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Krása parních vlaků (8)
20.00
(44' 00’')

Nezaměnitelný zvuk mocného motoru. Hlasitý pískot a vůně rozpálené nafty.
Parní lokomotivy vyvolávají romantickou atmosféru, která podněcuje naši
představivost. Díky tomuto seriálu nám rozhodně neujede vlak. Zažijeme
strhující a vzrušující výlet po trati a nahlédneme do zákulisí nejkrásnějších a
nejzajímavějších historických železnic Velké Británie. Dokonce nahlédneme do
životů 30 tisíc nadšenců, kteří neúnavně udržují parní lokomotivy v provozu.
Století páry bylo obdobím jednoho z nejdůležitějších technologických pokroků
v historii. Vyhnalo vzestup Velké Británie až na vrchol imperiální nadvlády.
Ale pak se technologie, která roztočila celý svět, náhle vytratila beze stopy.
Ovšem v Anglii jenom do té doby, než se dala dohromady skupina nadšených
obdivovatelů lokomotiv, oživila ztichlé stroje a založila nový vzkvétající obor.
Vskutku jedinečný příběh o stoletých mašinách, novém nádraží vystavěném od
základů a osmi milionech každoročně přepravených pasažérů je zároveň
velkým vyznáním lásky.
Anthony Bourdain: Neznámé končiny XII (4)
21.00
Asturské knížectví
(41' 00’')

Dvanáctá řada oblíbeného kulinářského cestopisu Neznámé končiny je poslední
částí seriálu se světoznámým a velice oblíbeným šéfkuchařem, žurnalistou,
cestovatelem a dokumentaristou Anthonym Bourdainem, který v roce 2018
tragicky spáchal sebevraždu. Ve společnosti tohoto charismatického průvodce
vyrazíme do africké Keni v doprovodu amerického komika W. Kamaua Bella.

Tato epizoda je poslední, která byla dokončena před Bourdainovou smrtí. Další
čtyři využívají Bourdainovy hosty a poslední dva díly jsou ohlédnutím za jeho
životem. Anthony Bourdain změnil způsob, jakým se lidé dívají na svět. A
změnil také způsob, jakým vznikají cestovatelské a kulinářské seriály.
Neznámé končiny nejsou obyčejný seriál – a vy se o tom musíte přesvědčit na
vlastní oči. Máte jedinečnou šanci.
Anthony Bourdain: Parts Unknown. USA 2018.
Jak funguje vesmír VI (6)
21.55
Umírající Mléčná dráha
(44' 00’')

Několik předních vědců přibližuje, jaké jsou naše současné znalosti o černých
dírách ve vesmíru, a snaží se odpovědět na palčivou klíčovou otázku: existují
vůbec? Dvě zásadní vědecké teorie – Einsteinova teorie relativity a teorie
kvantové mechaniky – si v tom totiž vzájemně poněkud odporují. A to je
opravdu velký problém. Objevily se také další teorie, ale dokázat, že jsou
pravdivé, je stejně složité. Co si tedy počneme? Podaří se nám odhalit, Jak
funguje vesmír? Odpověď získáte v šesté řadě stejnojmenného seriálu, který se
tentokrát zabývá také záhadou planet obíhajících hned dvě slunce, temnou a
bouřlivou historií naší Sluneční soustavy nebo novými objevy prozrazujícími, co
zabíjí Mléčnou dráhu.
Vesmírný průvodce (7)
22.55
Raketové motory budoucnosti
(27’ 00’')

Vesmírný průvodce je osmidílný seriál, který nás provede zajímavostmi kosmu.
Žijeme ve světě, který nás každý den překvapuje. Vesmírné lodě cestují za
hranice sluneční soustavy, každý den objevujeme nové planety a zjišťujeme
nové věci o vesmíru.
Guide to the Universe. Rusko 2018.
Vesmírný průvodce (8)
23.35
Vypravme se do vesmíru
(26’ 00’')

Vesmírný průvodce je osmidílný seriál, který nás provede zajímavostmi kosmu.
Žijeme ve světě, který nás každý den překvapuje. Vesmírné lodě cestují za

hranice sluneční soustavy, každý den objevujeme nové planety a zjišťujeme
nové věci o vesmíru.
Guide to the Universe. Rusko 2018.
Úterý 28. 12.
Druidové: Záhada keltských kněží
20.00
(53' 00’')

Druidové jsou tajuplnou záhadou, která se ještě nepodařila rozluštit. Ale nové
archeologické nálezy a poznatky naznačují, jaká tito mysteriózní keltští čarodějové ukrývali tajemství. Druidové, tajuplní keltští čarodějové, odjakživa fascinovali celý svět. Jsou nepřehlédnutelnou součástí starověkých literárních pramenů. Stali se hrdiny irských legend i hvězdami moderních fantastických světů.
Ale kým byli doopravdy? Jejich odkaz a dědictví nám dlouho unikaly, protože
druidové předávali veškeré své posvátné znalosti výhradně ústní cestou. Ale
nové archeologické nálezy nyní konečně odhalují detailní obraz jejich životů a
pozoruhodného díla.
Druids – The Mystery of Celtic Priests.
Amerika v barvě II (2)
21.05
Průmysloví magnáti
(47' 00'')

Vzrušující seriál Amerika v barvě se vrací! Dějiny nejsou černobílé. Díky
nejmodernější technice se historické záběry odehrávají v živých barvách přímo
před našima očima. Vydejme se společně na vizuálně velkolepou výpravu za
nejslavnějšími okamžiky Ameriky. Sledujte příběh o Henrym Fordovi,
Thomasi Edisonovi a jejich generaci vynálezců a podnikatelů, která změnila
celý svět. Podívejte se, jak kvůli prohibici vznikla mafie a celá země se na
několik příštích desetiletí ponořila hluboko do mrazivé atmosféry zločinu a
strachu. Prozkoumáme taky mytickou a skutečnou podobu legendárního
Divokého západu, zrod surfování na slunné Havaji, mocné rodinné klany
Rockefellerových a Kennedyových nebo zlatou éru Hollywoodu a hvězdné
zákulisí této legendární „továrny na sny“.
USA 2018.

Veterinář z Yorkshiru IX (10)
22.15
(44' 00'')

Veterináři z Yorkshiru a ochránci všech zvířat Peter Wright a Julian Norton
ochotně a neúnavně pomáhají mazlíčkům všech velikostí. Mezi jejich klienty
jsou prasata, ovce i krávy. Ale to není všechno. V deváté řadě oblíbeného
seriálu si Peter musí poradit s těžkým případem kocoura Borise, kterého
dopravní nehoda připravila o nohu, ještě když byl kotě. Nyní se tragická
historie opakuje, jenže Peter si není jistý, jestli to Boris zvládne. Julian má za
úkol vykastrovat prase jménem Versace. Jenže tenhle otec mnoha nechtěných
selátek není ani trochu ochotný s ním spolupracovat. A co dělat, když k
veterinářům dorazí mládě srnce, které nutně potřebuje rentgen – ale mohlo by
ho zabít už jen to, že podstoupí takové lékařské vyšetření. Nenechte si ujít tyto
ani další napínavé a dojemné příběhy Veterináře z Yorkshiru.
GB 2019.
Záchranáři divokých zvířat: Malawi (6)
23.25
Chyť mě, jestli to dokážeš
(48' 00’')

Hrdinkou tohoto šestidílného seriálu je šéfka veterinářů Amanda Salbová a její
zapálený tým z jediné záchranné stanice v africkém Malawi. Jejich cílem je
pomoci zraněným a osiřelým zvířatům a vrátit je zpátky do divočiny, kam patří.
A nic je nezastaví. Seriál Záchranáři divokých zvířat: Malawi se natáčel během
období dešťů, kdy k veterinářům dorazí nejvíce osiřelých mláďat. Tým má plné
ruce práce, zvlášť s malými kočkodany červenozelenými a věčně vřeštícími
paviány. Šéfka Alma má naštěstí všechno pevně v rukou. Dokonce se pyšní tím,
že zná každé z dvou stovek zvířat umístěných ve stanici. Prostředků je málo i
proto, že Malawi je jednou z nejchudších zemí celé Afriky. A tak si tým musí
vystačit s tím, co se podaří sehnat, a často také improvizovat. Výpadky elektřiny
jsou naprosto běžné a vydatné lijáky mohou způsobit zkázu. Ale ještě je tady
vítaná pomocná ruka. Hostující britská veterinářka Sophie Widdowsonová stráží
pevnost vždy, když je Amanda povolána do terénu – tedy poměrně často.
Sledujte strhující příběhy Záchranářů divokých zvířat v Malawi.

Středa 29. 12.
Magický Island
20.00
(51' 00’')

Přírodovědný film Magický Island zachycuje, jak si nejpozoruhodnější místní
zvířata dokážou poradit s překážkami. Díky tomuto dokumentu odhalíte, jak
vypadají životy zvířat v islandských extrémech z úplně nové, mnohem
intimnější perspektivy, a budete sledovat jejich celoroční zápolení s živly.
Kromě toho získáte jedinečný přístup na mnoho míst z místní bizarní krajiny a
uvidíte, jak postupně mění barvy – stejně, jako se mění roční období. Jak se
zvířatům daří přežít v takovém nehostinném terénu? Co je zapotřebí k životu
mezi ledovci, pouštěmi a sopkami? A jak se vypořádat s vodou, která je takřka
zmrzlá, a zároveň vařící?
Magical iceland. Německo 2019.
Severské lesy
21.05
(53' 00’')

Severské lesy jsou zábavnou cestou do minulosti. Začíná na jaře a končí v
zimě. Je to láskyplná pocta lesům chladného severu a přibližuje, jak se z
pravěkého pralesa staly kultivovaným porostem. Podívejte se, jak Keltové a
Germáni postupně kolonizovali původně temné hvozdy hustě obydlené vlky,
medvědy, orly, jeleny a pižmony. Později lesům mnohokrát uškodila degradace
životního prostředí a nadměrné využívání zdrojů. Proto vzniklo několik
opatření na ochranu jejich divoké krásy. Severské lesy jsou půvabný dřevěný
svět. Mění se stejně jako roční období a jsou známé a obdivované po celém
světě. Vychutnejte si dechberoucí letecké nebo uhrančivé časosběrné záběry
severských lesů v celé kráse.
Northern Woods. Německo 2015.

Jak vzniká katastrofa (10)
22.15
Drážní neštěstí
(44’ 00’')

Vědci zkoumají svět takový, jaký je. Politici debatují o takovém světě, jaký by
si představovali. Ale inženýři vytvářejí takový svět, jaký do té doby
neexistoval. Industrializace, distribuce pitné vody, elektrifikace, automatizace a
telekomunikace přinesly technickou revoluci, která změnila celý svět i náš
každodenní život. Jenže za každou fázi pokroku a za každým krokem vstříc
budoucnosti by se dala najít nějaká lidská chyba, jež způsobila vážnou
katastrofu. Jde o chvíle ne nepodobné Ikarovu pádu, kdy jsme překročili
hranice vlastních možností, nechali se ovládnout chamtivostí a strhnout
zrádnou touhou překonat nepřekonatelné. Kvůli takovýmto chybám jsme přišli
nejen o dobrou pověst, ale také miliony dolarů, miliardy korun, a dokonce i
vlastní zdraví. Havárie jaderné elektrárny v Černobylu, katastrofa v chemičce v
indickém Bhópálu, požár ropného vrtu Deepwater Horizon, potopení Titaniku,
pád raketoplánu Challenger nebo vzducholodi Hindenburg… Všechny tyto
události si nepamatujeme jako obrovské technologické pokroky, kterými
původně byly, ale kvůli hrůzám, jež způsobily. Seriál Jak vzniká katastrofa
odhaluje pozadí největších technologických tragédií lidstva.
Dálnice A8 (8)
23.20
(60’ 00’')

Bundesautobahn 2 je jednou z nejrušnějších, nejnebezpečnějších a zdaleka
nejdůležitějších dálnic v celé Evropě. Mnozí lidé na ni neúnavně pracují dnem i
nocí. A ještě více po ní jezdí na cestách po kontinentu. Co se stane, když má
řidič náklaďáku potíže s převezením obřího mobilního domu a jeho cesta trvá
dlouhých 600 kilometrů až do Berlína? Jak se policie vypořádá s řidičem, který
má na autě špatné registrační značky? Co když se v provozu objeví
motocyklový gang? Nebo armáda, jež nezadržitelně míří k místu, kde bez
přestávky pracují silničáři? Tyto a podobné, ještě napínavější situace se
odehrávají na německé dálnici Bundesautobahn 2 a také v tomto jedinečném
strhujícím dokumentárním seriálu.

Německo 2019.
Čtvrtek 30. 12.
Vzdušní válečníci II (2)
20.00
Černý jestřáb
(52‘ 00'')

Pokračování mini série Vzdušní válečníci se vrací s trojicí dalších výjimečných
strojů, kterým se podařilo dobýt oblohu. Je mezi nimi „ošklivé káčátko! A-10
Thunderbolt II přezdívané Warthog, které je takřka nezničitelné. S
neuvěřitelnou přesností eliminuje nepřátele, jejich opevnění i obrněná vozidla,
a zároveň chrání vlastní jednotky. Během několika posledních desetiletí se
tento letoun už několikrát osvědčil nejen na bojišti, ale i v přísných očích
amerického letectva. Podobnou fascinaci a úžas vyvolávají také specializované
letouny pro elektronický boj Prowler a Growler. Tyto rychlé stíhačky tvoří
první část předvoje leteckých sil. Jsou schopné lokalizovat a zničit radarové
základny nepřítele, a poskytnout tak více času ostatním letounům na splnění
jejich úkolu. Díky schopnosti vést boj v celé šíři elektromagnetického spektra
mají obrovskou výhodu v nové moderní éře vzdušné obrany. A kdo by neznal
legendární bojovou helikoptéru Black Hawk? Černí jestřábi nechyběli snad v
žádném konfliktu, ve kterém byly nasazeny americké jednotky, a objevili se v
různých koutech světa. Dokonce jsme je mohli vidět v několika filmech. Ale
víte, jak se z vrtulníku s označením UH-60 stal jeden z nejdůležitějších letounů
americké armády?
USA 2014.
Ruská vojenská technika II (33)
21.10
Odstřelovači
(27‘ 00'')

Seznamte se s moderními vojenskými vynálezy, pokročilými bojovými
strategiemi, novými typy zbraní a hypermoderní výzbrojí, kterou používá
jedině ruská armáda. Veřejnost se o nich dozvídá jenom málo. Ale inovace
vyvíjené ruským zbrojním průmyslem mají tak neomezený potenciál, že vás

ohromí. Připravte se na návštěvu skutečné střelnice, kde se testuje nová
vojenská technika a kde to všechno uvidíte na vlastní oči. Poznejte jednotlivé
složky ruské armády, její výstroj a výzbroj, způsob, jakým se staví pontonový
most či jak funguje letadlová loď a v jakých situacích se využívají v ruském
dokumentárním seriálu.
Rusko 2016.
Přežití v divočině II (8)
21.50
Zvířecí obrana
(48 ‘ 00'')

Přírodovědný seriál Přežití v divočině se vrací. Vydáme se do úplně nových
míst, kde panují extrémní životní podmínky a kde budeme mít jedinečnou
příležitost prozkoumat chování tvorů z různých koutů podivuhodné říše zvířat.
V životě divokých zvířat jde jenom o jedno: o přežití! Aby mohla překonat i ty
největší a nejtěžší překážky, které jim matka příroda připravila, vyvinula se u
jednotlivých zvířecích druhů jedinečná stavba těla. Zvířata se také naučila
neuvěřitelné triky a techniky, aby neskončila jako pouhé žalostné zdechliny.
Navíc se ukazuje, že i když přežít je v divočině těžké, inteligence to může
aspoň trošku ulehčit. Zkrátka, když se okolní svět vytasí s extrémními výzvami,
objeví i některé skutečně nečekané druhy, které si s nimi poradí.

24 hodin v divočině III (7)
22.55
Útesy: Vražedné oázy
(49' 00’')

Prožijte dalších 24 hodin v divočině v pokračování dobrodružného seriálu.
Tentokrát zavítáme do království velkých koček, kde jsou gepardi, leopardi,
jaguáři, lvi a servalové králi lovu a vládnou ostatním zvířatům z vrcholu
potravního řetězce. Vydáme se na rozpálené písky, kde klokani, sloni a surikaty
bojují o život s neúprosným nepřítelem: prostředím, ve kterém žijí. Podíváme
se také na kamenité bitevní pole ve Skalnatých horách, kde zvířata zatínají
zuby ve snaze uhájit loviště, zatímco se jim do kostí zakusují ledové větry.

Dokumentární seriál 24 hodin v divočině je jedinečnou podívanou z různých
koutů světa, která zvířatům odpočítává čas od rána do večera.
GB/Francie 2019.
Pátek 31. 12.
Tajemství lesního potoka
20.00
(50' 00’')

Nedotčené ekosystémy jsou nejlepší obranou proti klimatickým změnám.
Ekosystém malého lesního potoka je stejně složitý jako různorodý. Jenže v celé
střední Evropě zůstal nedotčený už jen jeden z tisíce takových potoků. Co se
stalo s našimi potoky? A co to znamená pro naši budoucnost? Přírodovědný
film Tajemství lesního potoka zachycuje pestrobarevný život pod hladinou i v
okolí bystrého potůčku. Přibližuje důležitost tohoto typu životního prostředí a
vysvětluje, jaké jsou důvody jeho možné zkázy. Vyhrňte si nohavice a odhalte
tajemství světa s důležitým poselstvím.
One in a Thousand. Německo 2019.
Potápění se žraloky
21.05
(50' 00’')

V tomto dechberoucím filmu se lidé setkávají se žraloky na dotek ruky. Jaké si
z toho můžeme vzít ponaučení? A co žraloci? Filmařský pár Emma a Andy
Casagrandeovi se odvážili potopit pod hladinu oceánu s největšími žraloky
světa. Navštěvují velkého bílého žraloka nechvalně proslulého z krvavého
filmového trháku Čelisti, ale i uhlazené žraloky tygří v jejich přirozeném
prostředí ve vlnách Karibského moře a Pacifiku nebo u břehů Havaje a
Galapág.
Diving with Sharks: The Ultimate Guide. USA 2017.

Ripleyho věřte nevěřte (6)
22.05
Síly přírody
(44´ 00'')

Před sto lety se Robert Ripley vydal na výpravu, jakou nikdo jiný nepodnikl.
Vyrazil do nejvzdálenějších koutů světa, aby odhalil dechberoucí a výjimečné
schopnosti, které uchvátily muže, ženy i děti. A dnes jeho dobrodružství
pokračuje ve fascinujícím seriálu Ripleyho věřte nevěřte. Charismatický herec
a profesionální sympaťák Bruce Campbell (Spider-Man, Smrtelné zlo, Fargo)
odhaluje další zázraky a neuvěřitelné příběhy ze skutečného života z různých
míst na světě. Bruce představuje přirozené nadání lidí, kteří si sáhnou až za
hranice svých možností, i když to znamená riskovat vlastní život a každý jejich
pohyb přitom očaruje úžasem oněmělé publikum. Ať už jde o pár
provazochodců, kteří se vzali během smrtelně nebezpečného kaskadérského
kousku, nebo kreslíře, jenž to díky svému talentu dotáhl až do Hollywoodu.
Abyste tomu uvěřili, musíte to vidět na vlastní oči!
USA 2019.
Po stopách duchů XIV (5)
23.05
Tajemství zámku Pythian
(42‘ 00'')

Tým z mrazivého dobrodružného seriálu Po stopách duchů prozkoumává
nejstrašidelnější místa světa. V už čtrnácté sérii oblíbeného televizního hitu
vyrazí do hostince v Oklahomě, jehož majitel prý prováděl tajné satanistické
rituály na místním hřbitově. Zaměří se na místo dvojnásobné vraždy v jedné
losangeleské čtvrti, kde se jim podaří zaznamenat děsivé důkazy o
nadpřirozených aktivitách a nakonec odtud musí proti vlastní vůli odejít.
Podívají se také do opuštěného vězení v Oklahomě, které mělo být sídlem
organizace zapletené do vražd a terorismu. A v Novém Mexiku se dostanou na
místa zamořená smrtí a duchy. To vše a ještě mnohem více uvidíte v
nejnovějších epizodách seriálu Po stopách duchů, tedy jestli si na to troufnete.
USA 2017.

Sobota 1. 1.
Planeta Země z vesmíru (2)
20.00
Obrazce a vzory
(51' 00’')

Kamery ve vesmíru zachycují příběh života na naší planetě a nahlížejí na něj z
úplně jiné perspektivy. Satelity pozorují rodinu slonů sužovanou suchem,
odhalují dosud neznámé kolonie tučňáků císařských jen díky barvě jejich trusu
a objevují tajuplné ledové kruhy, které můžou ohrozit životy tuleních mláďat.
Špičkově natočený dokument z produkce BBC využívá kamery na zemi, ve
vzduchu i ve vesmíru a přibližuje největší přírodní krásy i divy, podnební jevy
nebo dramatické změny ročních období. Planeta Země z vesmíru nabízí pohled
na náš domov tak, jak jsme ho ještě neviděli.
The Snow Wolf: A Winter's Tale. GB 2018.

Bláznivý svět veverek
21.05
(50' 00’')

Veverky patří k nejznámějším savcům. Všude na světě se s chutí přidávají k
našim piknikům v parku, oslňují nás svými akrobatickými kousky a baví naše
děti jako postavičky v kreslených seriálech. Veverky se vyskytují v
podivuhodně různorodých typech prostředí. Některé umí létat, jiné plavat.
Některé žijí v dutinách stromů, jiné pod zemí, další dávají přednost ledovým
pustinám nebo spalujícím pouštím. Ale nenechte se zmýlit tím, jak jsou
roztomilé. Sice jsou malé, ale veverky jsou zároveň jedním z nejrozšířenějších
druhů na světě. A mají velkou rodinu. Tento přírodovědný film představuje
nejbláznivější druhy veverek a ukazuje, jak dobře si umí poradit s extrémním
životním prostředím i zvědavými (lidskými) sousedy. Odhalte okouzlující svět
jednoho z „nejsledovanějších“ savců na Zemi.
Going Nuts: Tales from the Squirrel World. Finsko/Německo 2019.

Posvátná místa (2)
22.10
Věštírny
(51´ 00'')

Podívejte se na některé z nejposvátnějších chrámů, monumentů a svatostánků
úplně jiným, jedinečným pohledem. Seriál Posvátná místa vychází z nových
poznatků a vzrušujících archeologických i historických nálezů. Proč starověcí
obyvatelé Irska přestali uctívat zemi, a zaměřili se místo toho na nebe? Jak
hrozné musely být klimatické změny v kdysi posvátném centru velké indiánské
komunity v pouštním kaňonu Chaco, když se někteří jeho obyvatelé zřejmě
uchýlili k lidským obětem a kanibalismu? Všichni víme, že ohromující
památky starověkého Egypta jsou monumenty posmrtného života. Jenže nález
čtyři tisíce let starého manuskriptu na vydělané kůži naznačuje, že tato dávná
víra mohla mít více společného právě se životem než se smrtí.
---. ---.

Poklady Evropy (4)
23.20
Chorvatsko
(53‘ 00'')

Vydejte se na cestu Evropou, která vede na nejkrásnější, nejzajímavější,
nejneobvyklejší a nejautentičtější místa. Každá epizoda cestopisného seriálu
Poklady Evropy představuje novou destinaci a odhaluje její přísně střežená
tajemství, přírodní krásy, historické skvosty a kuriózní zajímavosti. Navštivte
tajně ukrytý chrám, zakázané jezero, impozantní jeskyni, dechberoucí
katedrálu, starodávné trosky, hotel v iglú, město duchů a seznamte se s
místními chovateli koní nebo lidovými folkovými zpěváky. Poklady Evropy
přináší poutavé a fascinující příběhy o kulturním dědictví a obyvatelích
jednotlivých zemí.
Treasures of Europe. Francie 2017.

Neděle 2. 1.
Norské domy snů V (7)
20.00
Femundsmarka
(44‘ 00'')

Norsko je zemí dechberoucích scenérií. Co jiného postavit v tak překrásné
přírodní krajině než opravdový dům snů? Tým sympatických zkušených
designérů a zručných řemeslníků postupuje přesně podle přání a představ
náročných klientů. Díky jejich láskyplné péči se staré oprýskané barabizny
krok za krokem mění na nejen krásné, ale i důmyslně promyšlené funkční
domy. Atmosféra tradičního venkovského života, drsná, ale půvabná příroda,
napínavé přestavby a fascinující rekonstrukce, to všechno uvidíte v už pátém
pokračování nejúspěšnějšího a nejzábavnějšího severského lifestylového
pořadu Norské domy snů. To si prostě nemůžete nechat ujít.
Ocelová srdce VI (8)
21.00
(60' 00'')

Prakticky nic rezavého, a k tomu za bezkonkurenční cenu? Vypadá to, že Michael Manousakis našel na internetu veterána, který má pozoruhodnou
sběratelskou hodnotu. Aby taky ne, když narazit na Willys MB v dobrém stavu
není jen tak. Jenže otázkou zůstává, jestli otlučený džíp z druhé světové války
vypadá i ve skutečnosti stejně jako na webu. Šéf Ocelových srdcí se o tom
milerád přesvědčí přímo na dvoře firmy Morlock Motors, kde osobně podrobí
veterána přísné revizi. Jako by to nestačilo, na začátku šesté řady oblíbeného a
úspěšného zábavného seriálu se ve Westerwaldu nečekaně objeví také dva
obchodníci až z exotické Indie. Zcestovalí návštěvníci si s sebou přivezli
automobilové součástky v kufrech. Jak to dopadne? Nenechte si ujít nové
epizody Ocelových srdcí.

Einstein a Hawking: Vesmírní vizionáři (1)
22.05
(52´ 00’')

Díky geniálním myšlenkám Alberta Einsteina a Stephena Hawkinga jsme
dosáhli největších vědeckých pokroků v chápání vesmíru. Tito vizionáři
inspirovali celou novou generaci, která pracuje a bádá v předních liniích
experimentální fyziky. Tento film naverboval největší vědecké mozky dneška –
včetně amerických fyziků Raie Weisse a Kipa Thorna, kteří získali Nobelovu
cenu za fyziku. Vesmírní vizionáři odhalují, jakým způsobem se vědci už
takřka celé století snaží skloubit relativitu s kvantovou mechanikou. Připravte
se na přelomové myšlenky tak velkých a významných mozků současnosti, jako
jsou kosmoložka Jana Levinová z univerzity Columbia, profesor fyziky Jim
Gates z univerzity Brown, teoretický fyzik a matematik Brian Greene nebo
ředitel Institutu rozšířených studií a matematický fyzik Robert Dijkgraaf.
GB 2019.

Jak staví Německo (9)
23.20
(60´ 00’')

Němečtí konstruktéři každý den riskují život tváří v tvář obrovskému nebezpečí
hrozících nehod. Tento dokumentární seriál zachycuje osudy těchto
„obyčejných“ hrdinů a vyráží za nimi do akce. Ať už to jsou operátoři jeřábů,
zedníci, tesaři, tuneláři nebo oceláři, jejich práce je těžká a riskantní. Nenechte
si ujít vzrušující exkurzi na různá staveniště po celém Německu. Od vysokých
mrakodrapů ve Frankfurtu až po tramvajový tunel v městě Karlsruhe.
---. Německo 2019.

