Letošní podzim začíná na kanálech Discovery ve velkém! Od představení zimních sportů
na Eurosportu přes premiéry dokumentů zaměřených na ochranu životního prostředí na
Discovery Channel až po novou, vysoce kvalitní zábavu na TLC a HGVT – máme vše, co
naši diváci potřebují, když je venku zima a prší.

Cesta do Pekingu 2022 začíná zde
Programová nabídka „Road To“ společnosti Discovery bude podpořena 360 stupňovým
konceptem, který bude zahrnovat přímé přenosy z celého světa během zimní sezóny
2021-22. V období před únorovými Zimními olympijskými hrami odvysílá Discovery více
než 700 hodin přímých přenosů zimních sportů – celkem 3000 hodin – z mnoha koutů
světa. Od Vailu po Val d'Isere a od Lake Louise po Les Arcs přinese Discovery ty
nejlepší akce milionům vášnivých fanoušků v celé Evropě.
Discovery také od 23. listopadu spustí zbrusu nový program, který bude shrnovat
všechny závody a nejaktuálnější názory některých z největších hvězd, které zahajují
přípravu na Peking 2022.

Princ William na královské misi za záchranou planety
Princ William, vévoda z Cambridge, chce udělat vše, co je v jeho silách, aby odvrátil
klimatickou krizi. Snahu o udržitelnost nyní považuje za hlavní ambici svého soukromého i
veřejného života. Pětidílný seriál The Earthshot Prize se Sirem Davidem Attenboroughem
divákům umožní setkat se s inspirativními lidmi z celého světa, kteří pracují na dosažení
těchto cílů. Každá epizoda rozebírá tři nejlepší finalisty v každé kategorii ceny The Eartshot
Prize a nabízí vhled do nejchytřejších mozků světa, které pracují na záchraně naší planety.
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Dr. Mercy Odueyungbo se dermatologie zaryla hluboko pod kůži. Ve své chicagské
ordinaci se specializuje na léčbu neobvyklých, extrémních a vzácných kožních
onemocnění a zároveň pomáhá pacientům znovu získat pocit sebedůvěry a vlastní
hodnoty. Dr. Mercy zachází se svými pacienty jako s rodinou, jde za hranu obvyklého,
aby je vyléčila. Ať už se jedná o obří lipomy, četné cysty, obličej pokrytý výrůstky nebo
tělo plné nádorů, Dr. Mercy léčí fyzické a duševní aspekty onemocnění svých pacientů,
kterým pomáhá vrátit se zpět do života.

Vše pod jednou střechou na HGTV
HGTV zahajuje novou sezónu s novou kampaní, která zve všechny milovníky svých
domovů a bydlení na cestu napříč veškerým návykovým obsahem o renovacích a bytovém
designu. Hlavní myšlenka kampaně zní Pod jednou střechou (Under One Roof) a
představuje rozmanitost tohoto televizního kanálu a slouží jako osobní pozvánka ke
sledování. Vstupte dále!

