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Ze starých aut elektrická
Premiérově od pátku 14. května ve 21:45
Série: 1
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ auta
Původní název: Vintage Voltage
Rok: 2020
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Tým důmyslných mechaniků využívá nejnovějších
technologií a inženýrských vymožeností k obnově,
přestavbě a proměně oblíbených klasických vozů na
elektromobily pro budoucí generace. Každá epizoda
této série, za níž stojí důvtipný tým pořadu Rození
obchodníci, se zaměřuje na proměnu jednoho
klasického vozidla, jako třeba Porsche 911 nebo VW
Camper, z nichž každé má dvou jedinečnou historii
a nabízí řadu konstrukčních a inženýrských výzev.
Akcí nabitý, informativní a nesmírně zábavný pořad
Ze starých aut elektrická přináší do oblasti renovace
klasických aut skutečně nejmodernější vítr.

Pásmo pořadů:
Soboty druhých šancí
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Každou sobotu od 1. května v 17:45
Tento květen nabídneme na Viasat Explore pět
skvělých, nových sérií - Výnosné ojetiny, Demolice u
protinožců, Městská kanalizace za pět miliard,
Tyrkysová horečka a Ledoví vikingové. A protože
víme, že se ne vždy povede je vidět hned v
premiéře, protože třeba dávají na jiném programu
fotbal, vypadne proud nebo máte prostě rádi i jiné
naše pořady, máte druhou šanci tyto novinky vidět!
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Pásmo pořadů:
Dvojí porce na všední večery
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Každý všední večer od pondělí 3. května ve 20:15
Nabízíme každý všední večer dvojitou porci vašich
oblíbených pořadů - v pondělky se vydáme na ryby
s Rybářskými hvězdami, středy jsou věnovány
inženýrství s dvojitou dávkou pořadu Výstavba
obrů, pátky pak Výnosným ojetinám. A milovníci
Australanů si užijí při hledání zlata u protinožců
úterky a čtvrtky.

Demolice u protinožců
Premiérově od středy 5. května ve 21:45
Série: 2
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ architektura
Původní název: Demolition Down Under
Rok: 2021
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Od výškových bytů až po potopená přístaviště,
bizarní stavby a ohromné sklady se i v této druhé
sérii podíváme pod střechu neuvěřitelnému a akcí
nabitému bouracímu průmyslu. Představíme muže
a ženy využívající stroje, nástroje a techniky, jaké
ještě nikdy neviděli. V rukou těchto zkušených
operátorů může zbourání budovy o hmotnosti 1
000 tun narušit jen pár kilogramů cihel a
milimetrová chyba u malého předměstského domu
může způsobit škody za stovky tisíc dolarů. Když zdi
padají a prach víří, jsou týmy spokojené. Jejich
zarputilost a odhodlání, vynalézavost a šikovnost se
snoubí i s jejich smyslem pro humor, kamarádstvím
a klidem pod tlakem.

