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BŘEZEN 2019 TIPY
Americký chopper
Od středy 20. března ve 21:00 hod.
Po hádce, která před více než deseti lety rozeštvala
celou rodinu, se nyní otci Paulu Teutulovi a synovi
Paulu Teutulovi, stavitelům motocyklů na zakázku,
jakžtakž podařilo obnovit vztah. Ačkoli každý pracuje
ve své vlastní dílně, občas se sejdou, aby společně
sestavili speciální kousek. Po složité opravě motorky
Yankee, kterou společně sestrojili, je tento kousek
připraven uzřít světlo světa. Budou následovat další?
Anebo otce a syna znovu rozdělí staré spory?
Prozatím každý pracuje na svých vlastních projektech
ve své dílně. Otec Paul přijme zakázku sestavit
motocykl ve stylu „warrior" pro zakladatele závodu
překážkového běhu Spartan Race, zatímco syn Paul
staví motocykl s motivem divokého západu pro
dobročinnou akci hudebníka Claye Walkera. Ať
společně či každý sám, otec a syn sestavují senzační
a konstrukčně velmi zajímavě řešené motocykly pro
své zákazníky.

Lidé z aljašských lesů
Od pondělí 11. března ve 20:00 hod.
Hluboko v aljašské divočině žije rodina, jejíž členové
se zde narodili a vyrůstali. Billy Brown, jeho žena Ami
a jejich sedm dospělých dětí – pět chlapců a dvě
dívky – jsou tak izolovaní od civilizace, že často šest
až devět měsíců v roce nespatří cizího člověka. Mají
svůj vlastní přízvuk a dialekt, nazývají se „vlčí
smečkou“ a všech devět členů spí společně v
jednopokojové
chatě.
Jednoduše
řečeno,
diametrálně se odlišují od běžných amerických rodin.
Ale změna je na obzoru: první ze smečky vlků, Noe,
se totiž ožení. Jak se rodina vypořádává s novým
členem?
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BŘEZEN 2019 TIPY
Záchrana statku
Od pátku 29. března ve 20:00 hod.
Stovky rodin, které se rozhodnou žít bez připojení k
energetické síti udržitelným způsobem, se musí
potýkat s nejrůznějšími výzvami. Někteří si při
pokusu o výrobu vlastní elektrické energie a přístřeší
či zabezpečování jídla a vody uvědomují, že realita je
mnohem složitější, než si představovali. Proto se
obrátí na zkušeného hospodáře Martyho Raneye a
jeho dceru Misty a syna Matta, kteří těmto rodinám
podají pomocnou ruku. Tato řada se zaměří na jedno
hospodářství na venkově v Tennessee, které je v
katastrofickém stavu: Jeff po amputaci se svou
manželkou žije v karavanu na horském úbočí bez
vody a zahrady, kde by si mohli vypěstovat obživu a
chovat dobytek. Dokážou Raneyovi postavit na strmé
ploše tak velkou chatu? Času není nazbyt a náhlá
bouře práci dále komplikuje. Marty, Misty a Matt
jsou odhodláni těmto rodinám pomoct, aby mohly v
přírodě přežít.

Diesel Brothers: Pod kapotou
Od čtvrtka 7. března ve 22:00 hod.
V této turbem nabité řadě se utkají nadšenci
motorů, aby si ověřili své znalosti při sledování
nejnebezpečnějších a nejbláznivějších videí ze světa
motorů. Soutěžící z řad celebrit, včetně držitelky
rekordu v rychlé jízdě Jessi Combsové, výrobce
načerno páleného alkoholu Joshe Owense či
slavného konstruktéra zakázkových motorek Jesseho
Jamese, se snaží předpovídat průběh nejbláznivějších
videí. Na vše dohlíží moderátor a komik Nick
Stevens, který jednotlivé soutěžící provokuje, aby
prověřil jejich znalosti ze světa motorů a zjistil, kdo z
nich si zaslouží výhru. Kdo bude na prvním místě na
startovním roštu a kdo se vybourá?
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