PROGRAMOVÉ
NOVINKY

10/2018

Predvoľba Skylink Ochutnávka vám vždy po celý mesiac umožní sledovať jeden
z vybraných programov platenej ponuky Skylink úplne zadarmo. Na satelitných
prijímačoch s funkciou Fast Scan (automatické ladenie a usporiadanie programov)
nájdete túto ochutnávku na pozícii číslo 7. Tento mesiac môžete sledovať filmový
a seriálový program Epic Drama HD, ktorý poteší fanúšikov dramatického žánru.
Počas celého októbra budú mať všetci diváci nepretržitý prístup k veľkolepým
seriálovým titulom, kde nechýbajú veľké príbehy z našej minulosti v novom
modernom spracovaní, strhujúce dobové drámy, ani herecké hviezdy.

Balíček Digital
a vyššie

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

10/2018

Filmových fanúšikov potešíme voľným vysielaním programu s prémiovým
obsahom Filmbox Premium. Od piatku, 5. 10. do piatku, 19. 10. si môžu
zákazníci Skylinku užívať populárne filmy a seriály. Za zmienku stojí nový seriál
Hard Sun z dielne BBC. Popisuje príbeh dvoch detektívov s odlišnými názormi.
Tí sa musia naučiť spoločne vychádzať, aby udržiavali poriadok a chránili svojich
milovaných vo svete, v ktorom každý deň to skĺzava stále viac k istej deštrukcii.
Premiérový diel pôjde v sobotu 7. 10. od 22.30.

Balíček Digital
a vyššie

Astra 23,5°E; 12 129; MHz; Vertikálna; 2/3; 29 900; DVB-S2/8PSK; OFF; FastScan 82

10/2018

Od 1. 10. do 31. 10. bude pre všetkých divákov Skylinku otvorený aj detský
program Cartoon Network. V priebehu mesiaca sa predovšetkým naši
najmladší diváci môžu tešiť na úplne nový seriál Craig od potoka, ale taktiež na
nové epizódy obľúbených programov Ben 10 a Medzi nami medveďmi. Navyše
Cartoon Network môžete sledovať aj na mobile alebo tablete so službou
Skylink Live TV!

Balíček Digital
a vyššie

Astra 23,5°E; 11 934 MHz; Vertikální ; 3/4; 27 500; DVB-S2/8PSK; ON; FastScan 168

9/2018

Radi by sme Vás informovali o zaradenie ďalších 8 atraktívnych programu
do služby Skylink Live TV. Vďaka rozšíreniu programovej ponuke športovým
fanúšikom už neuniknú žiadne akčné a netradičné disciplíny. Milovníkom
hudobnej scény neunikne jediný koncert a expertom cez lode, more a plachtenie
už neunikne žiadny obľúbený dokument. To je VH1, VH1 Classic, EDGE,
Nautical HD, QYOU, C-Music, Stingray Brava a Stingray Classica.

Balíček Multi
a vyššie

Skylink Live TV

9/2018

Od utorka, 11. 9. do utorka, 25. 9. 2018 si môžu zákazníci Skylinku vychutnávať
voľné vysielanie programov skupiny AMC, konkrétne filmových programov AMC
a Film+, športových programov Sport1 HD a Sport2 HD, detského Minimax
a kulinárskeho programu TV Paprika. Programy AMC, Film+, Sport1 HD,
Sport2 HD a Minimax môžete v rámci voľného vysielania sledovať so službou
Skylink Live TV aj na mobile, tablete, PC alebo Smart TV.

Balíček Digital
a vyššie

8/2018

Nový filmový a seriálový kanál Epic Drama HD, ktorý je novým domovom
výpravných drám je zameraný na mužov a ženy vo veku nad 25 rokov, avšak
zaujme všetkých fanúšikov dramatického žánru, ktorí tak majú nepretržitý
prístup k veľkolepým seriálovým titulom celého žánrového spektra, kde
nechýba zločin a záhady, adaptácie klasických literárnych diel, politika a boj
o moc, vojnové drámy, akčné a dobrodružné príbehy, skutočné historické
udalosti ani svet fantázie. Epic Drama sa od konkurencie líši svojou pestrou
ponukou zloženou zo špičkových svetových diel natočených v poslednej dobe.
Vysielanie je bez reklám 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Balíček Smart
a vyššie

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

8/2018

Nový hudobný kanál s názvom Power TV Vám prináša najhorúcejšie hity z Českej
republiky, Slovenska a celého sveta. Nalaďte a vychutnajte si tie najlepšie hity!
Astra 23,5°E; 12 363 MHz; Vertikálná; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON

7/2018

Od pondelka 2. 7. 2018 do nedele 15. 7. 2018, sa môžu všetci zákazníci Skylinku,
vďaka službe Skylink Live TV, tešiť na voľné vysielanie športových programov
Nova Sport 1 HD a Nova Sport 2 HD. Po celú dobu najstaršieho a najslávnejšieho
tenisového turnaja na svete – Wimbledonu, tak budú môcť prostredníctvom
Služby Skylink Live TV sledovať tenisové stretnutia v priamom prenose alebo zo
záznamu až na 4 zariadeniach.

Balíček Digital
a vyššie

Balíček Digital
a vyššie

Skylink Live TV

6/2018

Už druhý kanál Československej hudobné ľudovej televízie Šlágr TV, ktorá
prináša výhradne dychovú hudbu, vlastné relácie a rozhovory so zaujímavými
osobnosťami.

Balíček Digital
a vyššie

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

6/2018

Radi by sme Vás informovali o zaradení ďalších 7 atraktívnych programov do
služby Skylink Live TV. Film+, Minimax, AMC, Sport 1 HD, Sport 2 HD,
Spektrum HD a Cartoon Network. Vďaka rozšíreniu programovej ponuky si
teraz príde na svoje skutočne každý! Športovým fanúšikom už neunikne jediný
pretek Formuly 1, filmoví nadšenci uvidia všetky filmové trháky a neposedné deti
jednoducho zabavia rozprávky.

Balíček Smart
a vyššie

Skylink Live TV

5/2018

Od štvrtka, 10. 5. do nedele, 13. 5. 2018 sa môžu zákazníci Skylinku tešiť na voľné
vysielanie športového programu Golf Channel, ktorý prináša priame prenosy aj
záznamy golfových turnajov, ale tiež inštruktáže a zaujímavosti z oblasti golfu.
Hlavným ťahákom pre zákazníkov Skylinku tentokrát určite bude priamy prenos
golfového turnaja The Players Championship.

Pre všetkých
zákazníkov

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 utorka, 24. 4. 2018 6.00 sa môžu zákazníci Skylinku
tešiť na voľné vysielanie filmového programu HBO3, ktorý ponúka to najlepšie
zo súčasnej seriálovej a filmovej tvorby. Vďaka voľnému vysielaniu si diváci budú
môcť vychutnať exkluzívny obsah programu HBO3. Z filmovej tvorby spomenieme
thriller The Circle s Emmou Watson a Tomom Hanksom alebo film Zlato, kde
exceluje Matthew McConaughey. Seriálových fanúšikov poteší premiéra druhej
série úspešného sci-fi seriálu Westworld.

Pre všetkých
zákazníkov

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

4/2018

Od piatku, 13. 4. do pondelka, 30. 4. 2018 sa môžu zákazníci Skylinku tešiť na
voľné vysielanie filmového programu FilmBox Premium, ktorý ponúkne úspešné
filmové a seriálové hity. Diváci si tak budú môcť vychutnať exkluzívny obsah tohto
filmového programu. Pozornosti by nemal uniknúť premiérový diel seriálu Mladý
pápež, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstaví charizmatický Jude Law.
Astra 23,5°E; 11 797 MHz; Horizontálna; 3/4; 29 500; DVB-S2/8PSK; ON

Pre všetkých
zákazníkov

3/2018

Program nabitý zábavnými a dobrodružnými seriálmi plnými humoru a akcie,
ktoré rozvíjajú detskú fantáziu. Deti všetkých vekových kategórií sa môžu tešiť
na animované seriály ako Gumballov úžasný svet, Steven Universe či akčné
dobrodružné seriály Raketové holky, Ben 10 a Teen Titans Go!

Balíček Multi
a vyššie

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

2/2018

Nový dokumentárny program Travelxp HD prináša tie najzaujímavejšie
cestopisné a lifestylové relácie z bezmála päťdesiatich krajín sveta, a to bez
výnimky vlastnej produkcie. Program je lokalizovaný do češtiny a pre záujemcov
zostane k dispozícii aj originálny anglická zvuková stopa.

Balíček Digital
a vyššie

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

1/2018

Nový hudobný program C Music TV vám prináša klasickú hudbu v modernom
pojatí a svetových umelcov, ako ste ich doteraz nepoznali. Vychutnáte si
najnovšie hudobné videá zo svetovej scény, klasickú a filmovú hudbu, rozhovory
s umelcami, živé vystúpenia a reportáže zo zákulisia. Program vysiela 24 hodín
denne v anglickom jazyku a bez reklám.

Balíček Multi HD
a vyššie

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

1/2018

Hudobný program Stnigray iConcerts prináša koncertné vystúpenia interpretov
rôznych žánrov hudby. Je to prvý a zatiaľ jediný program, ktorý sa špecializuje
výhradne na živé koncertné vystúpenia. Novo v HD kvalite.

Balíček Multi HD
a vyššie

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

11/2017

Víkendové voľné vysielanie programov Nova Sport 1 HD a Nova Sport 2 HD pre
všetkých zákazníkov Skylinku. Nenechajte si ujsť priame prenosy z hokejových
alebo futbalových zápasov a ďalších športových súťaží.
Astra 23,5°E; 11 876 MHz; Horizontálna; 3/4; 29 900; DVB-S2/8PSK; ON
Astra 23,5°E; 11 973 MHz; Vertikálna; 2/3; 29 900; DVB-S2/8PSK; OFF

Pre všetkých
zákazníkov

