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LEDEN 2021 TIPY
Hraniční kontrola: Evropa
Od čtvrtka 14. ledna ve 20:00
Tato působivá série představuje šokující, emotivní a
překvapivé akce z reálného života, které se
odehrávají na nejrušnějších hraničních přechodech
Evropy. Napříč kontinentem se pohybují miliony lidí,
a tak odborné týmy na evropských hranicích
soustavně monitorují hrozby jako drogy, zbraně
nebo osoby podezřelé z terorismu. Jejich úkolem je
určit nebezpečí a zajistit bezpečnost veřejnosti. Série
zachycuje díky exkluzivnímu přístupu na kontrolní
stanoviště hranic, od Itálie po Německo, od
Španělska po Belgii, jejich aktivity. Pohraniční týmy v
Evropě se musejí vypořádat s nejbizarnějšími a
nejnebezpečnějšími situacemi, aby ochránili
kontinent, například když najdou v Římě několik
kilogramů kokainu v sáčcích s omáčkou nebo když ve
Frankfurtu narazí na ilegální pašování chráněných
druhů.

Špinavé práce: Mike Rowe na
cestách
Od soboty 23. ledna ve 20:00
Mike Rowe a jeho tým se vecpou do obytného vozu
a vydají se na velkou cestu Amerikou, aby zjistili, co
to skutečně znamená být nepostradatelný dělník.
Částečně jde o opětovné setkání, částečně výlet,
částečně speciál s ohlédnutím zpět a současně si
pánové řeknou, co dělají nyní. V této sérii se vydají
po silnici za pamětihodnostmi a připomenou si
klasické práce na americké infrastruktuře z minulých
dílů. Cestou se zastaví na svých bývalých pracovištích
a popovídají si s těžce pracujícími muži a ženami,
kteří udržují zemi v chodu. Mike se svým týmem
během cest nevynechá nic, co by oslavilo tyto
hrdinné dělníky, ať jde o opraváře silnic, když jedou
na ranč, nebo navštívení úzkých prostor s jedním
opravářem vodovodních řadů při cestě za
prozkoumáním jeskyní.
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LEDEN 2021 TIPY
Neobjeveno
Od neděle 3. ledna ve 22:00
Nejpoutavější přírodní a historické záhady světa se v
tomto pásmu dokumentů dostanou do světel
reflektorů. Pořad Největší záhada Everestu sleduje
horolezce Jakea Nortona a jeho tým, kteří hledají na
Mt. Everestu doposud neobjevené stopy, které by
prokázaly, kdo jako první vylezl na vrchol. Ztracený
Lincoln zkoumá nově objevenou fotografii a zda jde
o zcela poslední fotku prezidenta Abrahama Lincolna
po osudné střelbě v roce 1865.
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