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Muži z kamenolomů 

V premiéře od neděle 5. června ve 20:00 
 
Série: 2 
Počet epizod: 6 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ podnikání 
Původní název: Stone Men 
Rok: 2021 
 

V největší mramorové pánvi na světě na vrcholu 
hory Altissimo v Apuánských Alpách v Toskánsku se 
dělníci v lomu Paola Carliho z Henraux připravují na 
novou těžební sezónu plnou výzev. Uplynulý rok 
však byl pro mramorový průmysl velmi obtížný. Na 
jedné straně ekonomický propad způsobený 
kovidem snížil celosvětovou poptávku po 
mramoru, na druhé straně způsobila velmi krutá 

zima četné problémy při řízení lomů a krizi u 
těžebního harmonogramu, který je nyní hodně 
pozadu. Muži z kamenolomů bojují nejen s časem, 
ale také s udržitelností, protože je třeba zlepšit 
využití vody a zbytků po těžbě kamenných bloků z 
hor. Mezitím se objeví nová členka, která si musí 
získat důvěru kamenných mužů. Jakým dalším 
výzvám budou muset čelit? 
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Pásmo pořadů: Vyhrazeno rybaření 

Každou sobotu večer od soboty 4. června 
 
Sledujte dobrodružství našich oblíbených rybářů 
po celém světě, kde pátrají po největších, 
nejvzácnějších a nejděsivějších podvodních tvorech 

v epizodách pořadů Ledoví vikingové a Říční 
monstra, a nezapomeňte si také naladit zbrusu 
nové epizody Obrovských kaprů. 
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Lov obrů 

V premiéře od soboty 18. června ve 20:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 12 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ přírodpisný/ expedice 
Původní název: Chasing Monsters 
Rok: 2015 
 

Vydejte se s extrémním dobrodruhem Cyrilem 
Chauquetem do světa tajemných a nebezpečných 
podmořských tvorů, od potápění s obřím tygřím 
žralokem na Bahamách po vyhýbání se lidožravým 
krokodýlům při lovu největší africké sladkovodní 

ryby. Tento adrenalinový seriál nás vezme za 
neuvěřitelným dobrodružstvím, až bude Cyril 
zkoumat oceány, řeky a jezera celého světa, aby v 
těch nejodlehlejších oblastech světa našel ty 
největší ryby, s jakými se kdy setkal. 
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