbený pořad, v klidu si ho
můžete vychutnat o hodinu později na Nova +1HD.

Balíček Digital
a výše
Balíček Digital
a výše

Balíček Digital
a výše

Astra 23,5°E; 12 973 MHz; Vertikální; 2/3; 29 900; DVB-S2/8PSK; OFF

6/2017

Dětský program TUTY vysílá natuty co právě v dětském světě letí. Nejhustší
animáky, nejvymakanější videa, nejsuprovější muziku, pořady vlastní produkce
a to nejlepší z YouTube.

Balíček Digital
a výše

Astra 23,5°E; 12 363 MHz; Vertikální; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON

6/2017

Nově zařazený program TLC v nabídce Skylinku, který přináší pozoruhodné
příběhy z reálného života, plné emocí, humoru, naděje a lidskosti ve variaci
žánrových pořadů o svatbách, jídle, rodině a vztazích.
Astra 23,5°E; 12 109 MHz; Horizontální; 3/4; 27 500; DVB-S2/8PSK; ON

Balíček Smart
a výše

