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SRPEN 2019 TIPY
Projekt Kontakt
Od neděle 18. srpna ve 20:00 hod.
Pokusili se nás mimozemšťané kontaktovat, aniž
bychom si toho všimli? Nebo se to děje jen ve
vědeckofantastických filmech a knihách? Na tyto
otázky se v této investigativní řadě snaží odpovědět
mezinárodní pracovní skupina vedená USA. Používá k
tomu analytický software CIA, který prochází všemi
nahlášenými případy pozorování UFO, každým
odtajněným souborem a také důkazy pocházejícími z
24 různých zemí, přičemž hledá vzorce chování,
které by mohly poskytnout odpověď. Jestliže planetu
Zemi mimozemšťané navštívili, tento tým odborníků
to určitě zjistí.

Pátrání po
milionech

Escobarových

Od soboty 24. srpna ve 21:00 hod.
Nechvalně proslulý drogový král Pablo Escobar, kdysi
nejhledanější člověk na světě, pohřbil své
neuvěřitelné bohatství, jehož výše se odhaduje na 50
miliard dolarů, v různých částech celé Kolumbie.
Většina těchto peněz nebyla doposud objevena.
Proto se dva bývalí důstojníci CIA vyzbrojeni
rozsáhlými zkušenostmi z 10letého působení v
zahraničí a tvrdým výcvikem, obrátili na původní
agenty DEA, aby se pokusili tento poklad nalézt. Tato
elitní dvojice již získala několik stop a vyloučila
mnoho míst. Nyní je přesvědčená, že jde správným
směrem. Získala nové kontakty mezi bývalými
kumpány drogového krále i nové informace, a tak
pokračuje ve své epické misi: vrátit ztracené peníze
kolumbijskému lidu a vládě.
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SRPEN 2019 TIPY
Miliardář v utajení
Od úterý 27. srpna ve 20:00 hod.
Glenn Stearns se vypracoval na miliardáře. Vyrůstal v
chudých podmínkách v odlehlých částech Marylandu
a již ve 14 letech se stal otcem. Před několika lety
prodal svou firmu za 2,2 miliardy dolarů a věří, že
když to dokázal on, dokáže to každý. Chce si svou
teorii ověřit, a proto v této řadě využije své odborné
znalosti a spojí své síly s partnerem, který si jeho
pomoc zaslouží, aby zjistil, zda je možné vybudovat
firmu v hodnotě jednoho milionu dolarů během
pouhých 90 dní. Ale pozor: pro všechny kolem bude
skutečná identita našeho magnáta ukrytá. Bude
vysazen na odlehlém místě bez dostatečných
prostředků a bez kontaktů. Cesta k úspěchu je
zřídkakdy snadná. Glenn bude muset navázat
kontakty, vztahy a najít si práci, v níž vydělá dost
peněz na to, aby vybudoval svou firmu od nuly.
Pokud se mu to podaří do 90 dnů, předá firmu, jež
vybudoval lidem, kteří mu pomáhali, a odhalí svou
identitu.

Projekty Adama Savage
Od čtvrtka 1. srpna ve 20:00 hod.
Legendární stavitel a řešitel problémů Adam Savage
představí sérii propracovaných projektů, na nichž si
hodlá ověřit své jedinečné schopnosti a talent. Tato
dobrodružná řada sleduje Adama v jeho světě plném
nepředvídatelných událostí, kdy na sebe bere ty
nejabsurdnější a nejoriginálnější výzvy, které mohou
napadnout pouze jeho. V některých případech
požádá o pomoc své přátele a uznávané kolegy,
vesměs špičkové inovátory, netradiční myslitele a
talentované stavitele, které obdivuje pěknou řádku
let a s nimiž vždy toužil spolupracovat. Adam až s
posedlostí jemu vlastní vynalézá důvtipná řešení ve
snaze objevit nové informace v nejrůznějších
oblastech včetně populární kultury, pověstí, folklóru
i málo známých vědeckých skutečností, a to vše v
jeho jedinečném stylu. S Adamem jsou i technické
záležitosti nesmírně zábavné.
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