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KVĚTEN 2019 TIPY
Výprava do neznáma
Od soboty 4. května ve 20:00 hod.
V této cestovatelské řadě prověřuje dobrodruh a
náruživý cestovatel Josh Gates, zda se nejznámější a
nejpodmanivější příběhy a legendy na světě zakládají
na pravdě. Postupně procestuje jednotlivá místa,
která jsou svázána s těmito záhadami. Josh
vyslechne důležité očité svědky a odhalí nejnovější
vývoj každého případu. Nabídne divákům poutavou
výpravu za odpověďmi na tyto známé legendy
opředené tajemstvím. Na destinaci nezáleží, pro
Joshe je každá historická záhada dobrodružstvím.

Zlatá horečka: Ztracený důl
Davea Turina
Od úterý 21. května ve 21:00 hod.
Ostřílený zlatokop Dave Turin je odborníkem ve
svém oboru. Strávil několik let po boku Todda
Hoffmana a kvůli neúnavnému pátrání po zlatu si
získal přezdívku „Buldozer Dave". Po dvouleté
přestávce začíná využívat své odborné znalosti a
různé sponzory, aby pomohl rodinám, které se
rozhodnou zachránit své krachující doly a udělat z
nich ziskové podniky. V této řadě procestuje celé
území USA od severu až k jihu. Bude pátrat po
opuštěných nalezištích a hledat to, které vydělá
majlant. Na své cestě od Yukonu až k nevadským
pouštím se Dave setká s úžasnými příběhy lidí.
Všechny mají jedno společné: jejich hrdinové se bez
ohledu na těžké podmínky a riziko, kterému musí
čelit, hledání zlata nevzdávají.
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KVĚTEN 2019 TIPY
Naftové bratrstvo
Od středy 15. května ve 21:00 hod.
Heavy D, Diesel Dave a tým Dieselsellerz se proslavili
svými bláznivými online videy a svými
neuvěřitelnými a extravagantními náklaďáky. Jejich
projekty a reklamní akce se staly legendárními.
Jednotlivé epizody sledují tým, jak prodává, staví a
ničí všechno, co je na naftu. Jejich kousky tím ale
nekončí. Začínali nákupem ojetých nebo nefunkčních
náklaďáků, které následně se ziskem opravovali a
prodávali. Den poté, co si otevřeli dílnu, vydělali přes
200 tisíc dolarů za jediný den. V této sezoně se týmu
Dieselsellerz daří lépe než kdy jindy. Hoši jsou
připraveni podávat maximální výkon.
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