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KVĚTEN 2021 TIPY
Nejsmrtelnější úlovek
Od úterý 18. května ve 21:00
Hluboko v mrazivých vodách Beringova moře se
skrývá vysoce lukrativní - a často nepolapitelný královský krab. Navzdory tomu, že jde o jednu z
nejsmrtelnějších prací na světě, lovci aljašských
krabů jsou ochotni toto riziko v nehostinných vodách
podstoupit v naději na výnosnou sklizeň. V této
sezóně, ve stínu celosvětové pandemie, je polovina
krabích lodí mimo provoz. Na ty, kdo zůstali, čeká
jedinečná příležitost - a bezprecedentní hrozba:
Chytit kompletní příděl celé flotily s pouhou
polovinou lodí, jinak Aljašské ministerstvo pro
rybolov a odchyt zvěře zavede tříletý zákaz lovu
krabů. A vzhledem k tomu, že se ruské rybaření
začíná pořádně vzmáhat a Čína každý měsíc zvětšuje
svůj podíl na trhu, už jen dvouleté uzavření odchytu
by mohlo pro amerického kraba znamenat smrtící
ránu. V této sezóně se hraje o vše - ale budou samé
silné osobnosti, z nichž některé v minulosti již zradily,
mít pokaždé na prvním místě svého žebříčku dobro
flotily?

Lovci odpadu: Klasická auta
Od soboty 15. května 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. Tentokrát mají ještě větší plány, jak rozjet
podnikání s klasickými automobily - ale jak brzy zjistí,
nebude to jednoduchá jízda. Vyzvednou si
vyhledávaný Citroen DS z roku 1972, ale zrezivělá
karoserie ztěžuje Paulovi rekonstrukci. Drew má
ambiciózní plány s úchvatným vozem Lotus 7.
Později je Drew zděšen, když zjistí, že Paul šel na
jednu z nejživějších aukcí klasických aut v Británii bez
něho. Rozveselí se, když se Paulovi podaří vyhrát
MGA za výhodnou cenu?
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KVĚTEN 2021 TIPY
Nostradamus: Konec světa
Od neděle 30. května ve 22:00
Předpovědi lékaře a proroka Michela Nostradama
fascinují už dlouho lidi po celém světě, zvláště jeho
proroctví týkající se konce světa. Mnozí věří, že řada
jeho proroctví už se naplnila, zatímco skeptikové si
myslí, že jeho slova byla jen nesprávně vyložena a
ohnuta tak, aby odpovídala aktuálním událostem.
Nyní díky objevu záhadné nové knihy, která je jím
podepsaná, rozšiřují odborníci a učenci jeho
proroctví o nové interpretace. Je něco pravdy na
jeho předpovědích, že svět skončí katastrofou? Tato
fascinující série zkoumá, co by se stalo, kdyby měl
Nostradamus pravdu. Skončí svět zemětřeseními,
která otřesou zemí? Nebo katastrofickými
povodněmi, v nichž se utopí celé civilizace?
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