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VIASAT EXPLORE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2018
Megapřepravci

S premiérou v sobotu 8. září ve 21.00.
Série: 2
Počet epizod: 8 x 60 min
Žánr: Dokument/ reality
Původní název: Mega Shippers
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Na světě existuje skrytá armáda dělníků, kteří
zajišťují nepřetržitou přepravu nákladů. Ať se jedná
o zboží vysoké ceny nebo objemu, učiní cokoli, aby
zajistili, že bude jejich náklad doručen včas a v
perfektním stavu za každého počasí, ve dne i v noci.
Svět nepřetržitě křižuje 20 milionů nákladních
kontejnerů, které převážejí všemožné zboží od
humrů po luxusní sportovní vozy. Pořad vám
nabídne jedinečný pohled do zákulisí přístavů na
obou březích Atlantského oceánu a ukáže vám, co
musí největší přepravci zboží udělat, aby 24 hodin
denně doručovali zboží. Podíváte se, jak pozemní
personál nakládá a vykládá tyto cenné a velmi
odlišné náklady, od superjachty za 18 milionů
dolarů po 20 tun povijnice batátové, a musí vyřešit
obrovské problémy, k nimž patří špatné výpočty, ale
i poruchy. Vítejte ve světě megapřepravců!

Vítejte v pekle: chameleon
S premiérou v neděli 2. září ve 21.50.
Série: 1
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokument/ reality
Původní název: The Chameleon
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Sebastian Perez Pezzani je chameleon. Zapadne do
každého prostředí. I do takového, kterému se
ostatní lidé raději vyhýbají. Sebastian se hodlá
vrhnout do nehostinných míst a cestuje po světě,
aby se v nich přidal k mužům a ženám při jejich
každodenních činnostech. Náš chameleon se učí
zapadnout do těch nejnáročnějších prostředí, od
mexických vlaků smrti a bolivijské věznice
Palmasola přes těžařské vesnice zlata na Filipínách
po nejnebezpečnější argentinské chudinské čtvrti, a
pozoruhodným způsobem vám přiblíží jejich
obyvatele. Sebastian Perez Pezzani vás zavede do
samého středu těch nejnebezpečnějších míst na
Zemi a přiblíží vám život mnoha jeho obyvatel.

VIASAT EXPLORE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2018
Ztřeštěné nápady a vychytávky
S premiérou v pondělí 3. září v 19.30.
Série: 1
Počet epizod: 10 x 30 min
Žánr: Dokument/ reality/ věda/ komedie
Původní název: How Hacks Work
Rok: 2017
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Pořad se zaměřuje na ty nejlepší, nejhorší a
nejpodivnější způsoby řešení každodenních
problémů, od grilů na chipsy po ořezávání tužek
elektrickým vrtákem a venčení psů pomocí dronů.
Prostřednictvím záznamů z internetu a od diváků
pořad vybírá ty nejzábavnější instruktážní videa z
celého světa, mimo jiné například z Ruska, USA i
Británie. Jednotlivými díly se prolínají klipy na určité
téma, které pak vyvrcholí tím nejlepším z
nejlepších. Na jeho základě pak pyrotechnik, chemik
a inženýr Mike Sansom vytvoří pro své lidské
pokusné králíky Marcuse Bronzyho a Stephena
Granta impozantní kousky, naše vlastní obrovská
řešení velkých i malých problémů.

