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PREMIÉROVÉ
DÍLY S OBLÍBENÝMI HRDINY I NOVÉ  
OSUDY

Z PULZUJÍCÍ 
METROPOLE

„Tímto krokem reagujeme na neutuchající zájem diváků 
o seriál Ordinace v růžové zahradě 2, který se za sedmnáct 
let své existence stal doslova fenoménem a od září loňské-
ho roku také jednou z vlajkových lodí Voyo. Poprvé v histo-
rii Ordinace tak mezi jednotlivými sezonami nenastává let-
ní pauza a diváci se tak mohou těšit každý čtvrtek na nový 
díl,” říká programová ředitelka TV Nova Silvia Majeská.

Děj se bude odvíjet po zcela nových dějových linkách, 
z nichž jedna bude dramatická a tři letně odlehčené, plné 
lásky, flirtu, intrik a humoru. Velkou roli kromě nich budou 
hrát tentokrát mobilní seznamovací aplikace a nejmladší 
část fanoušků Ordinace jistě potěší herecká přítomnost 
jednoho z účastníků populární reality show TV Nova. 

Příznivci seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se letos vůbec poprvé  
v sedmnáctileté historii seriálu budou s oblíbenými hrdiny v nových příbězích setkávat i během  

celého července a srpna. Každý čtvrtek jim na Voyo bude k dispozici nový díl oblíbené Ordinace.  
Těšit se mohou na známé postavy v podání Martina Zounara, Mahuleny Bočanové,  

Lukáše Hejlíka, Patricie Pagáčové, Roberta Jaškówa, Romana Štabrňáka,  
Markéty Děrgelové a mnoha dalších. 

ORDINACE 
V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2

Napětí, láska i intriky v letních premiérových 
dílech oblíbeného seriálu o osudech 

hrdinů z kamenické nemocnice.
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„Tenhle seriál je pro všechny, koho zajímá láska, a  lás-
ka přece zajímá všechny napříč generacemi. Je to seriál 
o lásce, o vztahu rodičů s dětmi a je to ze života. A my si na 
něm dali vážně záležet,“ podotýká k seriálu jeden z tvůrců 
a hereckých představitelů Vincent Navrátil.

Stejně jako v první sérii i nyní hlavní hrdinové řeší problé-
my s láskou a vztahy, dostávají se do komických i nepří-
jemných situací a překážky, které se jim stavějí do cesty, 
překonávají s nadhledem a nápaditostí sobě vlastní. Muž-
ketýři jsou navíc zčásti inspirováni autentickými zážitky 
tvůrců, takže se v nich najde každý z nás.

Jsou mladí, plní energie a chuti po nových dobrodružstvích.  
Jsou to MUŽKETÝŘI na své další výpravě. Marcel (Vincent Navrátil), Kristián (Ondřej Kubina)  

a Petr (Alexej Kolva) jsou každý jiný, ale přesto je pojí pevné přátelství a jsou si navzájem oporou.  
Zatímco v první sérii brázdili Prahu a v nočních podnicích i jejích ulicích se snažili najít lásku  

nebo alespoň povyražení, nyní se přesouvají do reklamy na dokonalé prázdniny – kempu svých rodičů. 
Prázdninové letovisko na břehu přehrady a na míle daleko od civilizace přímo svádí k tomu,  

užít si vedle nerušeného odpočinku také romantickou letní lásku. 

MUŽKETÝŘI 
2. SÉRIE

Neohrožení Mužketýři vyrážejí za dalším  
dobrodružstvím a opět řeší problémy s láskou, 

sexem i vztahy s rodiči.
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„Podobný formát na domácích televizních obrazovkách 
doposud chyběl a  pevně věřím, že dokážeme divákům 
zprostředkovat veškeré emoce, kterých podle mého názo-
ru bude při natáčení více než dost. Zároveň to pro všechny 
bude zcela nový zážitek. Nejen pro fanoušky u televizí, ale 
bezesporu i pro nás za kamerou,“ popisuje formát Vít Po-
korný, kreativní producent projektu z Joy Department. „Na-
víc bychom rádi ukázali, že v novém balení mohou být denní 
vztahové seriály atraktivní i pro mladé publikum,“ dodává.

Netradičnost formátu podtrhuje jen velmi schematický 
a  zjednodušený scénář, který dopředu nastiňuje pouze 
hlavní dějové linky, ale samotné dialogy a  interakce již 
nechává na samotných aktérech. Situace na place tedy 
velmi připomíná přímý přenos a posuny v ději jsou čas-
to překvapením nejen pro diváky, ale i pro samotný štáb, 
vše umocňují zcela minimální zásahy v  podobě střihu 
mezi jednotlivými obrazy.

Zbrusu nový formát hrané reality show, jehož jedinečnost spočívá mimo jiné  
v obsazení – všechny postavy jsou ztvárněny neherci. Vše, co v seriálu diváci uvidí, se odehrává  

v reálném prostředí Prahy dle zjednodušeného, schematického scénáře, který nastiňuje jen základní  
dějové linky. Konkrétní dialogy a interakce jsou již výhradně na samotných aktérech.  

Dá se říci, že dění na place a vývoj natáčení tak připomínají přímý přenos. Tím pádem není nouze 
o nečekané situace a velmi netradiční interakce všech aktérů. Díky tomu je i pro tvůrce a štáb  

často překvapením, jakým směrem se děj posune. Tato hraná reality show se navíc natáčí a následně 
připravuje do vysílání jen se zcela minimálními zásahy ze strany režiséra a postprodukce. 

PRAHA –
DEN & NOC

Unikátní hraná reality show zasazená  
do reálného prostředí české metropole.
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Po neznámé katastrofě, která zničila většinu vyspělého 
světa, se v  troskách Severní Ameriky zformoval národ 
Panem. Jeho lid obývá 13 krajů spadajících pod vládu 
mocného centrálního státu známého jako Kapitol. V něm 
se každý rok odehrávají Hunger Games – Hladové hry. 
Reality show, ve které mezi sebou na život a na smrt bo-
jují v přímém televizním přenosu náhodně vybraní chlap-
ci a děvčata z  jednotlivých krajů. Přežít může jen jeden 
z nich. Šestnáctiletá Katniss Everdeen (Jennifer Lawren-

ce) se do hry přihlásí dobrovolně, aby v boji o život na-
hradila svou mladší sestru. V aréně se musí spolehnout 
především na své instinkty a  umění lovu, aby dokázala 
porazit soupeře, kteří se na nelítostný krvavý souboj při-
pravovali celý svůj život. Postupem času však Katniss 
zjišťuje, že o svém osudu nerozhoduje sama, ale do jisté 
míry se stává nástrojem v  mocenském souboji a  musí 
bojovat nejen o vlastní přežití, ale i o budoucnost obyva-
tel celého Panemu.  

HUNGER 
GAMES

Jennifer Lawrence v hlavní roli čtyřdílné  
dystopické filmové série o odvaze, vůli přežít 

a vzdoru proti despocii.BOJ NA ŽIVOT
A NA SMRT,  

SLADKÁ LETNÍ ROMANTIKA,   
BLÁZNIVÁ HONIČKA

V ULICÍCH NOČNÍHO BERLÍNA 
I TOUHA

ŽÍT PODLE SVÝCH PRAVIDEL VE FILMOVÝCH
HITECH
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Třicetiletou Doru (Vica Kerekes) náhle opustí manžel a se 
svou milenkou se následně zasnoubí. Aby zahnala chmu-
ry z hořkého rozchodu, rozhodne se Dora otevřít cukrár-
nu, ve které prodává sušenky nesoucí jména slavných 
hereckých párů z filmové historie. Podniku se ale nedaří 
a cukrárně brzy hrozí bankrot. Dora proto vymyslí důmy-
slný plán, jak cukrárnu zachránit a  zároveň získat svou 
lásku zpět. Sežene si fiktivního manžela i syna a přihlásí 

se do soutěže, aby získala pro svůj „rodinný“ podnik fi-
nanční podporu. Vše se ale ještě více zkomplikuje: jedním 
ze soutěžících je totiž její exmanžel se svojí novou láskou. 
Zoufalá Dora pomalu splétá síť fabulací a lží, do které se 
nakonec sama stále více zamotává, a postupem času si 
ani není jistá, zda ji více přitahuje její exmanžel, nebo ten 
fiktivní, sympatický zubař (László Mátray), z  něhož se 
podlamují kolena všem ženám v jejím okolí…

SNOUBENEC 
NEBO MILENEC?

Romantická letní komedie s Vicou Kerekes  
plná bláznivých situací a vtipných trapasů. 



12 | LÉTO NA VOYO LÉTO NA VOYO | 13

Barmani Milo a Renzo žijí ve společném berlínském bytě 
a dosyta si užívají bezstarostného života bez závazků. Po 
další propařené noci se Milo ráno vzbudí v posteli vedle 
další cizí holky a dojde mu, že je načase svůj život změnit 
a usadit se. Rozhodne se, že si otevře svůj vlastní bar, zná-
mostem na jednu noc dá vale a usadí se. Jednoho večera 
potkává Sunny. Dívku, která dokonale naplňuje jeho před-
stavu ideální partnerky pro život, ale která se brzy chystá 
odjet za prací do americké Atlanty, čemuž chce Milo za 
každou cenu zabránit. S plánem mít vlastní bar se svěří 

Renzovi, kterému se nápad zamlouvá. Uskutečnění spo-
lečného snu se ale začne vzdalovat, když jim banka za-
mítne žádost o úvěr, protože Renzo kdysi převážel drogy. 
Renzo proto vymyslí další kšeft s drogami, aby potřebné 
peníze sehnal. Vše se ale pořádně zkomplikuje v momen-
tě, kdy Renzovi někdo ukradne auto a s ním zásilku drog, 
které převážel. Milo si se Sunny si zrovna užívá dokonalé 
rande, když do bytu vtrhne rozrušený Renzo, kterému je 
kvůli odcizeným drogám v  patách polovina berlínského 
podsvětí, a Milo a Renzo musí okamžitě zmizet z města…

NIGHT LIFE: 
NA TAHU

Komedie plná katastrofických situací se zběsilým 
útěkem před mafií v ulicích nočního Berlína.
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Pěstitelé marihuany Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Ja-
nek Gregor) stojí před lákavou nabídkou, která se neodmí-
tá. Mohou veškeré své zásoby trávy prodat za jednu noc. 
Obchod uzavřou s bulharským mafiánem (Predrag Bjelac) 
a následně zjistí, že jim jejich pěstírnu někdo vykradl. Na 
záchranu výhodného kšeftu a zachování svého vlastního 
zdraví mají ale jen pár hodin. Suspendovaní policisté ze 
staré školy (Martin Hofmann a Leoš Noha) by se rádi vrá-
tili zpět na své pozice v útvaru, který byli kvůli svérázným 

pracovním metodám nuceni opustit. Aby získali zpět svoji 
práci i čest, rozhodnou se na vlastní pěst pátrat po kufru 
plném vzácného zboží. Rocker tělem i duší André S. (Ma-
rek Lambora) se upsal ďáblu, když se zavázal k natočení 
tří popových alb pro teenagery, a teď by veškeré výdobyt-
ky slávy vyměnil za jedinou pořádnou rockerskou noc. 
A přesně tohle přání se mu splní, když na letišti omylem 
sáhne po cizím kufru…

UBAL 
A ZMIZ

Gangsterská krimi komedie plná překvapivých 
zvratů o touze žít podle vlastních pravidel.
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STŘET 
ROZDÍLNÝCH SVĚTŮ 

A LIDSKÝCH POVAH 
V ZAHRANIČNÍCH  

REALITY 
SHOW

Dvě rodiny s odlišnými návyky, různými pohledy na svět 
a žijící v odlišném prostředí v naprosto rozdílných pod-
mínkách si na dva týdny prohodí manželky, v některých 
případech i manžely. Díky přítomnosti televizních kamer 

se diváci stávají svědky mnohdy šokujících srážek dvou 
nekompatibilních světů, při kterých nebude nouze o si-
tuace plné rozbouřených citů a vzájemných konfliktů, ale 
i dojetí, pokory a prozření.  

Čtyři manželské páry se účastí v sociálním experimentu 
snaží zachránit své uvadající manželství a  pod dohle-
dem odborníků na vztahy stráví dva týdny ve společné 

domácnosti s cizím partnerem. Na konci experimentu se 
rozdělené páry znovu sejdou a společně se rozhodnou, 
zda ve vztahu setrvají, nebo se rozejdou.

VÝMĚNA 
MANŽELEK USA – 11. SÉRIE

VÝMĚNA 
PARTNERŮ AUSTRÁLIE – 2. SÉRIE

Rozdílné podmínky, různé pohledy na svět 
i výchovu dětí v jedenácté řadě americké verze 

legendární reality show. 

Čtyři manželské páry bilancují během  
sociálního experimentu své vztahy. Druhá série 

australské vztahové reality show.  
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OSOBNOSTI, 
KAUZY SLAVNÝCH 

I FENOMÉNY 
SOUČASNOSTI  

VE FILMOVÝCH 
DOKUMENTECH

Vztah Johnnyho Deppa a Amber Heard se z lásky jako trám 
změnil v čirou nenávist. Dokument připomíná jejich drama-
tický vztah, vyzdvihuje nejnapínavější okamžiky soudního 

procesu pomocí rozhovorů doplněných o informace, které 
o jejich manželství, rozvodu a vzájemných obviněních z ná-
silí detailně přinášel americký bulvární server TMZ.

JOHNNY VS. AMBER:  
OD LÁSKY K NENÁVISTI

Ostře sledovaný soudní proces  
Johnnyho Deppa a Amber Heard v unikátním 

celovečerním dokumentu. 
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Hudební dokument připomínající významné momen-
ty 30leté kariéry rappera Patrika Rytmuse Vrbovského. 
Rytmus svůj příběh vypráví pomocí unikátních a dosud 
nikdy nezveřejněných záběrů za přispění celé řady muzi-

kantů, kteří měli na tvorbu rappera zásadní vliv nebo byli 
jeho tvorbou naopak sami ovlivněni. Důležité momenty 
Rytmusovy kariéry jsou ve filmu pojaty jako hrané rekon-
strukce, v nichž známého rappera zastupují dvojníci. 

RYTMUS: 
TEMPOS

Prohry, výhry, fakta. Dokument mapující  
dlouhou a neopakovatelnou hudební kariéru 
hvězdy česko-slovenské hiphopové scény.  
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Eleanor Roosevelt, Lady Bird Johnson, Jackie Kennedy, Nan-
cy Reagan, Hillary Rodham Clinton a Michelle Obama. Šesti-
ce inspirujících prvních dam, jejichž prostřednictvím je mož-
né rekapitulovat poměrně nedávné milníky dějin Spojených 
států amerických. Dokumentární cyklus odhaluje, jakými 
proměnami zmíněné první dámy prošly během let stráve-

ných na mocenském vrcholu a jaký vliv měly ony samy na 
americkou politiku a společnost. Každá z prvních dam při-
spěla k odkazu svého manžela a zároveň ve své funkci plnila 
své vlastní úkoly a  hrála svoji speciální a  nezastupitelnou 
roli. Dokumentární minisérie přiznává legendárním prvním 
dámám ono první místo, které si po právu zaslouží. 

Šestice dlouholetých kamarádů vyráží na dobrodružný 
rybolov do Norska, kam se každoročně vydává na 15 ti-
síc Čechů. Balí s  sebou rybářské pruty, nepromokavé 
bundy, kartony piv a řízky a na čas se rozloučí se svými 
partnerkami a  rodinami. Během výpravy za kapitálním 

úlovkem se musí vypořádat nejen s  rozmanitostí poča-
sí, nespolehlivou technikou, ale i  vlastními humornými 
přešlapy. A  nakonec se přesvědčí, že společně prožité 
dobrodružství je větší odměna než úlovek na konci jejich 
rybářských udic.  

LEGENDÁRNÍ  
PRVNÍ DÁMY

SVÉRÁZ ČESKÉHO  
RYBOLOVU

Šest ikonických žen, které významně  
přispěly k odkazům prezidentů USA, ve strhující 

dokumentární minisérii. 

Unikátní dokument o fenoménu rekreačního 
rybolovu v norských fjordech.  
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SKUTEČNÉ
ZLOČINY

A PŘÍBĚHY PLNÉ NAPĚTÍ
I ZÁHAD

VE STRHUJÍCÍCH 
ZAHRANIČNÍCH

SERIÁLECH

Kodaňská policie má za úkol vyřešit složitý případ zmize-
ní mladé novinářky Kim Wallové, která 10. srpna 2017 na-
stoupila na palubu soukromé ponorky Nautilus mediálně 
známého konstruktéra Petera Madsena, aby s ním udělala 
rozhovor. Následující den vynálezce úřadům oznámil, že 

na ponorce došlo k poruše a ta se následně potopila. No-
vinářku údajně stačil vysadit na blízkém ostrově a sám se 
zachránil jen s vypětím sil. Policie po novinářce vyhlašuje 
pátrání a Madsena bere do vazby. 

Mladá ekonomická novinářka Bea Farkas udržuje tajný po-
měr s ředitelem banky Pederem Roothem. Bea si je vědo-
ma, že překračuje hranici profesní etiky, je ale zamilovaná 
a nedokáže se přinutit vztah ukončit. Když však dostane 

za úkol prověřit čtvrtletní zprávu Pederem vedené banky, 
vycítí, že její milenec něco skrývá. Natočeno podle stejno-
jmenného knižního bestselleru švédské novinářky Caroli-
ny Neurathové, inspirovaného skutečnými událostmi.

PŘÍPAD:  
PONORKA 

ZASLEPENÍ

Autentický případ vraždy mladé novinářky 
v šestidílné dánské minisérii.

Strhující skandinávská seriálová adaptace  
románu o střetu světa financí a médií.
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Čtyřdílná dramatická rekonstrukce skutečných událostí 
kolem útoku v Salisbury, kde se 4. března 2018 pokusili dva 
příslušníci ruské tajné služby pomocí nervově paralytické 
látky Novičok otrávit přeběhlého bývalého agenta GRU 

Sergeje Skripala s jeho dcerou Julií. Drama zachycuje Bri-
tánii v nejistotě, zda se nestala terčem rozsáhlejšího tero-
ristického útoku, a soustředí se při tom na reálné aktéry 
událostí i jejich rodinné příslušníky. 

Na svatého Valentýna roku 1900 vyráží skupina studen-
tek spolu s učitelkami na piknik k záhadami opředenému 
skalnímu útvaru Hanging Rock v Austrálii. Tři nejstarší dív-
ky se oddělí od ostatních a vydají se na procházku kolem 
hory, odkud se už nevrátí. Vyděšená skupina se vrací do 
školy pozdě v noci, protože kromě studentů zmizela i jed-

na z učitelek. Děj minisérie sleduje následné vyšetřování 
a dalekosáhlý dopad záhadné události na studenty, rodiny, 
zaměstnance Appleyard College i  obyvatele nedalekého 
městečka. Natočeno na motivy bestselleru spisovatelky 
Joan Lindsay podle skutečné události, ke které údajně do-
šlo v australské přírodě na přelomu 19. a 20. století.

ÚTOK  
V SALISBURY  

Britská dramatická minisérie  
rekonstruující skutečné události útoku  

na agenta Skripala a jeho dceru.

Vyšetřování záhadného zmizení studentek 
v australské seriálové adaptaci. 

PIKNIK
NA HANGING ROCK 
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PRÁZDNINY 
NA VOYO 

PLNÉ ZÁBAVY PRO DĚTI 
A DOBRODRUŽNÝCH  

PŘÍBĚHŮ PRO CELOU 
RODINU

Malý J.J. a  jeho sourozenci z  městečka Cocomelon za-
žívají každodenní dobrodružství se školkou a  hrami 
a postupně se seznamují s okolním světem. Pomocí zá-
bavných příběhů a písniček se společně učí poznávat pís-

mena, čísla, zvuky zvířat a  další dovednosti. Vzdělávací 
seriál pro celou rodinu plný zábavných říkanek a písniček, 
vůbec poprvé uveden v českém jazyce. 

Roary je nadšený červenobílý závodní vůz formule 1. 
Jeho pilot Chris považuje Roaryho nejen za nejlepší 
závodní vůz celého závodiště, ale za svého nejlepší-
ho kamaráda. Roary je na závodišti Stříbrná stopa sice 
nováčkem, ale díky kamarádům se rychle učí, protože 

chce na Chrise udělat vždy ten nejlepší dojem. O závo-
dění toho sice zatím moc neví, ale postupně sbírá zkuše-
nosti a pomalu začíná chápat, co všechno je třeba vědět 
a znát, aby se jednoho dne stal skutečně tím nejlepším 
závodním autem.

COCOMELON

ROARY: 
ZÁVODNÍ AUTO 

Sourozenci z městečka Cocomelon  
poznávají svět prostřednictvím říkanek  

a písniček, nyní i v českém jazyce.

Britský animovaný seriál o červenobílém  
autíčku Roarym, které se touží stát nejlepším 

závodním vozem na světě.  
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Před dávnými časy, kdy byla Země poseta čadícími vul-
kány a sužována strašlivými zemětřeseními, se malý bra-
chiosaurus jménem Nožička ocitl zčistajasna úplně sám. 
Na své výpravě za potravou do Velkého údolí naštěstí vzá-
pětí potkává čtyři malé dinosauří kamarády – Sáru, Zobku, 

Bodlinku a Pírka. Pro pětici dinosaurů tak začíná vzrušu-
jící pravěké dobrodružství, během něhož musejí malí ka-
marádi zdolat nejedno úskalí a ubránit se hladovým drav-
cům. Zároveň se také naučí, jak pomoct jeden druhému. 
Americký kreslený film pro celou rodinu. 

Mariposa se v  novém kouzelném dobrodružství stává 
královskou velvyslankyní Flutterfieldu a  je vyslána, aby 
nastolila mír mezi svou vílí zemí a  krystalovými vílami 
ze Shimmervale. Na jejich krále sice Mariposa neudělá 
dobrý první dojem, ale zato se rychle spřátelí s jeho pla-
chou dcerou, princeznou Catanií. Díky nedorozumění je 

ale Mariposa vzápětí ze země víl vypovězena. Na cestě 
zpět do Flutterfieldu potkává Mariposa se svou věrnou 
chlupatou kamarádkou Zee temnou vílu, která se roz-
hodla Shimmervale zničit. Mariposa i  Zee se musí tak 
vrátit zpět, aby princezně Catanii pomohly její vílí zemi 
zachránit. 

ZEMĚ 
DINOSAURŮ 

BARBIE MARIPOSA 
A KVĚTINOVÁ PRINCEZNA

Vzrušující dobrodružná výprava malých dinosaurů 
do Velkého údolí odehrávající se před miliony let.

Motýlí víla Mariposa s věrnou  
kamarádkou Zee v animovaném dobrodružství 

zachraňují zemi krystalových víl.
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Mladý chlapec Ryder vede posádku pátracích a  záchra-
nářských psů, kteří si říkají Tlapková patrola. Společně 
plní různorodé úkoly, aby ochránili obyvatele pobřežního 
městečka Adventure Bay a přilehlé oblasti. Každý ze psů 
plní v týmu specifickou funkci, která se odvíjí od záchra-

nářských profesí: jeden je hasič, další policista nebo na-
příklad letecký pilot. Psí záchranáři bydlí ve speciálních 
psích boudách, které se při plnění misí dokážou změnit na 
upravená vozidla, a jsou vybaveni také speciálními batohy, 
které obsahují nástroje potřebné pro jejich zásahy. 

Je tomu už deset let od doby, co lidé a  draci začali žít 
odděleně. Blíží se nejkrásnější období v  roce, vikingské 
Žránoce, a Škyťák s Bezzubkou, bývalí nerozluční parťá-
ci, mají každý už své vlastní ratolesti, které ovšem mají 
o vztahu mezi draky a lidmi jen mlhavé povědomí. Škyťák 
se proto rozhodne navázat na tradici žránočního divadla 

a  v  divadelní hře připomenout dětem význam přátelství 
mezi Vikingy a  draky. Škyťák na Bezzubku nezapomněl, 
i když teď žijí daleko od sebe, a často se k němu ve vzpo-
mínkách vrací, zvláště teď, když nastává nejkouzelnější 
období roku plné zázraků a splněných přání. 

TLAPKOVÁ PATROLA –  
5. SÉRIE 

JAK VYCVIČIT DRAKA:
NÁVRAT

Šestice neohrožených záchranářských psů se vrací 
v páté sérii populárního animovaného seriálu. 

Americký animovaný film o nehynoucím  
přátelství mezi Vikingy a draky.
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Kamarádky ze školy Monster High míří v  animovaném 
muzikálu do víru zářivého velkoměsta na slavnostní ga-
lavečer u příležitosti příletu magické komety. Do okouz-
lujícího Boo Yorku vyráží Cleo se svým přítelem Deucem 
a  spolužačkami Frankie, Clawdeen, Draculaurou, Ope-

rettou a Catty Noir, která zrovna pracuje na nové originální 
písni. Bezstarostný výlet ghoulek se změní v drama v oka-
mžiku, kdy Cleo zjistí, že její zákeřná sestra Nefera hodlá 
zneužít síly komety pro své vlastní záludné cíle.

Elitní superšpionážní týmy se nerodí, ale líhnou. Objevte 
tajemství těch největších a nejzábavnějších tajných agen-
tů v  globálním špionážním byznysu: Skipper, Kowalski, 
Rico a  Pěšák. Nejvýkonnější úderná jednotka agentů se 
v americkém animovaném seriálu stará o udržení pořádku 

v zoologické zahradě v Central Parku. A jejich úhlavní ne-
přítel? Nový soused, král Jelimán, samozvaný král všech 
lemurů, který je v zoo nováčkem a jeho hlavní zábavou je 
pořádání jednoho divokého večírku za druhým. 

MONSTER HIGH:  
BOO YORK 

TUČŇÁCI
Z MADAGASKARU

Ghoulky z Monster High během výletu do zářivého 
velkoměsta zachraňují Zemi před ničivou katastrofou.

Úderná jednotka tučňáčích agentů musí do boje 
proti neúnavnému narušiteli pořádku.



42 | LÉTO NA VOYO LÉTO NA VOYO | 43

Americký animovaný akční seriál dějově navazuje na ce-
lovečerní film, ve kterém se již Po stal dračím bojovníkem. 
Jeho dobrodružství tím však nekončí. Na něj i pětici jeho 
spolubojovníků čeká ještě spousta nástrah a výzev, na 

které se budou muset připravit, aby ochránili obyvatele 
údolí před zákeřnými útoky nepřátel. To ovšem nezname-
ná, že si nenajdou čas i na občasné lumpárny. 

KUNG FU PANDA:  
LEGENDY O MAZÁCTVÍ

Pod vedením mistra Shifua se z obtloustlého  
a líného pandy Poa stal skutečný dračí bojovník, 

který je připraven bojovat po boku  
svých přátel proti zlu. 
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