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Evropa z výšky 
Premiéra 18. září ve 21:00 

Díky unikátním záběrům poznáme Evropu z výšky v proměnách ročních období. Odhalíme, jaké 
tradice, technika i přírodní krásy utvářejí tento nádherný světadíl. Nenechte si ujít portrét 
pulzujícího regionu a lidí, kteří jej utvářejí. 

 
  
2. světová válka z výšky 

Premiéra 13. září ve 21:00 

Proletíme se nad dějišti přelomových okamžiků 2. světové války a uvidíme oblast vylodění 
spojenců i bitvy u Dunkirku, stejně jako skryté nacistické bunkry, ztracené válečné lodě a 
potopené vraky. Odhalíme mnohá tajemství 2. světové války ze zcela nového úhlu. Dnešní 
jedinečné letecké záběry porovnáme s archivními snímky a doslova se proletíme zpět v čase, 
abychom si připomenuli smělé i tragické okamžiky války. 

 
 

Poslední rybí titáni 
Premiéra 3. září v 16:00 
Cyril a jeho tým se vydávají na nebezpečnou výpravu, jejímž cílem je nalezení, studium a 
ochrana posledních obřích ryb na Zemi. Během hledání prehistorické arapaimy, masivního 
bílého jesetera a jednoho z nejohroženějších sladkovodních goliášů, piraíby, zavítají do 
Amazonie i na daleký sever Kanady. 

 
 



 
Pestrý svět chutí 
Premiéra 28.9.2022 ve 21:00 
Na světě existují tak vzácné ingredience a pokrmy, že je nalezneme jen v nejodlehlejších 
koutech planety. Big Moe Cason se vydává na výpravné kulinářské dobrodružství, aby se 
seznámil s lidmi, kteří jako jedni z mála znají tyto fantastické chutě, a naučil se od nich umění 
přípravy těchto lokálních pokrmů. V každé epizodě se nám představí unikátní místa a 
produkty, například extrémně vzácné italské bílé lanýže či švédský losí sýr. Také uvidíme 
divoká pyrenejská prasata krmená pouze žaludy. Big Moe nám ukáže, že jakkoliv spletitá 
byla cesta k dosažení těchto specifických ingrediencí či jídel, námaha se bohatě vyplatila. 

 
 

  
11. září: Hledá se Carmen Riverová 

Premiéra 10. září ve 22:00 
Po teroristických útocích z 11. září 2001 hledaly tisícovky lidí v New Yorku své pohřešované 
blízké, partnery a přátele. Luis Rivera ve svém pátrání nepolevil ani měsíce poté, byl totiž 
přesvědčený, že jeho žena Carmen žije. Luisův příběh zachytil jeho kamarád, fotograf a 
novinář, aby tímto způsobem zdokumentoval vliv, jaký měly útoky z 11. září na tisíce rodin. 
Dlouhých 20 let byly pořízené snímky uloženy v šuplíku, aniž by je někdo spatřil. Nyní 
můžeme jejich prostřednictvím znovu prožít měsíce, kdy se Luis Rivera vyrovnával se ztrátou 
své ženy, a vyslechnout si rozhovory s jeho nejbližšími. Rozhovory o lásce, popření, obsesi, 
ztrátě, zármutku a hrdinství. 
 
 
To nejzajímavější z historie 
Premiéra 9. září ve 22:00 
Žádná nudná fakta! V novém pořadu posbíráme ty nejzajímavější střípky z historie! Kdo a 

kdy získal prezidentské křeslo a jak si tuto prestižní pozici vlastně udržel. Zaměříme se na 

nejzajímavější špiony či padělatele a zjistíme, jak jim to prošlo. Také zjistíme, že k vyhlášení 

války můžete mít opravdu jakýkoliv důvod, od atentátu po ztracené ucho či dokonce pečivo. 

 

 
Pokračujeme premiérovými díly: 

 
 
Umění přežít: Mekong  
7.,14. a 21. září ve 22:00 
 
V divočině s Bearem Gryllsem: Výzva  
Každou neděli ve 22:00 
 
Vyšetřování leteckých neštěstí: Zvláštní vydání  
Každé pondělí ve 22:00 

 


