Výběr pořadů z nabídky nové stanice C8
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C8 – PROGRAM
Baskeťáci
Každý se chce učit od profesionálních hráčů. Naši hrdinové mají velké štěstí, protože jim předvádí
basketbalové triky Tony Parker, který je vycepuje na takovou úroveň, že dokáží vyhrát pouliční
basketbalové mistrovství.

HUNTIK
Nabízíme vám akční dobrodružný seriál, v němž skupina Hledačů cestuje po světě a hledá amulety ze
starých dob, kterými se dají přivolat Titáni.
Dávno a dávno před našimi časy bojovalo lidstvo proti strašlivě zlé mocnosti. Moc temna dokáží zlomit
jen Hledači, lidé si zavolali na pomoc legendární Titány, aby plnili jejich rozkazy. Tak válčili první
Hledači s temnými silami podsvětí i sami se sebou. Uplynula celá staletí, než konečně Titáni zmizeli.
Některé pohřbily vyčerpávající bitvy, zatímco na ostatní se během času zapomnělo. Tito kouzelní a silní
tvorové čekají v skrytu v nejvzdálenějších koutech světa na to, že je nová a odvážná skupina Hledačů
probudí.
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C8 – PROGRAM
LABUŽNÍKEM KAŽDÝ DEN
Ať už půjde o ty nejjednodušší pokrmy, nebo o sofistikovanější recepty a techniky, Justin chce diváky celou svou činností
přesvědčit, že stojí za to, aby ze svých kuchyňských možností doma vytěžili maximum.
Oblíbená soutěžící první řady australské kuchařské soutěže, Justine Schofield, nám ve své samostatné televizní show nabízí
snadno uskutečnitelné nápady, tipy, triky a užitečné rady, abychom získali patřičné kuchařské sebevědomí a otáčeli se v kuchyni
s profesionální zdatností.
Justine razí zásadu, že když jde o vaření, každá dávka samozřejmosti a sebejistoty má ohromný význam, a proto - kromě
prezentace receptů a samotného vaření - věnuje většinu času tomu, aby posílila naše sebevědomí a ukázala nám, že do
kuchyně není třeba vstupovat se strachem. O totéž se snaží její stálí i speciální hosté, mezi kterými najdeme mistry kuchaře,
gastronomické experty i účastníky kuchařských soutěží!

AUSTRÁLIÍ SKRZ NASKRZ
Toto léto se nejuznávanější queenslandský šéfkuchař vydává na cestu po šestém světadílu, která prý bude mít
vpravdě epickou šíři. Už v jeho bytelném a vším potřebným vybaveném voze nás mnoho věcí upomíná na
kulinářské radosti, zejména na umění zvané barbeque. Ben plánuje, že se podívá do nejkrásnějších koutů své
vlasti, a už se moc a moc těší, jaké pochoutky k ochutnání mu tamější labužníci doporučí.

SECRET MEAT BUSINESS S2 / MASNÁ MISE S2
Nejzasloužilejší pojídač masa je opět ve službě! Šéf Adrian Richardson se vrací na obrazovky s pokračováním
seriálu natáčeného v říši masa! Kdyby záleželo na masožravém mistru Adrianovi, zelenina by snad nikdy ani
nespatřila světlo světa, neboť on zná jediné pravidlo: každé správné jídlo se dělá z masa! A tak ho můžeme
pozorovat, jak ve své tajné skrýši vaří lákavé pochoutky, například křupavý Beef Wellington nebo neodolatelný
skopový steak. Kdo našeho specialistu na maso bude sledovat, udělá navýsost dobře, protože se přiučí spoustě
věcí; jeho masa budou pak rovněž šťavnatá a křehká a vsadíme se, že každý, komu je předloží, se do nich na první
ochutnání navždy zamiluje
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