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Války kaprů 

Od pondělí 23. dubna ve 21.45. 
Série: 2 
Počet epizod: 8 x 30 min 
Žánr: Rybaření/ dokument 
Původní název: Carp Wars 
 

Oblíbený soutěžní pořad o odchytu kaprů se vrací 
ve druhé sezoně. Čeká vás několik známých tváří a i 
pár nových. O vítězství se ve 2. řadě soutěže utkají: 
Ian Russell, Dave Lane, Lee Morris, Ian Macmillan a 
letošní nováček Steven Coe. 
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Ozbrojenci: válečné umění 

Od neděle 22. dubna ve 20.00. 
Série: 1 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Žánr: Dokumentární pořad 
Původní název: Man At Arms: Art Of War 
 

Průvodce pořadem Danny Trejo představuje 
vznešenost řemeslné výroby zbraní. V jednotlivých 
dílech se seznámíte s věhlasnými zbraněmi, které se 
objevily v nezapomenutelných scénách ve filmech, 
videohrách, komiksech a televizi. Zkušení řemeslníci 
zhotovují od píky repliky zbraní a brnění a vytvářejí 
tak historická, moderní a mytologická díla 
válečného umění, které pak odborníci vyzkoušejí v 
reálných situacích. 
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Můj plovoucí dům 

Od středy 11. dubna ve 21.45. 
Série: 2 
Počet epizod: 14 x 30 min 
Žánr: Životní styl/ dokument 
Původní název: My Floating Home 
 

Pořad se vrací v nové sérii. Představí vám snahy 
jedinců, párů a rodin, které hodlají opustit 
předměstí a začít žít ve vysněném domě na vodě. 
Tradiční nemovitosti na břehu lze jen těžko nalézt a 
jsou velmi drahé. Proto se naše rodiny, které už 
desítky let sní o tom, že se budou probouzet s ničím 
nerušeným výhledem na řeku nebo budou sledovat 
západ slunce nad mořskou scenérií, odhodlaly k 
rozhodujícímu kroku a objednali si stavbu 
plovoucího domu. 
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