2021. NOVEMBER
PREMIERES
Arctic Drift (2x60')

Inside Chernobyl with Ben Fogle (1x60')

Rok v polární zimě

Ben Fogle - Týden v Černobylu

Premier: 6-7th November 21:00

Premier: 6th November 22:00

Globální oteplování se svým nepříznivým vlivem podepisuje zejména na
lokalitách kolem severního pólu. Plocha ledu na zamrzlém moři už je o
polovinu menší než před 40 lety.
Seriál natočený za Severním polárním kruhem seznámí diváky se životem 300
vědců, kteří pracují na palubě německého ledoborce Polarstern; loď
obklopená celý rok křehkými ledovými krami jim slouží jednak za přechodný
domov, jednak za výzkumnou základnu.
Můžeme sledovat nebezpečí, dramatické situace a výzvy, s nimiž se vědecký
tým pracující v jedné z nejnehostinnějších částí naší planety musí potýkat,
přičemž statečně čelí polární zimě, aby odhalili tajemství uzavřená v ledu.
Podstatou jejich práce je snaha objevit mechanismus, kterým tento dynamický
a záhadný kout světa reguluje teplotu a podnebí celé naší planety.

Ben Fogle se vydává na neobyčejnou cestu ‒ třicet pět let po nejstrašnější
jederné katastrofě světa stráví týden v černobylské zakázané zóně.
Ben získal zvláštní povolení, s nímž může proniknout hluboko do
třicetikilometrového zamořeného pásma, do opuštěných měst a lesů a do
samotné jaderné elektrárny Černobyl.
V ruinách proklaté stavby se odhodlá vejít do řídicího sálu číslo 4 a díky tomu
může být jedním z mála laiků, kteří na vlastní oči spatřili původní černobylský
sarkofág, ochranný kryt vybudovaný kolem reaktoru.
Dnes, kdy se naše životní prostředí nachází na pokraji zhroucení, nám snad tento
film přece jen dodá určitou naději a zároveň nám objasní, co znamená dědictví
Černobylu v dnešním světě a zdali má vůbec nejradioaktivnější město světa ještě
nějakou budoucnost.

The World's Greatest Warships (3x60')

Battle of Alcatraz (2x60')

Ikonické válečné lodě 20. století

Alcatraz - Velká vězeňská vzpoura

Premier: 15th November 21:00

Premier: 12th November 22:00

Tento seriál nás provází dějinami válečného námořnictva od počátku
dvacátého století až do dneška. Představí nám nejikoničtější lodě daného
období: řadu zahajuje HMS Dreadnought britské královské flotily, ale ke slovu
přijde mimo jiné i USS Enterprise a Tirpitz a nakonec Ark Royal. Všechny tyto
plovoucí pevnosti se zúčastnily nejpamátnějších námořních bitev, které
historie zaznamenala.

Tento filmový dokument vypráví příběh o jedné z nejodvážnějších a
nejnásilnějších vězeňských vzpour všech dob.
Píše se rok 1946 a pět zoufalých trestanců se rozhodne k útěku z nejpřísněji
střeženého vězení v Americe.
Jejich plán je, že se třeba i za použití násilí dostanou na svobodu a potom
ukradnou loď, která jim pomůže rychle odplout, a zajistí jim tak definitivní
volnost.
Prvním krokem je to, že hlavní spiklenec Bernard Coy – který celý útěk vymyslel a
naplánoval – začne hubnout, aby dokázal proklouznout mezi mřížemi skladu
zbraní.
Avšak poté co prchající vězňové zneškodní nic netušícího strážce, vypukne chaos
a v následujících dvou dnech vznikne ve věznici, které se přezdívá Skála, k
prasknutí napjatá, dramatická patová situace nabitá násilím.

NEW WEEKDAY SERIES
Chris Tarrant's Extreme Railway Jouneys S1 S2 S3 S4 (18x60')
Nastupovat! Vlakem kolem světa
Premier: 10th November 18:00 weekdays
Zkušený cestovatel Chris je okouzlen železničními tratěmi, a vůbec
železnicemi: Zajímá ho, jak jsou zkonstruovány motory a koleje, jak je zajištěn
jejich provoz a jakou revoluční změnu to všechno způsobilo v životě obcí
ležících v málo zalidněných krajích. Jeďte s ním, aby vám mohl ukázat nejstarší
a nejskvělejší vlakové tratě světa.
Nejprve se Chris vydává do Sedmihradska, aby si vyslechl skutečný Drakulův
příběh, potom zamíří k nejdůležitějšímu železničnímu uzlu, aby našel
legendární dálkovou trať, která hrála rozhodující roli v historii Turecka.
Chris také procestuje jednu ze svých oblíbených zemí, Irsko, a nakonec zavítá
do Mombasy, aby se mohl vydat po stopách nejgigantičtějšího a
nejbláznivějšího podniku v dějinách stavby železnic koloniálního období, který
nese název „Lunatic Line”.

