
Můj svět zábavy

PREMIÉRY SERIÁLY SPORT DOKUMENTY



Ulice

Gympl s (r)učením omezeným

V současnosti nabízí videoportál VOYO více než 1100 filmových titulů a samozřejmě kompletní archiv naší 
původní tvorby. Celkově tak nyní videotéka VOYO nabízí svým předplatitelům desetitisíce hodin zábavy, což 
z VOYO.cz činí největšího poskytovatele služeb videa na vyžádání. 

VOYO je nově předplatitelům k dispozici také na tabletech iPad, 
do kterých si uživatelé mohou zdarma stáhnout speciální VOYO 
aplikaci. Uživatel má mimo jiné možnost přizpůsobit kvalitu 
přehrávaného videa v závislosti na kvalitě svého internetového 
připojení.

Další novinkou je inovovaná VOYO aplikace pro chytré televizory 
Panasonic s technologií Viera cast a v jednání jsou také aplikace 
v televizorech dalších výrobců.

VOYO NA IPADU A V CHYTRÝCH 
TELEVIZORECH PANASONIC

Pro dobyvatele branek, sítí a jamek jsou tu celoroční přímé 
přenosy první české fotbalové ligy, britského FA Cupu, 
tenisové, golfové, boxerské a další důležité sportovní 
turnaje. Tradičně se diváci mohou těšit na všechny závody 
Formule 1 a Moto GP včetně kvalifikačních kol.

SPORTOVNÍ PŘENOSY

Formule 1 Gambrinus liga

Milovníci pořadů TV Nova jako je Ordinace v růžové zahradě 
2, Ulice a nového seriálu Gympl s (r)učením omezeným, ocení 
kompletní archiv těchto titulů na VOYO. Nové díly je možné 
zhlédnout na VOYO vždy dříve než v televizi.

SERIÁLY Z PRODUKCE SKUPINY NOVA



VOYO Cinema vysílá filmy denně od osmé ráno do půlnoci. 
Portál je k dispozici předplatitelům v rámci nezměněného 
předplatného a nabízí vlastní programové schéma, kde si 
každý najde to pravé. Dopoledne patří na VOYO Cinema 
dětem a rodinným filmům, odpoledne si přijdou na své 

teenageři a každý den od 20:00 VOYO Cinema uvede film 
dne. Program doplňuje film týdne, který se vysílá každý 
pátek od 20:00. Předplatitelé si  tak na VOYO.cz  mohou 
užívat ty nejlepší tituly pohodlně bez nutnosti hledání 
v obsáhlé knihovně.

FILMOVÉ PREMIÉRY (PŘEDPLATNÉ)NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ)))))))))

Na malé dobrodruhy čekají dětské 
filmy a seriály Superman, Pepek 
námořník, Denis postrach okolí, 
Inspektor Šikula, Pat a Mat nebo 
Bob a Bobek.

POŘADY 
PRO DĚTI

Sběratelé faktů a neotřelých pohledů 
na ně si přijdou na své u dokumentů. 
Vybírat mohou například z prvního 
celovečerního filmu věnovanému 
českému rapu Česká RAPublika, 
hudebních dokumentů Rolling Stones 
a Doors. VOYO dále nabízí historický 
dokument Starověké objevy a série 
výběrových programů královny 
dokumentárních filmů BBC Motion 
Gallery.

DOKUMENTY

Lovci premiér se mohou těšit na film Alois Nebel, který byl oceněn třemi 
Českými lvy, velkolepý akční film Válka Bohů, kultovní sci-fi Roberta 
Rodrigueze Grindhouse, akční komedii Red s Brucem Willisem nebo 
premiérový Rumový deník s Johnym Deppem.

FILMOVÉ PREMIÉRY (EXTRA TITULY) 
Žhavými premiérami letošního podzimu v sekci extra 
tituly bude další pokračování slavného Sherlocka 
Holmese s podtitulem Hra stínů, druhý díl legendárního 
Souboje Titánů s názvev Hněv Titánů a animovaná 
komedie pro celou rodinu Happy Feet 2.

Alois Nebel

Válka Bohů

Sherlock Holmes: Hra stínů

Happy Feet 2

When You‘re Strange: 
A Film About The Doors
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