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Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Součást balíčku

Animal Planet

Poutavé dokumenty o domácích
mazlíčcích i z říše divokých zvířat.

AMC

Přináší filmy stříbrného plátna i
současné hity. Nadčasová klasika,
největší hollywoodské hvězdy,
oskarové a oceněné snímky.



Arcadia World

Cestovatelský televizní kanál.
Můžete s ním procestovat
nejzajímavější a nejkrásnější
místa na Zemi. Nabízí: cestovní
průvodce, městské portréty,
přírodní rezervace, světové kulturní
památky UNESCO, dobrodružné
dokumenty a mnoho dalšího.



Arena Sport 1

Výběr z evropských fotbalových
lig, atletiky, tenisu, házené a
dalších sportů. Navíc exkluzivně
slovenská národní liga.



Sport

Arena Sport 2

Fotbalové a hokejové ligy,
evropské basketbalové ligy a
atletika jsou základem druhého
programu Arena sport.



Sport

Automoto sport

Pořady s tématikou pro motoristy.
Přináší novinky, testy a zajímavosti
z oblasti motoristického sportu,
ze světa výrobců automobilů a
motocyklů.

AXN

Zaměřuje především na nové
a celosvětově oblíbené seriály
a filmy. Na kanálu naleznete
nabídků žánru science fiction,
dobrodružství i reality show.



AXN Black

Úžasná dobrodružství, krimi a
akce s neporazitelnými hrdiny v
hlavní roli, a to nejen v klasických
žánrech, ale i v dokumentárních a
poloimprovizovaných show.



Vašich 7*



Sport, Vašich 7

Vašich 7

* Pokud je u kanálu uveden balíček Vašich 7, znamená to, že si kanál můžete vybrat jako jeho součást. Každý měsíc si
pak u balíčku Vašich 7 můžete svůj výběr kanálů změnit.
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Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

AXN White

Výpravné i romantické seriály
z USA a Evropy, založené na
romantických příbězích a silných
postavách. Vysílá také velmi
oblíbené seriály z dob minulých.

Baby TV

Pestrý a bezpečný svět TV zábavy
pro nejmenší děti. Program
tvořený ve spolupráci s předními
psychology. Je zaměřený na hru,
zábavu a rozvoj dítěte.

Barrandov Krimi

Vysílá převážně německé
a švýcarské filmy a seriály,
dobrodružné filmy, kriminálky,
thrillery i romantické pořady, které
doplňuje premiérami a reprízami
vlastních pořadů.





BBC World

Aktuální informace v angičtině
ze světa s důrazem na Evropu.
Stanice vysílá do více než 200
zemí celého světa.





Boomerang

Dětská stanice - vysílá v češtině
nejoblíbenější animované seriály,
například: Tom a Jerry, partičku
Loonely Tunes, Flinstounovi,
kocoura Garfielda nebo Růžového
pantera.

Brazzers TV Europe

Hard erotický program určený pro
diváky starší 18 let, stanice vysílá
24 hodin denně a každý den nabízí
dvě premiéry.

Cartoon Network

Přináší v češtině pohádky a
animované pořady pro všechny
malé diváky.

cms:tv

Regionální televize pro Svitavy a
Litomyšl.

CNN

Zpravodajský TV kanál,
který poskytuje mezinárodní
zpravodajství v angličtině 24 hodin
denně.

CNN Prima News

Český zpravodajský kanál
poskytuje kontinuální
zpravodajství. Divákům přinese
jak domácí, tak mezinárodní
zpravodajství dodávané americkou
CNN.

www.nordictelecom.cz
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Dětský
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Kanál
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Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

CS Film

Kanál zaměřený na českou a
slovenskou či československou
filmovou produkci od 60. let až do
současné doby.



CS History

Nabízí převážně válečné
dokumentární pořady z produkce
USA, Ruska, Francie, Velké Británie,
Kanady nebo Polska. Nechybí ani
česká tvorba či například Magazín
NATO.



CS Mystery

Český kanál věnovaný
dokumentům. Nabízí i filmy a
publicistické pořady seřazené do
tematických bloků věnovaných
historii, lidem, válce, přírodě,
vesmíru a filmu.



Čapí hnízdo

Sledujte, jak čápi hnízdí - hotový
balzám na duši. :)



ČT Art

Program České televize, informace
z kultury, ve 20 hod. střídá kanál
ČT DÉČKO.





ČT Déčko

Program České televize, vysílání
pro děti a mládež. Zábava,
pohádky, vzdělání i poučení pro
děti.





ČT JM

První program České televize,
navíc kultura z jihomoravského
regionu, zprávy ze sportu, zábava i
společenské dění.





ČT SM

První program České televize,
navíc kultura ze severomoravského
regionu, zprávy ze sportu, zábava i
společenské dění.





ČT Sport

Program České televize se
sportovními přenosy a další
tematikou ze světa sportu.





ČT 1

Česká veřejnoprávní televize
s programovým schématem
zaměřeným na širokou veřejnost.
Stanice vysílá české i zahraniční
filmy a seriály.





ČT 2

Veřejnoprávní televize zaměřena
na kulturu, vzdělávání, dokumenty
a na původní pořady.





www.nordictelecom.cz
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Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Součást balíčku

ČT 24

Program České televize, zprávy,
komentáře, události.





ČT 3

Vysílá oblíbené seriály, nostalgické
komedie i tematické pořady.





Das Erste

První program německé
veřejnoprávní televize.





Deluxe Music

Hudební televizní program
pokrývající pestrou paletu
hudebních stylů.

Discovery

Populárně-vzdělávací program
o vědě, technice, vynálezech,
dějinách i přírodě.

Vašich 7

Discovery Investigation

Dokumentární kanál, zabývá
se vyšetřováním, forenzní
kriminalistikou, objasňováním
největších zločinů a tajemství z
celého světa.

Vašich 7

Discovery TLC

Program zaměřený na ženy ve
věku od 25 do 49 let, přináší
lifestylové a reality show z celého
světa.

Vašich 7

Disney Channel

Nabízí pro děti a mládež seriálové
hity plné optimismu, motivace a
dobrodružství.

Dětský, Vašich 7

Disney Jr.

Tradiční postavy a příběhy z dílny
Disney v seriálech, které podporují
rozvoj osobnosti dětí ve věku 4 až
8 let.

Dětský, Vašich 7

Docubox HD

Nejzajímavější dokumenty v
angličtině z celého světalitě.

Příroda

Dorcel TV

Erotický program, který vysílá 24
hodin denně.

Vašich 7

Dorcel XXX

Erotický program, který vysílá 24
hodin denně.

Vašich 7

Duna

Veřejnoprávní kanál maďarské
televize přináší každý den zábavu,
filmy a seriály.





Duna World

Maďarská veřejnoprávní stanice
určená pro mezinárodní publikum.
Přináší zpravodajství a kulturní
nebo zábavné pořady. Během
víkendů mezi 14. a 22. hodinou
vysílá na Duna World maďarský
sportovní kanál M4 Sport+.





www.nordictelecom.cz
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Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Dvojka

Druhý program slovenské televize.
Kromě zpráv ze světa i z regionů
nechybí sportovní informace a
magazíny.





Eroxxx HD

Nejlepší erotické filmy a videa.
Určeno divákům starších 18 let,
vysílá 24 hodin denně.

Eurosport 1

Oblíbený sportovními program,
nabízí atletiku, cyklistiku, tenis,
motosport a spousta dalšího.



Sport, Vašich 7

Eurosport 2

Druhý program Eurosportu se více
zaměřuje na fotbal a přenosy z
různých fotbalových lig z celého
světa.



Sport, Vašich 7

Extasy

Exkluzivní erotické filmy z celého
světa. Určeno divákům starších 18
let.

Film Europe +

Nabízí spoustu kvalitních filmů bez
reklam, nejen československou
filmovou tvorbu, ale i snímky z celé
Evropy.



Film Europe

Přináší nejzajímavější filmy téměř
z 50 zemí evropského kontinentu,
oceněné na mezinárodních
filmových festivalech i domácími
filmovými cenami.



Filmbox

Filmový program, který ročně
nabízí více než 300 nových titulů.
Televizní premiéry nejen z řad
hollywoodských trháků, ale i z
produkce evropských či asijských
kinematografií. Na své si přijde
každý: milovníci dramatu, sci-fi,
komedií i akčních filmů nebo
hororů.



Filmpro

Regionální televize pro Klatovy.

Fishing & Hunting

Kanál vysílá reportáže z domácích
i mezinárodních soutěží v rybaření,
dokumenty o revírech na českých
vodách či tematickéh rozhovory
se zajímavými hosty z řad
profesionálních rybářů.

France 24 (ENG)

Francouzská stanice, která
je zaměřená na mezinárodní
zpravodajství a publicistiku.

Kanál

www.nordictelecom.cz

Součást balíčku

Vašich 7

Vašich 7





Příroda
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Kanál

France 24 (FR)

Popis
Francouzská stanice, která
je zaměřená na mezinárodní
zpravodajství a publicistiku.

Galerie zvířat

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus









Součást balíčku

Golf Channel

Vše ze světa golfu. Živé přenosy
Evropské Tour, PGA, LPGA golfové lekce, cestování,
zajímavosti a zpravodajství.

HaHa TV

Nejzábavnější domácí videa dětí,
dospělých, ale i zvířat během jejich
spontánních a veselých momentů.





Hobby TV

Přináší pořady o architektuře,
interiérovém designu a zahradě.
Sledovat můžete i pořady o
zvířatech, vaření, módě, kultuře,
hudbě a cestování.





HBO

Prémiový kanál, který přináší
nejnovější filmové trháky a seriály
ze světové, ale i vlastní originální
produkce.

Filmový

HBO2

Program pro celou rodinu. V
denním vysílacím čase nabízí
komediální anebo animované
dětské filmy a seriály. Noční
vysílání patří žánrům jako jsou
thrillery, dramata a horory.
Středeční večery věnuje
premiérám filmových klasik.

Filmový

HBO3

Nabízí to nejlepší ze současné
seriálové tvorby, kultovní seriály
z HBO produkce či z produkce
prestižních tv/kabelových stanic,
včetně originální produkce
Cinemax.

Filmový

HBO MAX

Nová streamovací platforma,
která nabízí ty nejlepší příběhy od
Warner Bros., HBO, DC, Cartoon
Network a dalších produkcí na
jednom místě.

Filmový

ChuckTV

Kanál zaměřený na počítačové hry
a e-sport.

www.nordictelecom.cz
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Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

i-Vysočina.cz

Přináší každý den aktuální
informace a zprávy z Vysočiny.





Jednotka

První program slovenské televize.
Naleznete zde původní tvorbu,
zpravodajství, filmy nebo přímé
sportovní přenosy.





Jim Jam

Televizní kanál vysílající
animovanou formu pro nejmenší
diváky. Nechybí známé pořady
jako Bořek stavitel nebo Kravička
Connie.

JOJ cinema

Akční, komediální, krimi,
dramatické, hororové, muzikálové i
životopisné filmy na jednom místě.





JOJ Family

Vysílá to nejlepší z programové
struktury TV JOJ nepřetržitě sedm
dní v týdnu. Je určena výhradně
pro český TV trh.





Kino Barrandov

Velká nabídka filmů, nabízí i
historické filmy, westerny a
kriminálky, romantické komedie či
filmy podle skutečných událostí. V
pozdně večerních hodinách nabízí
erotické pořady.





Kočičí kavárna





Koralová záhrada





Krb









Součást balíčku



LifeTV

Slovenská křesťanská stanice
zaměřená především na
náboženské a hudební pořady.

Leo TV

První česko-slovenská erotická
televize s pořady z vlastní
produkce, světovými filmy a
průvodkyněmi vysíláním. Určeno
divákům starších 18 let.

Vašich 7

Leo TV Gold

Nejlepší domácí, evropské a
světové erotické pořady, scény a
filmy z Leo TV. Určeno divákům
starších 18 let.

Vašich 7
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Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Lounge TV

Propojuje hudbu předních
tuzemských i světových DJs se
zajímavými záběry. Hlavní náplní
vysílání jsou videa z celého světa
a různých tématických bloků v
doprovodu kvalitní Lounge hudby.





Love Nature 4K

Dokumentární program
nejen pro milovníky zvířat,
přírody a dokumentů. Nabízí
největší světovou knihovnu
přírodovědeckých programů ve 4K
kvalitě, která zahrnuje více než 40
natáčecích lokalit po celém světě.





M1

Maďarský zpravodajský televizní
kanál. Vysílá 24 hodin denně
nejnovější zprávy a aktuální
informace.





M2

Maďarská televizní stanice. Během
dne nabízí pořady určené pro
děti a během noci vysílá hudební
pořady.





M4 Sport

Maďarský sportovní kanál.





M5

Maďarský kulturní kanál, který se
zaměřuje na výchovně-vzdělávací
pořady. Stanice vysílá jazykové
a vzdělávací kurzy, historické a
dokumentární cykly.





Markíza International

Slovenský program určený pro
diváky mimo území SR, zaměřený
na vlastní pořady TV Markíza, které
mají vysílací práva v Česku.

Mezzo

Francouzský televizní kanál
věnovaný klasické hudbě (včetně
opery a baletu), jazzu a world
music.

Vašich 7

Mezzo Live

Další z hudebních kanálů.
Orientuje se především na vážnou
hudbu a jazz.

Vašich 7

Minimax

Dětský program se spoustou
seriálů a příběhů pro mladší
publikum.

Mňam TV

Stanice zaměřena na vaření a
zdravý životní styl. Těšit se můžete
na kuchařské show Jamieho
Olivera nebo Gordona Ramsayho.

Kanál

www.nordictelecom.cz

Součást balíčku
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Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Mňau TV

Přináší originální, zábavný obsah
pro majitele a milovníky domácích
mazlíčků. Roztomilá a zábavná
videa se zvířátky jistě potěší oko
každého diváka.





MTV 00s

Největší hudební kanál s důrazem
na hudbu 60., 70., 80. a začátku
90. let. Vysílací časy mají své
speciálně sestavené playlisty a
hudební tematická zaměření.



Vašich 7

MTV European

Evropská verze hudebního a
lifestylového programu určeného
především pro mladší generaci.



Vašich 7

MTV Hits

Přináší čerstvou směs současných
i budoucích hitů, ale také novinky v
celosvětových hitparádách napříč
všemi žánry.



Vašich 7

National Geographic
Channel

Pořady se zaměřením na vědu,
techniku, historii, divokou přírodu
a mnohá další témata. Program je
určený pro celou rodinu, tétama
flexibilně reagují na aktuální dění
ve světě.

Příroda, Vašich 7

National Geographic Wild

Neobyčejná setkání člověka s
divokou přírodou, fascinující
detailní záběry ze světa zvířat.
Zachycuje nejúžasnější záběry z
odlehlých koutů Země, z hlubin
oceánů, z národních parků a
přírody v našem okolí.

Příroda, Vašich 7

Kanál

Mumlavské Vodopády









Součást balíčku

NASA TV

Stanice zaměřená na vzdělávací
dokumenty, rozhovory s
astronauty, tiskové konference,
ale především starty kosmických
sond či plavidel k ISS, manévry lodí
v okolí stanice a to vše v přímém
přenosu.

Nickelodeon

Dětský program se spoustou
seriálů a příběhů pro všechny
věkové skupiny.



Dětský

Nickelodeon JR.

Dětský, zábavný i poučný kanál
děti seznamuje se světem
prostřednictvím různých
postaviček, zvířátek nebo
nadpřirozených bytostí.



Dětský

www.nordictelecom.cz

800 80 70 60
www.nordictelecom.cz

Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Nicktoons

Nicktoons je určen divákům od
6 do 14 let a nabídne animované
seriály, jako je Spongebob v
kalhotách, Želvy Ninja či Tučňáci z
Madagaskaru.

Nova

Česká jednička mezi komerčními
televizemi: filmy, seriály,
dokumenty, sport, domácí a
zahraniční zpravodajství.





Nova Action

Program zaměřený především na
muže: akční filmy, sport, erotika.





Nova Cinema

První filmový program z rodiny
Novy. Přináší skvěle namíchaný
koktejl filmů a seriálů pro každého.





Nova Fun

Zábava pro celou rodinu, seriály,
sitkomy, komedie a vlastní tvorba.
Vraťte se do minulosti a sledujte to
nejzábavnější z produkce TV Nova.





Nova Gold

To nejlepší ze skupiny Nova vědomostní soutěže typu
Kolotoč, Riskuj, zábavné pořady s
oblíbenými tvářemi, seriály.





Nova Lady

Kanál zaměřený na ženy,
nabízí romantické filmy, české
i zahraniční seriály nebo reality
show.





Nova Sport 1

Kanál oblíbený nejen mezi
sportovními fanoušky, který přináší
skupina Nova. Vysílá hokejovou
NHL, tenis nebo MotoGP.

Nova Sport 2

Kanál skupiny Nova zaměřený
především na nejlepší
basketbalovou ligu, ragby, bojové
sporty či šipky.

Óčko Black

Český hudební kanál, který vysílá
nejnovější hity a trendy současné
hudební scény. Nabízí zásobu hip
hopu, R&B, soulu, reggae i funk
písní. V programu nechybí ani
oblíbené hitparády a nejnovější
zprávy z hudebního průmyslu.





Óčko Expres

Přináší to nejlepší ze současné
hudby - od indie kytarovek přes
inteligentní elektro-pop až po
drum ‚n‘ bass a dubstep.





www.nordictelecom.cz
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Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Óčko

Rozhovory, klipy, hitparády a další
obsah ze světa hudby, který by
nikomu neměl uniknout.





Óčko STAR

Hity české a mezinárodní
hudební scény od 60. do 90. let.
Nezapomenutelné vypalovačky
různých zpěváků a kapel jako např.
Tina Turner, ABBA, Bon Jovi a další.





OIK TV

Regionální zpravodajská televize z
Orlických hor a jejího okolí.





ORF eins

První kanál rakouské veřejnoprávní
televize. Kultura, politika, vlastní
tvorba, sport.





ORF zwei

Sesterská stanice kanálu ORF eins.
Kultura a všeobecné dění.

















Ošetřování mláďat
Paramount Network

Komediální a zábavní kanál. Nabízí
kultovní sitkomy, neokoukané
seriály nebo vlastní tvorbu.

Pláž
Plzeň TV

Zpravodajství z Plzně a Plzeňského
kraje i regionu Plzeň.





Polar

Moravskoslezská regionální
televize.





Polsat

Polský televizní kanál vysílá
filmy, zprávy, sportovní kanály,
dokumenty a zahraniční seriály.





Polsat SUPER

Polský program, který kromě
sportu, filmů a seriálů vysílá 70 %
obsahu pro nevidomé (nabídka
zvukového popisu) a neslyšící
(prostřednictvím titulků nebo
znakového jazyka).



Poslanecká sněmovna

Přenosy z dolní komory
parlamentu ČR.



Praha TV

Regionální televizní stanice
vysílající v Praze a ve
Středočeském kraji.





Prima

Původní tvorba pro celou rodinu.
Filmy, zpravodajství, seriály a
mnoho dalšího.
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Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Prima COOL

Kultovní seriály nejen pro mladé.





Prima Krimi

To nejlepší ze světa kriminálních
seriálů a filmů. Vysílá oblíbené
seriály jako Sběratelé kostí, Rizzoli
& Isles: Vraždy na pitevně, Castle
na zabití, ale i úplné novinky.





Prima Love

Program zaměřený na ženy a
romantiku, vysílá oblíbené světové
seriály, reality show i romantické
filmy.





Prima Max

Program zaměřený na zahraniční
filmovou produkci, ale také
oblíbené seriály a reality show.





Prima Show

Zábavný program zaměřený na
mimoevropskou tvorbu - převážně
různé formáty reality show a
zábavných pořadů.





Prima Star

To nejlepší z archivu televize Prima,
oblíbené starší pořady a seriály.





Prima ZOOM

Dokumentární seriály o přírodě,
historii, vesmíru a mnoho dalších
atraktivních témat.





Private TV HD

Filmy a seriály pro dospělé z
programové knihovny Beaty Uhse
+ nové tituly, vysílá anglicky 22:00
až 5:00 hodin. Určeno divákům
starších 18 let.

Rebel

Kanál je zaměřený na rockovou
muziku, ale také na pořady
mapující její jednotlivé žánry
a jejich historii. Dále nabízí
například rockové zprávičky nebo
motorkářský magazín. Dvakrát
týdně přináší koncert vybrané
rockové skupiny.





Regionální televize jižní
Čechy

Regionáln televize zaměřená na
Jihočeský kraj.





regionalnitelevize.cz

Souhrnný program televizního
vysílání ze všech regionů České
republiky.





Relax

Vysílá zábavné pořady, romantické
i drsné seriály, dokumenty nejen z
vlastní produkce.
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Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Retro

Český hudební kanál s retro
oblíbenou muzikou od 60. do 90.
let.





Rik TV

Televizní kanál pro děti a rodiny
ve slovenštině. Vysílá převážně
animované pořady jako jsou:
Příšerky ze zkumavky, Scruff Maxík, Agi Bagi, Wakkaville a další.





rtm+ (Liberecko)

Regionální televize z Libereckého
kraje.





RTVS :24

Nepřetržité slovenské a zahraniční
zpravodajství.





Seznam TV

Česká stanice zaměřená převážně
na zpravodajství a publicistiku.
Vysílá i zábavné či dokumentární
programy a programy z vlastní
tvorby, jako např. Vyšehrad nebo
Lajna.





Sky News

Britský zpravodajský kanál





Spektrum home

Přináší konkrétní tipy a rady pro
krásnější byt, dům a zahradu. Je
určena pro každého, koho baví
vlastnoručně vyrábět, měnit a
vylepšovat prostředí kolem sebe.



Sport 1

To nejlepší z evropského fotbalu,
fotbalových kvalifikací, hokejové
KHL a další sportovní podniky.



Sport 2

Nabízí fotbalové přenosy,
motorsport a především exkluzivní
přenosy Formule 1.



Sport 5

Česká sportovní televize se
zaměřením na motorismus.
Doplňují jej také další sporty a
volnočasové aktivity.

Stingray iConcerts

Nabízí koncertní vystoupení
interpretů různých populárních
hudebních žánrů včetně popu,
rocku, hip-hopu a EDM.

Šláger Muzika

Původní český hudební program s
nejlepší českou muzikou pro starší
a pokročilé.
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Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Šláger Originál

Program plný československých
lidových či dechových písní, ale
také country. Nechybí ani tradiční
teleshopping.





Šlágr Premium

Melodické písničky, které má ráda
zejména starší generace.





TA3 CZ

Zpravodajský servis, ekonomické
informace a sportovní zprávy z
celého světa.





Tik Bohumín

Televizní informační kanál
Bohumín.





Travel XP

Dokumentární stanice v češtině
pro diváky, kteří rádi cestují. Přináší
cestopisné a lifestylové pořady.

Travel Channel

Inspirace na cesty, nevšední
zážitky, cenné zkušenosti a
poutavá dobrodružství, vše o
cestování.

TV Barrandov

Převážně česká filmová a seriálová
produkce, původní tvorba. Zábava
pro celou rodinu.





TV Brno 1

Zahrnuje regionální zpravodajství a
publicistiku, dokumenty, lifestylové
a tematické pořady.





TV LUX

Slovenský katolický kanál
zaměřený na vysílání programů s
duchovními a lidskými hodnotami.

TV Natura

Stanice o životě, smyslu života,
lidech, přírodě a o tom, jak
hodnotněji prožít život.





TV Noe

Stanice je provozována díky
dobrovolným příspěvkům a klade
důraz na křesťanské hodnoty.





TV5Monde

Program zaměřený na filmy.
Přináší i dokumenty, zpravodajství,
sport, vaření, životní styl či
zábavu. Program má výborně
propracovaný systém výuky
francouzštiny pro všechny úrovně.

TVS

Regionální televize z oblasti
Hodonínska, Zlínska a
Uherskohradišťska, dostupná na
jižní Moravě.

Kanál
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Kanál

Popis

Nordic
TV HD

Nordic
TV HD
Plus

Součást balíčku

UA TV

Ukrajinská zpravodajská stanice





Ukraina 24

Ukrajinský zpravodajský
kanál, který nepřetržitě vysílá
zpravodajství a monitoruje dění na
Ukrajině.





V1 TV

Regionální televizní stanice
z Královehradeckého a
Pardubického kraje.





Viasat Explore

Program vysílající převážně
dokumenty faktu. Zákulisí velkého
fotbalu, rychlých automobilů,
filmy o zázracích moderní vědy
nebo dokumenty z kriminálního
prostředí.

Viasat History

Kanál nabízí širokou škálu
kvalitních historických dokumentů
od doby prehistorické až po
dobu moderní, ale také biografie,
dobové dokumenty, filmy o pop
kultuře a další.

Viasat Nature

Zábavný, vizuálně neobyčejný
program, jehož pořady o zvířatech,
přírodě a životě v divočině
zaujmou na první pohled.

Příroda

X-MO

Erotický kanál věnovaný gay
komunitě.

Vašich 7

ZAK TV

Zpravodajská a publicistická
regionální stanice přinášející
nejnovější události a dění z
Karlovarského a Plzeňského kraje.





ZDF

Německá veřejnoprávní televize
vysílá zprávy, dokumenty, sport,
kulturu.





Zoo Brno

Komentovaná krmení z brněnské
zoo.

Příroda





U tarifů může docházet ke změnám v programové nabídce, minimální počet programů však zůstává garantovaný.
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