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Australské mega metro
Premiérově od středy 21. října ve 21:45
Série: 1
Počet epizod: 4 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ cestování
Původní název: Aussie Mega Metro
Rok: 2020
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Dopravní zácpy jsou v Sydney, městě, kde každý rok
přibude 100 000 lidí, neustálým problémem.
Řešením má být nejmodernější systém metra. Tato
série, natáčená po dobu pěti let, sleduje ohromné
inženýrské problémy tohoto největšího projektu na
veřejnou přepravu v historii Austrálie. Průkopnický,
plně automatizovaný systém metra nepotřebuje
žádné řidiče ani jízdní řády - stačí jen přijít a
nasednout na vlak, který jezdí každých pár minut. K
některým výzvám projektového týmu patří
například stavba kontrolního centra, jež bude
mozkem nového metra, rozsáhlé zařízení údržby a
zcela novou solární farmu, aby vše napájela.
Vytvořit něco tak velkého je jízda plná zádrhelů - o
to napínavější ji bude sledovat.

Živé zlato nočního oceánu
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Každé pondělí večer od 5. října ve 20:15
Dvě naše oblíbené série - Muži u protinožců a Práce
na vodě - se vysílají v noci hned za sebou a vyprávějí
o nebezpečných mořích jižní Austrálie a pobřeží
jižního Nového Zélandu. Nastupte na palubu lodi
Explore a připravte se na plavbu po moři při hledání
pokladů oceánu, což je těžká práce s úspěchy i
pády. Před námi čeká nebezpečí, ale také spousta
zábavy, a na konci plavby, bude to sladké vítězství s
bohatým úlovkem mořského zlata, nebo jen
prázdná síť?

VIASAT EXPLORE CEE TIPY
ŘÍJEN 2020
Rybářské hvězdy
Premiérově od soboty 10. října ve 21:50
Série: 2
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ rybaření
Původní název: Fishing Allstars
Rok: 2019
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Tato série sleduje nadšence do rybaření a
olympionika Deana Maceyho a bývalého
mezinárodního rybářského fanouška Adama
Rooneyho při jejich cestách po vodě doma i v cizině,
kde se pokusí splnit trojici těžkých rybářských úkolů
za pomoci hostů, nejlepších rybářů na světě, a stát
se tak společně hvězdným rybářským týmem.

Sin City Motors
Premiérově od pátku 23. října ve 22:30
Série: 3
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ auta
Rok: 2016
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Steve Darnell je charismatický odborník na auta,
který staví bláznivé a naprosto jedinečné vozy z
rachotin, kterých se ostatní chtějí zbavit. Říká se jim
Rat Rods a je s nimi spojena celá nová komunita
nadšenců, která je díky Steveovi stále známější. Náš
odborník nalézá skryté poklady zapomenuté na
šrotovištích, v polích a na bleších trzích. Bizarní díly
pak sestaví do pojízdného umění. V jednotlivých
dílech mají Steve a jeho tým pouhých pět dní na to,
aby pro náročného klienta postavili nový vůz.
Používají k tomu pouze díly z ojetin. Rozhodně se
nejedná o procházku růžovým sadem. Ještě že má
Steve po ruce tým odborníků!

