
2 000 FILMŮ A SERIÁLŮ
KAŽDÝ TÝDEN NĚCO NOVÉHO
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PŘINÁŠÍ 2 000 FILMŮ A SERIÁLŮ.
KAŽDÝ TÝDEN NĚCO NOVÉHO.
CELKEM TO DĚLÁ 11 000 HODIN ZÁBAVY.
PRŮMĚRNĚ DIVÁCI ZHLÉDNOU NA 9 HODIN OBSAHU MĚSÍČNĚ.

VOYO V ČÍSLECH

VOYO.CZ

Voyo nabízí největší množství filmů a seriálů. Každý týden se diváci mohou těšit na něco nového. 
Kromě oblíbených pořadů TV Nova, které Voyo nabízí o týden dříve než v TV, je zde široká škála filmů 
a seriálů pro nejmenší diváky. Mimo jiné je tam možné najít mnoho exkluzivních filmů a seriálů, a to 
nejen zahraničních, ale také od mladých českých tvůrců. 

To vše si diváci mohou užít v klidu, bez reklam a z jakéhokoli zařízení – telefonu, tabletu, svého 
počítače nebo televize. Sportovní fanoušky potěší bohatá nabídka exkluzivních sportovních přenosů 
a možnost sledovat prémiové kanály Nova Sport 1 a Nova Sport 2.

PRVNÍ VLAŠTOVKOU PŮVODNÍ VOYO TVORBY JE ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2,  
KTEROU SI TEĎ DIVÁCI MOHOU VYCHUTNAT VÝHRADNĚ JEN NA VOYO. 

Ordinace tímto vstupuje do své nové éry a stává 
se vlajkovou lodí původní tvorby TV Nova pod 
hlavičkou Voyo Originals.  

Nikdo se nemusí obávat, že by přechodem Ordi-
nace na Voyo nedostal to, co má na tomto seriálu 
tolik rád. Příznivci se mohou těšit na další drama-
tické a emotivní příběhy z kamenické nemocnice, 
v nichž se představí oblíbení hrdinové, ale i několik 
nových postav, do kterých se snadno zamilují. 
A kromě lékařských dramat dostávají v seriálu opět 
velký prostor vztahy, láska, romantika a intriky. 

Uvádění nových dílů na Voyo přesto určitý posun 
pro Ordinaci znamená – vyprávění je dynamičtěj-
ší, využívá postupy typické pro soudobou seriálo-
vou tvorbu dostupnou na streamovacích platfor-
mách a ve větší míře reaguje na témata aktuálně 
rezonující ve společnosti. I po šestnácti letech 
existence tak Ordinace dokazuje, že má v naší 
audiovizuální tvorbě neotřesitelnou pozici a je 
připravena i nadále plnit úlohu českého seriálové-
ho hitu. 

VOYO ORIGINALS 
VOYO TAKÉ CHYSTÁ ORIGINÁLNÍ TVORBU, 
KTEROU DIVÁCI NAJDOU POUZE TADY. 
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Jedinečným obsahem na Voyo, který odpovídá 
současným trendům, jsou nové seriály především 
s ženskými hrdinkami.  Seriály, kde hlavní roli 
hraje krásná a chytrá žena. Jako první si diváci 
mohli připomenout americký seriál z newyorského 
prostředí Younger, v českém překladu Znovu 20.  
Příběh krásné, energické čtyřicítky Lizy, která ještě 
nehodlá patřit do starého železa, pochází z díl-
ny tvůrce Darrena Stara. Ten do světa televizní 
zábavy vypustil kultovní seriály, jako jsou Beverly 
Hills 90210, Melrose Place nebo Sex ve městě. 

Hlavní hrdinkou seriálu Znovu 20 je čtyřicetiletá 
Liza, která žila na předměstí New Yorku – New 
Jersey. Po boku svého manžela vychovávala 

dceru. Jak už to ale bývá, manžel si našel mlad-
ší milenku a Liza má najednou na krku rozvod 
a nelehký úkol: stát se opět ženou, kterou bývala, 
než se z ní stala panička z předměstí. Bohužel ale 
záhy zjistí, že pro pracovní trh je již stará. Roz-
hodne se tedy předstírat šestadvacetiletou dívku 
hned po vysoké. Díky této lži získá svou vysněnou 
práci asistentky ve vydavatelství, a tím odstartuje 
podivný příběh. K bláznivému mládí patří i blázni-
vé vztahy. Liza se nečekaně zamiluje do krásného, 
a hlavně o čtrnáct let mladšího Joshe – tatéra 
s vlastním studiem, její kamarádky jsou najednou 
o patnáct let mladší holky. 

SERIÁLY, KDE JE 
V HLAVNÍ ROLI ŽENA! 
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SEVERSKÉ ČERNÉ VDOVY 
A SLOVENSKÉ MILENKY! 

Krimiseriál Černé vdovy diváka seznámí s dáma-
mi, které se rozhodnou řešit manželské potíže 
poměrně razantním způsobem. Hrdinkami úspěš-
né krimi série jsou tři ženy, jimž už dávno došlo, 
že jejich manželství nejsou ideální. Ani jedna není 
spokojená, ovšem rozvod by mohl vést k ještě 
větším problémům. Jejich drahé polovičky jsou 
totiž gangsteři a jen velmi neradi slyší, že něco 
nejde podle jejich představ. Člověk si ale musí 
umět pomoci, a tak se hrdinky rozhodnou své 
despotické manžely jednoduše zlikvidovat. Stačí 
vyhodit do vzduchu loď, na které se ti tři společně 
plaví, a všechno bude fajn. Jenomže není. Zlik-
vidovat tři nebezpečné a mocné muže totiž není 
jen tak a jejich zmizení vyvolá spoustu otázek. 
Rebeka, Johanne a Kira si ke své smůle až příliš 
pozdě uvědomí, že si možná ukously až moc velké 
sousto. Tři čerstvé vdovy se budou muset hodně 
snažit, aby si nově nabytou svobodu užily a ne-
skončily za mřížemi. Anebo ještě hůř…

Seriál Milenky přináší zajímavé dramatické zpra-
cování výrazných ženských témat, jako jsou ne-
věra, těhotenství nebo smrt milovaného člověka. 
Je otevřenou komunikací o mužských i ženských 
vztazích, která je zajímavá pro obě pohlaví. Před-
stavuje život čtveřice přítelkyň ve věku mezi 30 až 
40 lety. Právnička Zuzana, lékařka Kristína, realitní 
makléřka Sandra a Míša, žena v domácnosti, jsou 
ženy plné protikladů a každá z nich hledá své 
vlastní místo na komplikované cestě životem. Tu 
procházejí společně a jsou si vzájemně velkou 
oporou. Jednotlivé epizody jsou plné dramatic-
kých zvratů, napětí, ale i vtipných situací a laska-
vého humoru. V seriálu se diváci mohou těšit na 
skvělé herecké výkony slovenských hvězd – Táni 
Pauhofové, Gabriely Marcinkové, Zuzany Norisové 
a Antónie Liškové.

ÚSPĚCH NA VOYO! 
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Hitem letní sezóny se stal kanadský komediální 
seriál Městečko Schitt´s Creek, který má na svém 
kontě téměř třicítku ocenění, z toho devět zlatých 
sošek Emmy včetně té za nejlepší seriál. A teď jej 
mohou vidět čeští diváci pouze na Voyo. Chcete 
vidět netradiční zajímavou komedii? Městečko 
Schitt‘s Creek tyto parametry rozhodně splňuje. 
Děj sleduje příběh zbohatlické rodiny Roseových, 
která se ze dne na den ocitne na mizině. Přepy-
chový dům, značkové oblečení, šperky, záplava 
peněz, drahé večírky a auta – to všechno je pryč. 
Zbylo jim pouze malinké městečko Schitt‘s Creek, 
které kdysi John, hlava rodiny, koupil jako vtip. 
Nyní se celá rodina s několika málo drobnostmi 
stěhuje do podřadného motelu ve svém městě, 
kde se postupně setkává s místními občany, kteří 

nevěří vlastním očím – Roseovi jsou vskutku 
unikát. Manželé Johnny a Moira a jejich dospělé 
děti David a Alexis zažívají jeden šok za druhým. 
Představte si, že jste celý život žili v přepychu, vše 
za vás dělal najatý personál, a najednou čelíte re-
álnému životu. Jak to asi dopadne? I když postavy 
působí na první pohled jako povrchní karikatury, 
čím déle s nimi jste, tím více si uvědomujete, 
že opak je pravdou. Během šesti sérií poznáte 
městečko i jeho nechtěné obyvatele, a rozhodně 
to bude stát za to. Městečko Schitt‘s Creek je 
opravdu výjimečný kousek. Doma v Kanadě sklidil 
obrovský úspěch a je tam řazen mezi nejpopulár-
nější seriály. Nakonec si vydobyl úspěch i u ame-
rického publika a teď má šanci i český divák.

UNIKÁTNÍ SERIÁLY, 
POUZE NA VOYO! 

Dalším jedinečným obsahem v rámci videotéky 
Voyo jsou severské kriminálky. Jednou z nich je 
i Den, který změnil Norsko. Letos je jedno smutné 
výročí, a to deset led od teroristického útoku, kdy 
norský masový vrah Andreas Brevik spáchal sérii 
teroristických útoků. Zemřelo při nich 77 převáž-
ně mladých lidí, účastníků letního tábora. Místo 
Breivika však sledujeme několik fiktivních postav 
reprezentujících obyvatele Norska, kteří se museli 
s následky katastrofy bezprostředně vypořádat. 
Seriál norské veřejnoprávní televize se však sou-
středí na to, co útokům předcházelo a co po nich 

následovalo. „Není to příběh o jednom teroristovi, 
ale o nás ostatních Norech,“ vysvětluje Ivar Køhn, 
šéf dramatické tvorby NRK. Seriál ukazuje práci 
zaměstnanců nemocnice v Oslu, která byla dne 
22. července silně přetížená, kromě doktorů vidí-
me zapojené i uklízeče – migranty, zprvu vyděše-
né, že vraždil muslim. Sledujeme také novináře při 
výjimečných dilematech, policisty při prohledávání 
ostrova po tragédii nebo extrémně pravicové 
blogery patřící ke stejné online komunitě jako 
masový vrah.

Za zmínku stojí ještě seriály – Nobel, Očitý svědek, Dvojí tvář a další.

VOYO PŘINÁŠÍ KROMĚ SVÉHO BENEFITU TV POŘADŮ O TÝDEN DŘÍVE TAKÉ 
PREMIÉRY SERIÁLŮ A REALITY SHOW, KTERÉ ČESKÝ DIVÁK JINDE NENAJDE. 
A PRO VĚTŠÍ POHODLÍ JSOU VŠECHNY TYTO POŘADY S ČESKÝM DABINGEM.
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Teprve čtyřiadvacetiletý herec a režisér Vincent 
Navrátil, kterého diváci znají i ze seriálu Ulice, 
představuje svou minisérii Mužketýři. Režisérský 
debut syna české herečky Veroniky Žilkové je už 
nyní exkluzivně na Voyo. Minisérie je zaměřená na 
klasická témata – lásku, sex, přátelství a intriky, 
ale představuje je velmi syrovým způsobem. Záro-
veň klade otázku, do jaké míry sebou navzájem 
dokážou zástupci dnešní mladé generace mani-
pulovat. 

„Seriál poukazuje na zranitelnost a křehkost muž-
ského přátelství, když se mezi ně nedostane žena. 
Byl přirozeně inspirován skutečnými událostmi 
v našich životech,“ přibližuje seriál Mužketýři 
režisér a scenárista Vincent Navrátil. 

Minisérie Mužketýři vznikala ve velmi mladém 
týmu absolventů předních uměleckých škol, kteří 
si v ní i zahráli. Hlavními postavami jsou Mar-
cel, kterého ztvárnil Vincent Navrátil, jeho bratr 
Kristián v podání charismatického Ondřeje Kubiny 
a jejich kamarád Petr (Alex Kolva), který bojuje 
o návrat své poněkud zákeřné přítelkyně. Právě 
ona bude zdrojem veškerých rozbrojů mezi jinak 
idylickou trojicí přátel. 

„Snažili jsme se zábavnou formou popsat vzta-
hové problémy naší generace. Seriál se tedy opírá 
o oblíbená témata a snahou nás, scenáristů, je, aby 
pojetí nebylo kýčovité. Což se nám, jak doufáme, 
podařilo. Věříme, že to diváci Voyo ocení,“ přibližuje 
tvůrčí záměr jeden ze scenáristů Ondřej Kubina.

Tvůrci: 
Vincent Navrátil, Alex Kolva, Ondřej Kubina

VOYO PODPORUJE 
MLADÉ TVŮRCE!  

PODZIMNÍ SEZÓNA  
NA VOYO BUDE NABITÁ! 

PRVNÍ MINISÉRIE OD MLADÝCH TVŮRCŮ JE NA SVĚTĚ!  
NA VOYO MĚLI NEDÁVNO PREMIÉRU JEDINEČNÍ MUŽKETÝŘI. 

Kanály jako TV Nova a Nova Sport budou Voyo plnit nevěřitelným obsahem, 
ale i samotné Voyo bude každý týden přidávat obsah v podobě seriálů, reality 
show a dětského obsahu. 

Rozhodně doporučujeme Svatby na první pohled z Austrálie.  
Už teď je na Voyo několik sérií a Výměna manželek také od protinožců. 

PŘIPRAVUJEME 

Poldark 
Temná řeka 
Manhunt
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ZNOVU 20
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ČERNÉ VDOVY   MILENKY 
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MĚSTEČKO SCHITT´S CREEK   DEN, KTERÝ ZMĚNIL NORSKO
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MUŽKETÝŘI
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