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ŘÍJEN 2020 TIPY
Expedice na kraj světa
Od neděle 25. října ve 21:00
V roce 2018 se kapitán Clemens Gabriel se svou
rodinou a různorodou skupinou moderních
objevitelů vydal na životní dobrodružství - na slavnou
Severozápadní cestu. Historicky není nijak snadná,
mate svou krásou a zdánlivým klidem, mnozí se ji
pokusili zdolat, ale jen málo z nich uspělo. Po
několika letech v Arktidě s rekordními teplotami však
mohou Clem a jeho posádka očekávat klidnou
plavbu. Místo toho se setkají s nejchladnější sezónou
za posledních 25 let. Většina kapitánů by se hned
otočila zpět, ale Clem učiní šokující rozhodnutí jet
dál. To, co začalo jako zábavné dobrodružství mezi
přáteli, se rychle stane otázkou života a smrti. Tato
podmanivá série poskytuje neupravený pohled na
motivace, obavy a boje jednotlivců, kteří přežili
jedenáctiměsíční cestu po legendární Severozápadní
cestě.

Lidé z aljašských lesů
Od pátku 23. října ve 21:00
Hluboko v aljašské divočině se narodila a divoce
vyrostla neuvěřitelná rodina. Billy Brown, jeho žena
Ami a jejich sedm dospělých dětí jsou tak vzdáleni
civilizaci, že zde šest až devět měsíců v roce nevidí
nikoho zvenčí. Vytvořili si svůj vlastní přízvuk a
dialekt, sami sobě říkají „vlčí smečka“ a v noci všech
devět členů rodiny spí spolu v jednopokojovém
srubu. Zkrátka se nepodobají žádné jiné americké
rodině. Při pokračování dílů této sezóny se snaží
sourozenci dokončit svůj ambiciózní vodní systém, a
Billy obdrží zprávy, které vlčí smečkou otřesou a
změní její budoucnost. Bear se mezitím vydává na
důležitý lov, kde bude muset učinit důležité lidské
rozhodnutí. Jaká bude budoucnost této jedinečné
vlčí smečky?
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ŘÍJEN 2020 TIPY
Neobyčejná auta
Od středy 7. října ve 20:00
Legendární zakázkový autosalon Galpin Auto Sports
otevírá v této vysoce oktanové sérii své dveře, aby
odhalil všechny aktivity ze zákulisí při sestavách aut.
Tým pod jednou střechou pracuje na cenných autech
doslova sto let starých, od renovace historických
vozů přes futuristické sestavy až po opravy nálezů ze
stodol. V každé epizodě uvidíme Beaua, Davea a
„šíleného" Mikea, jak nalézají historická a jedinečná
auta, aby je znovu sestavili a opět uvedli do knih o
automobilové historii. Cestou potkají lidi, části a
místa, díky nimž jsou tyto historické sestavy
především významné. Po dokončení každého
projektu tým auta testuje na největších soutěžích,
zkouší vozy na nejnáročnějších tratích a představí
světu nejbláznivější nabídku automobilů, jaké kdy
byly vyrobeny. Pro pány v Galpin Auto Sports je
jejich posláním zachránit automobilovou historii a
samotná auta před zapomněním.

Legendy divočiny
Od soboty 17. října ve 21:00
Po celém světě se objevují překvapivé zprávy o
podivných útocích zvířat na člověka, nových
predátorech měnících přirozený řád a tajemných
tvorech. Tato poutavá řada sleduje dva odborníky na
divočinu a přátele z dětství při jejich pátrání, když se
snaží vyřešit ty největší přírodní záhady. Průvodce
divočinou Damian Duffy a fotograf divoké zvěře a
bouřek Matt Hoffman mají pro strach uděláno.
Společně se vydávají do nejrůznějších odlehlých
koutů na světě od Aljašky až po Papuu-Novou
Guineu, aby prozkoumali ty nejnebezpečnější záhady
divočiny.
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