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Těžaři z Mud Mountain 
V premiéře od pondělí 30. května ve 21:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ podnikání/ přírodopisný 
Původní název: Mud Mountain Haulers 
Rok: 2021 
 

Ve vysokých horách Britské Kolumbie lákají obří 
kmeny a větší výplaty muže k obrovskému riziku. 
Ale nikdo není ochoten vydat se hlouběji do bahna 
než bratři LeBeauovi, Craig a Brent, kteří jsou třetí 
generací rodinných dřevorubců s velmi odlišnými 

styly a samostatnými provozy. Špatné počasí a 
ještě mizernější ekonomika donutily bratry zakopat 
válečnou sekeru a společně přežít stavbou silnic, 
těžbou dřeva a ověřit bratrství v nejstrmějších a 
nejblátivějších horách světa. 
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Pásmo pořadů: Vyhrazeno rybaření 

Každou sobotu večer od soboty 7. května 
 
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 monster 

V premiéře od soboty 28. května ve 20:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 12 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ přírodopisný/ 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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