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VIASAT EXPLORE CEE TIPY
LEDEN 2021
Australští lovci humrů
Premiérově od úterý 5. ledna ve 21:45
Série: 3
Počet epizod: 11 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ rybaření
Původní název: Aussie Lobster Hunters
Rok: 2020
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Třetí série přichází s ještě většími problémy pro
lovce humrů. Kvůli celosvětové pandemii mají
kapitáni potíže udržet své podnikání při životě.
Brendan „Squizzy" Tayler začíná sezónu s výdělkem
nižším o 150 000 dolarů, kapitán Jay a jeho dva na
lodi vypomáhající synovci mají v Západní Austrálii
také finanční problémy a kapitán malé lodi Cracker
má co dělat, aby zajistil velkoobchodnímu kupci
dodávku 1 000 kilogramů humrů, každého o váze
1,5 kg a více. Také se podíváme na tři speciální díly,
které se podívají do zákulisí tvrdého života těchto
posádek.

Pásmo pořadů:
Večery s Australany
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Od pondělí do pátku od 4. ledna v 17:20
Austrálie: slunce, teplo a skvělá příroda. Muži a
ženy si v práci špiní ruce a dělají svou práci. Na
otevřených zrádných mořích loví ty nejcennější
pochoutky, ve vnitrozemí a v horách hledají vzácné
zlato a chrání krajinu a životní prostředí před
divokými býky, zkrátka jde o jedny z
nejnebezpečnějších profesí na světě.

VIASAT EXPLORE CEE TIPY
LEDEN 2021
Výstavba obrů
Nové epizody premiérově od středy 6. ledna ve
21:45
Série: 2
Počet epizod: 7 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ architektura
Původní název: Building Giants
Rok: 2018
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Jak lze prorazit tunel pro jedinečný systém metra
pod městem, aniž by došlo ke zřícení budov nad
ním? Jak mohou inženýři postavit téměř padesát
kilometrů dlouhý most, který odolá náporu
nebezpečného tajfunu? A jak lze postavit
inteligentní loď, která může sama doplout do doku
a dobít se bez zásahu lidí? Podíváme se na
mimořádné vynálezy, které umožňují výstavbu
obrovských staveb, a zjistíme, jak fungují.

