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DUBEN 2021 TIPY
Nazí a vystrašení XL
Od pondělí 19. dubna ve 20:00
V jedné z nejobtížnějších skupinových soutěží o
přežití na světě vstupuje 12 prestižních soutěžících
do drsné africké lokality, kde žijí místní kmeny podle
jednoduchého pravidla: vyhostit slabé. Hned v úvodu
jejich 40denní výzvy se uprostřed stoupajících teplot
a ještě více stoupajících nálad začnou kolem nich
stahovat smrtící krokodýli a místní leopardi. Aby
uspěli, musí tito odhodlaní jedinci zvládnout
prostředí, posunout hranice lidské vytrvalosti a
vzájemně přežít v jedné z nejvzdálenějších oblastí na
Zemi. Rozdělí je jejich rozmanité dovednosti a
osobnosti, nebo dokážou překonat náročné
podmínky divočiny v této dosud největší výzvě?

Kalifornští hasiči
Od soboty 3. dubna ve 20:00
Vzhledem k tomu, že Kalifornie zažívá nejničivější
požáry v historii státu, je třeba zvláštní druh týmu,
aby bojoval s téměř neustálými plameny. Kalifornské
ministerstvo lesnictví a požární ochrany - Cal Fire - se
věnuje prevenci požárů a ochraně kalifornské
divočiny a je předním úřadem bojujícím s požáry.
Tato dramatická série sleduje hasiče z přední linie
Cal Fire, kteří bojují na požárním bitevním poli po
celém státě - od oblasti Shasta na severu až po San
Diego na jihu - a využívají nejmodernější technologie
včetně ohnivzdorných kamer na helmách, které
poskytnou neuvěřitelně pohlcující pohledy na
plameny. Série také podrobně představí příběhy
hrdinných mužů a žen Cal Fire, kteří obětovali své
vlastní životy, aby chránili ostatní. Během války s
těmito katastrofickými požáry jsou hrdinové Cal Fire
odhodláni udělat vše, co je v jejich silách, aby udrželi
ostatní v bezpečí.
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DUBEN 2021 TIPY
Lovci odpadu: Klasická auta
Od středy 7. dubna ve 20:00
Známý obchodník se starožitnostmi a samozvaný
benzínový šéf Drew Pritchard se vrací na silnice s
automobilovým guru Paulem Cowlandem při hledání
legendárních aut, která koupí, renovují a dále
prodají. A tentokrát tým najde ještě více skrytých
motoristických pokladů a Drew se zamiluje do
klasického automobilového designu, kupé Fiat 130
ve stylu Pininfarina, jenže velké vrstvy rzi znamenají
pro Paula obrovskou práci při renovaci. Pánové
jedou do slavného koutu Cumbrie, aby koupili
typickou britskou klasiku - sporťák MGTD. Drew se
chce pokusit, aby auto oslovilo i mladší publikum, a
tak vymyslí sportovní úpravu, která čerpá z
dovedností některých neuvěřitelných řemeslníků.
Když se ale připravují na odhalení hotového vozu na
nejstarší britské události motoristického sportu, říká
si Drew, jestli nezašel příliš daleko. S pomocí britské
armády automobilových řemeslníků jsou Drew a Paul
odhodláni vytvářet speciální a na míru vyrobená
auta, která jim vydělají pěkný zisk.

Údolí králů: Ztracené hrobky
Od neděle 25. dubna ve 20:00
Záhady starověkého Egypta již dlouho vrhají své
kouzlo na historiky a archeology celého světa. Tým
předních odborníků za pomoci nejmodernějších
technologií nyní hledá v celé egyptské oblasti
východní i západní části Údolí králů významné
památky, jež by odhalily jeho poslední tajemství.
Tento poučný pořad sleduje konečný detektivní lov
po starodávných památkách, v němž se podaří
vykopat další velké archeologické objevy a vytvořit
dokonalou mapu pokladů Údolí králů, a vypráví také
velký příběh starověkého Egypta.
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