January 2022

Premiers
Designed for luxury S02 (10x30min) - new season!
Luxusní interiéry
Premier: 2 January @ 18:50
Seriál Luxuní interiéry nám předvede nejexkluzivnější maďarské byty,
úchvatné vily, impozantní zámky, hotely zařazené do prémiové kategorie a
restaurace pyšnící se unikátním interiérovým řešením. Profesionální bytoví
architekti a nejslavnější a nejvyhledávanější tvůrci interiérů nám ve formě 3D
ukáží vizualizaci svých návrhů a dají nám užitečné rady, jak vpašovat do
našich příbytků aspoň kapku luxusu. Diváci mohou zavítat do kouzelného
světa přepychu a v něm na taková místa, kam se hned tak každý nedostane.

Kitchen Crashers S08-09 (13-14x30min)
Kuchyňské metamorfózy
Premier: 7 January @ 18:00
Nikdy nemùžeme vìdìt, co na nás èeká po pøekroèení prahu
specializované prodejny s bytovým vybavením. Co když tam třeba bude
stát neúnavný renovátor s kompletním televizním štábem? Tým
vystupující v pořadu „Kuchyňské metamorfózy“ hledá po celé Americe
odvážné majitele nemovitostí – a zároveň zákazníky výše uvedených
specializovaných prodejen – kteří mají dost odvahy na to, aby bez
delšího rozmýšlení kývli na nabídku kompletní renovace. Ačkoli je to od
nich docela riskantní rozhodnutí, vzhled obnovené kuchyně mluví sám za
sebe.

Grand Designs Australia S09 (8x60min) - new season!
Velkolepé plány: Austrálie
Premier: 19 January @ 22:10

Ve společnosti Petera Maddisona můžeme procestovat Austrálii a v deváté
řadě Velkolepých plánů se opět můžeme setkat s tvůrci neuvěřitelných staveb,
s další várkou úžasných, inspirujících domů a s nádhernými krajinami. Na
každém kroku pocítíme onu nezlomnou odhodlanost, s níž cílevědomí
Australané projektují a staví své vysněné domovy. Obytné domy pohrdající
zavedenými zvyklostmi, které nás přesto nutí, abychom se jim obdivovali.
Překonané potíže a odvážné inovace ‒ to je podstatou této řady, od které
právem očekáváme, že nabídne ještě úchvatnější podívanou než všechny
předešlé!

Brother vs Brother S01-02 (6-6x60min)
Dům snů - souboj
Premier: 25 January @ 20:40

Dva dobře známí moderátoři pořadu Dům snů, Jonathan a Drew Scottovi
spolu tentokrát budou soupeřit jako mentoři svých družstev. Na zápolící
družstva čeká každý týden nová výzva, každé z nich bude mít k dispozici
dům a jejich úkolem bude zvýšit hodnotu dané nemovitosti na realitním
trhu. Bratři v roli mentorů budou svým družstvům radit a předávat jim
osobní zkušenosti, ale co si z toho soutěžící vyberou a jak se v důležitých
okamžicích rozhodnou, to už bude záležet výhradně na nich. Vítězným
domem bude pochopitelně ten, jehož hodnota na trhu realit stoupne
výše. Nejslabší "článek řetězu" poraženého družstva v každé epizodě ze
soutěže vypadne, až nakonec zůstane jediný, absolutní vítěz.

