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ÚNOR 2021
Ledoví vikingové
Premiérově od čtvrtka 11. února ve 21:45
Série: 1
Počet epizod: 8 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ rybářství
Původní název: Ice Vikings
Rok: 2020
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Ponoříme se do světa, jaký jsme v televizi ještě
nikdy neviděli: komerčního rybolovu v ledu na
jezeře Winnipeg, kde potomci islandských vikingů
bojují s časem a počasím, aby dostali své úlovky na
břeh dříve, než led roztaje. Tito jedineční a stateční
muži a ženy se musejí vyrovnat se sněhovými
bouřemi, praskajícím ledem a nebezpečím ze všech
stran, když používají tradiční metody lovu na ledu,
které se naučili od svých předků. Rybaření v ledu
nebo také rybolov na dírkách je jednou z
nejnebezpečnějších profesí na světě, navíc v
nejméně předvídatelném prostředí na planetě, na
jezeře Winnipeg. V sázce jsou velké peníze a na led
se tak každý rok v zimě vydává přes 700 lidí, kdy tito
ledoví vikingové bojují o každou rybu a výplatu.

Pásmo pořadů:
Soboty na plný plyn
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Každou sobotu od 6. února v 10:45
V soboty pojedeme na Explore na plný plyn díky
maratonu nejlepších nálezů, oprav a přeprodejů aut
v našich programech. Tihle lidé mají pro své vozy
opravdovou vášeň, ať už prohledávají opuštěné
garáže a smetiště, jestli nenajdou zapomenutý či
ztracený poklad, nebo se účastní aukcí a hledají
dobrou koupi. Umějí se dívat, mají dovednosti a
vědí, jak přetvořit auta i situaci ve svůj prospěch.
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Výnosné ojetiny
Premiérově od pátku 19. února ve 21:00
Série: 2
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ auta
Původní název: Bangers & Cash
Rok: 2019
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Mathewsonovi se vracejí v další sérii věnované
klasickým vozům, motorkám a všem druhům
pamětihodností. Budeme sledovat tým, jak pátrá a
objevuje řadu klasik ve všech fázích stavu pod
odborným a pečlivým dohledem hlavy rodiny,
Dereka Mathewsona, muže, který nedokáže říct ne
ničemu z doby, kdy byl život jednodušší. Pro
každého se tu najde něco - od aut z minulých časů
jako Austin 16s po moderní klasiky jako Ford Capris
nebo RS 2000s, spoustu vozů Mini, a dokonce
kompletní zařízení lunaparku.

