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ZÁŘÍ 2020 TIPY
Zlato z Beringova moře
Od úterý 1. září ve 20:00
V Nome na Aljašce začíná letní sezóna a zlatokopové
touží najít nová ložiska zlata, která se odkryla na
mořském dně po roztátí a odplavení ledů. Protože se
však teploty po celou dobu drží vysoko, budou muset
najít nové strategie. Ken se pokusí udržet si svou
nadvládu jako nový Pan Zlato, ale Shwan řeší
hromadu právních problémů kvůli špatné obchodní
dohodě. Protože nemůže použít své vybavení, snaží
se vytěžit 400 000 dolarů z dolu Inland Mine, aby se
opět dostal ke své lodi Christine. Navzdory tomu, že
vše hraje proti němu, neodejde bez boje. Mezitím
Emily a Kellyovi hledají možnosti, jak rozšířit své pole
působnosti, a Elaine předvede, kdo je tady šéf, když
během otcovy nepřítomnosti přebere vedení jeho
podnikání.

Rození obchodníci
Od středy 16. září ve 20:00
Špičkový prodejce automobilů Mike Brewer a
mnohonásobně talentovaný mechanik Ant Anstead
mají velkolepé motoristické poslání. Najít a obnovit
kultovní auta, která posléze prodají se ziskem v jejich
obchodě v Los Angeles. V této našlapané sérii má
Mike náročný úkol najít vozidla s potenciálem
vydělat peníze. Potom je předá Antovi, který se
postará o všechno, od nabarvení holého kovu po
výměny převodovek, aby auta přivedl zpět k jejich
dřívější slávě. Seriál prozkoumá USA od pobřeží k
pobřeží, od slunečných pláží v jižní Kalifornii až po
nejchladnější hřebeny Maine, aby našel nejlepší
vozidla, která lze koupit, obnovit, vyzkoušet a s
pořádným ziskem prodat. Jaké poklady chlapi najdou
a prodají při svých úchvatných dobrodružstvích?
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ZÁŘÍ 2020 TIPY
Hitlerův hlavní stan
Od neděle 6. září ve 20:00
Tato podmanivá série zkoumá zlověstnou pravdu o
velitelství, v němž Adolf Hitler učinil klíčová
rozhodnutí týkající se Polska - a poté celého světa během druhé světové války. V každé epizodě se
moderátor Łukasz Kazek setkává s těmi, kdo byli
svědky událostí spojených s politikou vůdce, a také
projde památné předměty z té doby, jakými jsou
knihy a fotografie nebo archivní záběry. Pomocí
dramatických rekonstrukcí seriál také zobrazuje
Adolfa Hitlera jako nedoceněného architekta, jehož
ambice ovlivnily tvar, interiér, architekturu a lokalitu
každého sídla. Série odhaluje Hitlerovu ctižádost, aby
jeho velitelství bylo nejen strategicky umístěno, ale
aby se interiéry daly použít pro jeho politickou
manipulaci. Kromě toho, že se Łukasz ohlédne za
minulostí těchto budov, vrátí se také do daného
velitelství, aby ukázal, jak vypadá v dnešní době, 80
let po vypuknutí druhé světové války.

Lovci odpadu
Od neděle 6. září v 16:00
Lovec pokladů moderní doby, Drew Pritchard, je
předním britským zachráncem architektonických
památek. Drew a jeho přítel John Tee cestují po celé
Velké Británii - a občas i mimo ni - s cílem najít
zvláštní a krásné objekty, skryté drahokamy a
zapomenuté poklady. V této sérii se Drew a Tee
vydávají na cestu po Francii, když začnou v Paříži, a
pak zamíří na idylický venkov Normandie. Při hledání
nejlepších antikvárních kousků navštíví oba některé
nejlepší trhy a prodejce v severní Francii, od
největšího blešího trhu na světě v samotném
hlavním městě po zámek ze 16. století poblíž Caen.
Potom se vydají do střední části Anglie, kde při
hledání vzácných a výjimečných předmětů navštíví
průmyslové dílny i úchvatné venkovské domy. Při
hledání podivných a neobvyklých starožitností, které
se dají renovovat a prodat, nenechá Drew jediný
kámen neobrácený.
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