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VIASAT EXPLORE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2021
Honba za nefritem
Premiérově od úterý 14. září ve 21:00
Série: 7
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ podnikání
Původní název: Jade Fever
Rok: 2020
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Našli nefrit a dokonce prodali několik velkých kusů,
ale proměnit nově nalezené ložisko nefritu v dole
Two Mile ve výnosný podnik nebude v této sezóně
snadné. Kvůli kovidu se zavřelo podnikání s
nefritem a turistický ruch se vytratil. Protože nejsou
peníze na nové vybavení, jsou opět uvedeny do
provozu staré náklaďáky a bagry, které se při každé
příležitosti rozbíjejí. Jen dostat všechno nahoru a
dolů z hory není snadné, a stejně tak není snadné
přimět všechny ke spolupráci. Syn Josh má problém
téměř se vším, co mu jeho otec Robin nařídí, což
Joshe přiměje k založení zcela nového podniku vlastní dopravní firmy. Jako obvykle však převládne
nefritové prokletí, které zmaří každou snahu a
zdánlivé výhry promění v prohry. Ještě že je tu
optimistický Scrappy Larry, který se stará o věčné
sluníčko...

VIASAT EXPLORE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2021
Obrovské stavitelské chyby
Premiérově od středy 1. září ve 20:15
Série: 3
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ architektura
Původní název: Massive Engineering Mistakes
Rok: 2021
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Prozkoumáme nejneobvyklejší a někdy i smrtící
technické katastrofy po celém světě. Proč země
pohltila osm nesmírně cenných Corvett v Kentucky,
co způsobilo sebedestrukci obří dánské větrné
turbíny a proč se během stavby náhle zřítil hlavní
dálniční most v Melbourne? Zjistíme, jaký zmatek
mohou inženýrské stavby napáchat, od tragického
zřícení jeřábu na venkově v Ohiu až po britskou
přehradu na pokraji katastrofy. Díky možnosti
přístupu k projekčním týmům, očitým svědkům a
skupině odborníků zanalyzujeme, co se pokazilo,
zjistíme, proč na chyby nikdo nepřišel, a odhalíme,
jak inženýři pracují na tom, aby zabránili budoucím
katastrofám.

