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středa 

1. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Zed-Ex) 
Obchodník s auty Mike Brewer a 
talentovaný mechanik Ant 
Anstead si vytkli za cíl najít a 
obnovit legendární auta, která 
později se ziskem prodají ve 
svém obchodě v Los Angeles. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): BMW M5 (3. Díl) 
(Wheeler Dealers: BMW M5) 
Mike si koupí jeden z 
nejlevnějších vozů M5 
dostupných ve Velké Británii. Je 
ale ve špatném stavu a 
zanedbaný. Edd ho musí pečlivě 
a levně restaurovat, aby ho 
prodali se ziskem. [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (26. 
Řada): 23. díl (23. Díl) 
(How It's Made: Fencing Masks, 
Books) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (24. 
Řada): 23. díl (23. Díl) 
(How It's Made: Hollow Disk 
Pumps, Palm Sugar, And 
Yachts) 
Svět, v němž žijeme, je plný 
uměle zhotovaných předmětů, 
které vyžadují vysoce 
sofistikované výrobní stroje. 
Podívejte se do zákulisí továren 
a poodhalte tajemství jejich 
výroby. [AL] 

 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Obrovský výběr (17. Díl) 
(Shed And Buried: Spoilt For 
Choice) 
V Lowestoftu Henry a Sam 
nemohou věřit svým očím, když 
narazí na Charlieho sbírku. Má 
všechno od aut a kol až po 
stacionární motory. [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Obchod vzkvétá (7. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Wall Of 
Boom) 
Billy objeví ve svém oblíbeném 
místním obchodě s historickými 
předměty hodiny s motýlkem. 
Později chce jedna vojenská 
veteránka svému strýci koupit 
dárek s vojenskou tematikou. 
[AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (4. Řada): 13. díl (13. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Under Pressure) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL-T] 
 
11.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 14. díl (14. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 14) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 

 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mitsubishi 
3000GT VR-4) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 
 
13.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Líbánky z pekla (1. Díl) 
(Naked And Afraid: 
Honeymoon From Hell) 
Pár, který měl nedávno svatbu, 
zkusí vydržet ve velmi 
nebezpečné filipínské džungli. 
Jejich vztah prozkoušejí 
neúnavní brouci, smrtící kanci a 
prudké lijáky. [9-AT] 
 
14.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Blízká setkání (2. Díl) 
(Naked And Afraid: Close 
Encounters) 
Dva cizinci jsou uprostřed léta 
vysazeni na jednom z 
nejnebezpečnějších míst v 
Africe. Čelí agresivním hrochům 
a útočícím slonům. [9-AT] 
 
15.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Krev, pot a strach (3. Díl) 
(Naked And Afraid: Blood, 
Sweat And Fears) 
Dva soutěžící se vracejí, aby se 
pomstili mexické džungli. Musí 
se vypořádat s přívalovými dešti 
a po nehodě s mačetou hrozí, že 
se předčasně vrátí domů. [9-AT] 



 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Baggage Battles: Indianapolis) 
Mark, Billy a Laurence se Sally 
dorazí do letištního hangáru v 
Indianapolis, aby přetrumfli 
jeden druhého a místní a získali 
zavazadla, starožitnosti a 
sportovní memorabilie. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Herefordshire (17. Díl) 
(Shed And Buried: 
Herefordshire) 
Henry a Sam jsou v 
Herefordshire, kde najdou 
stodoly plné motorů a 
gyroplánů, divných a 
nádherných vozů, a nakonec 
objeví klasický britský kousek. 
[AL-T] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Obchod vzkvétá (7. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Wall Of 
Boom) 
Billy objeví ve svém oblíbeném 
místním obchodě s historickými 
předměty hodiny s motýlkem. 
Později chce jedna vojenská 
veteránka svému strýci koupit 
dárek s vojenskou tematikou. 
[AL] 
 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Továrna Washington 
Mill (2. Díl) 
(Salvage Dawgs: Washington 
Mill) 
Mike, Robert a tým z Black Dog 
recyklují materiál ze staré 
textilní továrny Washington Mill 
z konce 19. století. [AL] 

 
18.00 Jak se to dělá (12. 
Řada): Karavany (10. Díl) 
(How It's Made: Airstream 
Trailers) 
Seznámíte se s fascinujícími 
výrobními procesy ke 
zhotovování karavanů značky 
Airstream, křenové omáčky, 
průmyslových parních kotlů a 
deodorantů. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (26. 
Řada): 23. díl (23. Díl) 
(How It's Made: Fencing Masks, 
Books) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 
 
PREMIERE 
19.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 9. díl 
(9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 9) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
20.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 9. díl 
(9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 9) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 

 
21.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Zkus si Triumph (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Try, Try, 
Triumph) 
K Antovu zděšení koupil Mike 
Triumph TR7 z roku 1979. Pod 
stylem z dob diskoték se skrývají 
podivnosti jako ručně vyrobený 
vzduchový filtr, špatně vedené 
kabely nebo měkké tlumiče. 
[AL] 
 
22.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Pulzní síla (1. Díl) 
(Monster Garage: Pulsating 
Power) 
Tým se pokouší pohánět Jaguar 
z roku 1965 třiapůlmetrovou 
pulzní tryskou. Na stavbu mají 
pouze pět dní a na součástky 
mohou vynaložit maximálně 5 
500 dolarů. [AL] 
 
23.00 Lovci odpadu (9. Řada): 
Dílna s historií (13. Díl) 
(Salvage Hunters: Vintage 
Garage) 
Drew na panství v Cornwallu 
potká aristokracii a narazí na 
úžasnou sbírku klasických 
automobilů. V Newarku odhalí 
hromadu smaltovaných cedulí 
ropných firem. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Pátrání po kovové 
knihovně (7. Díl) 
(Expedition Unknown: Hunt For 
The Metal Library) 
Josh zkoumá jeskyni Tayos v 
Ekvádoru a hledá legendární 
sadu kovových desek, o nichž se 
domnívá, že byly vyrobeny 
vyspělou starověkou civilizací. 
[9-A] 



 
01.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Zkus si Triumph (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Try, Try, 
Triumph) 
K Antovu zděšení koupil Mike 
Triumph TR7 z roku 1979. Pod 
stylem z dob diskoték se skrývají 
podivnosti jako ručně vyrobený 
vzduchový filtr, špatně vedené 
kabely nebo měkké tlumiče. 
[AL] 
 
02.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Pulzní síla (1. Díl) 
(Monster Garage: Pulsating 
Power) 
Tým se pokouší pohánět Jaguar 
z roku 1965 třiapůlmetrovou 
pulzní tryskou. Na stavbu mají 
pouze pět dní a na součástky 
mohou vynaložit maximálně 5 
500 dolarů. [AL] 
 
03.00 Lovci odpadu (9. Řada): 
Dílna s historií (13. Díl) 
(Salvage Hunters: Vintage 
Garage) 
Drew na panství v Cornwallu 
potká aristokracii a narazí na 
úžasnou sbírku klasických 
automobilů. V Newarku odhalí 
hromadu smaltovaných cedulí 
ropných firem. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mitsubishi 
3000GT VR-4) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 

 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Alfa Romeo 164L z roku 
1991 (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Alfa 
Romeo 164L) 
Mike vystopuje vzácné Alfa 
Romeo 164L z roku 1991. Antovi 
se líbí, ale čeká ho spousta 
práce, protože bezchybná 
karoserie skrývá netěsnící 
motor. [AL] 
 

čtvrtek 

2. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Vykopaný Cayenne (7. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Cayenne You 
Dig It) 
Mike a Ant mají šanci získat 
Porsche Cayenne Turbo S z roku 
2006. Toto výkonné SUV má 
hodně koňských sil - ale také 
potenciálně vysoké účty za 
opravu. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Renault Alpine (4. Díl) 
(Wheeler Dealers: Renault 
Alpine) 
Mike je ve Francii, kde hledá 
vzácný vůz Renault Alpine 310. 
Auto, které objeví, je výborné, 
avšak skrývá několik 
překvapení. Na Eddovi pak je, 
aby ho restauroval. [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (26. 
Řada): 24. díl (24. Díl) 
(How It's Made: Tin Whistles, 
Horn Products) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 

 
08.30 Jak se to dělá (24. 
Řada): 24. díl (24. Díl) 
(How It's Made: Collagen, 
Digital-To-Analog Converters, 
Wood Moldings, And Plier 
Staplers) 
Svět, v němž žijeme, je plný 
uměle zhotovaných předmětů, 
které vyžadují vysoce 
sofistikované výrobní stroje. 
Podívejte se do zákulisí továren 
a poodhalte tajemství jejich 
výroby. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Těžká zkouška (18. Díl) 
(Shed And Buried: Trials And 
Tribulations) 
V rozlehlém venkovském sídle v 
Devonu najdou Henry a Sam 
hromady aut a motorek. 
Dokážou si vůbec vybrat? [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Od starobylého po 
viktoriánské (8. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Radio 
Renaissance) 
Billy kupuje skříňku z doby 
prohibice, která je v děsném 
stavu. Požádá o pomoc svou 
dceru a rozhlasového 
odborníka, aby tomuto 
předmětu dali moderní styl. 
[AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (4. Řada): Pohřben zaživa 
(14. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Buried Alive) 
Bouře promění McKinley Creek 
v zuřící příval, ale Dustin nechce 
přestat. Fredovy obavy se 
naplní, když se zřítí stěny jeho 
ponorného vrtu. [AL-T] 



 
11.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 15. díl (15. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 15) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Ford 
Ranchero) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 1) 
Paul pracuje na velkolepé 
restauraci, když se Drew 
zamiluje a koupí klasiku 
automobilového designu, kupé 
Fiat 130, který však má vážný 
problém s korozí. [AL] 
 
14.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 2) 
Pánové jedou do Cumbria, aby 
koupili typickou britskou klasiku 
MGTD. Drew se však nechá 
unést přestavbou a přemýšlí, 
jestli nezašel příliš daleko. [AL] 

 
15.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 3) 
Paul a Drew míří do Kentu 
podívat se na skvělý roadster 
Sunbeam Alpine. Poptávka po 
něm je velká a Paul si je jistý, že 
jde o dobrý nákup, ale Drew se 
potřebuje přesvědčit. [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Baggage Battles: Atlanta) 
Kamiony v Americe každoročně 
přepraví zboží v hodnotě 671 
miliard dolarů. Když se zboží 
nedoručí nebo se ztratí, stane se 
nevyžádaným nákladem. Získá 
náš tým některé z palet? [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Gloucestershire (18. Díl) 
(Shed And Buried: 
Gloucestershire) 
Tým je v Gloucestershire, kde 
najdou pár zamaštěných 
pokladů. Narazí na malebnou 
farmu, kde se pasou jeleni, kozy 
a prasata mezi cennými starými 
zemědělskými stroji. [AL-T] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Od starobylého po 
viktoriánské (8. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Radio 
Renaissance) 
Billy kupuje skříňku z doby 
prohibice, která je v děsném 
stavu. Požádá o pomoc svou 
dceru a rozhlasového 
odborníka, aby tomuto 
předmětu dali moderní styl. 
[AL] 

 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Robert E. Lee Hotel (3. 
Díl) 
(Salvage Dawgs: Robert E. Lee 
Hotel) 
Robert, Mike a tým z Black Dog 
recyklují materiál z 
šestipatrového luxusního hotelu 
Robert E.Lee Hotel v Lexingtonu 
ve státě Virginia postaveného v 
roce 1926. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (12. 
Řada): Šroubováky (11. Díl) 
(How It's Made: Screwdrivers) 
Uvidíte, jak se vyrábějí 
šroubováky, kompaktní pásové 
nakladače, lékařské váhy a pálky 
z uhlíkového vlákna. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (26. 
Řada): 24. díl (24. Díl) 
(How It's Made: Tin Whistles, 
Horn Products) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 
 
PREMIERE 
19.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 10. díl 
(10. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 10) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
20.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 1) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 



 
21.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (2. Řada): 8. díl (8. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 8) 
Mistr kovář Neville Morris 
pracuje na kusu zábradlí, který 
byl kdysi viktoriánskou krbovou 
mříží. Martin mezitím restauruje 
bundu hrdiny RAF ze 2. světové 
války. [AL] 
 
22.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): Ford Capri a 
Lancia Delta Integrale (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Ford Capri & Lancia Delta 
Integrale) 
Hoši jsou v Staffordshire na 
stopě Ford Capri. Najdou krásný 
kousek, který má však omšelou 
karoserii a potřebuje nový 
interiér. [AL] 
 
23.00 Lovci odpadu (9. Řada): 
Venkovský život (14. Díl) 
(Salvage Hunters: Rural Life) 
V Londýně Drew navštíví 
začínající starožitnictví, které 
provozuje mladý energický pár. 
A v muzeu historie v Surrey ho 
čeká tvrdé vyjednávání. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Nacisté v Argentině (8. 
Díl) 
(Expedition Unknown: Nazis In 
Argentina) 
Josh vyráží do Argentiny, kam 
po druhé světové válce uteklo 
mnoho nacistických důstojníků. 
Zabývá se zde neznámými 
teoriemi nacistických uprchlíků 
o skutečném osudu Adolfa 
Hitlera. [9-A] 

 
01.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (2. Řada): 8. díl (8. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 8) 
Mistr kovář Neville Morris 
pracuje na kusu zábradlí, který 
byl kdysi viktoriánskou krbovou 
mříží. Martin mezitím restauruje 
bundu hrdiny RAF ze 2. světové 
války. [AL] 
 
02.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): Ford Capri a 
Lancia Delta Integrale (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Ford Capri & Lancia Delta 
Integrale) 
Hoši jsou v Staffordshire na 
stopě Ford Capri. Najdou krásný 
kousek, který má však omšelou 
karoserii a potřebuje nový 
interiér. [AL] 
 
03.00 Lovci odpadu (9. Řada): 
Venkovský život (14. Díl) 
(Salvage Hunters: Rural Life) 
V Londýně Drew navštíví 
začínající starožitnictví, které 
provozuje mladý energický pár. 
A v muzeu historie v Surrey ho 
čeká tvrdé vyjednávání. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Ford 
Ranchero) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 

 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Volkswagen Rabbit GTI 
(6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Volkswagen 
Rabbit GTI) 
Před talentovaným 
mechanikem Antem Ansteadem 
a prodejcem automobilů Mikem 
Brewerem stojí náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily a následně je 
prodávat ve své dílně. [AL] 
 

pátek 

3. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Zářící Datsun (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: Datsun Is 
Shining) 
Mike a Ant se konečně 
dostanou k největšímu 
britskému sportovnímu vozu, 
který se nikdy ve Velké Británii 
nevyráběl, Datsun Roadteru z 
roku 1969. Je ale před 
rozpadnutím. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Porsche 914 (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Porsche 914) 
Ve stodole objeví Mike Porche 
914. Pod nánosy špíny však vidí 
zisk, který mu tento sporťák ze 
70. let přinese, a výhodně ho 
koupí. Edd ho zrenovuje a nyní 
míří k novému majiteli. [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (26. 
Řada): 25. díl (25. Díl) 
(How It's Made: Motorcycle 
Goggles, Handbuilt Jukeboxes) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 



 
08.30 Jak se to dělá (24. 
Řada): 25. díl (25. Díl) 
(How It's Made: Thai 
Barbecues, Diving Masks & 
Fins, And Bassoons) 
Svět, v němž žijeme, je plný 
uměle zhotovaných předmětů, 
které vyžadují vysoce 
sofistikované výrobní stroje. 
Podívejte se do zákulisí továren 
a poodhalte tajemství jejich 
výroby. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Morris Minors (19. Díl) 
(Shed And Buried: The Morris 
Man) 
Henry a Sam jsou ve Východní 
Anglii, kde si prohlížejí sbírku 
aut Morris Minors a motorek. 
Pár motorek se jim líbí, včetně 
jedné, která vyžaduje opravu. 
[AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Noir a auta (9. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Noir and 
Cars) 
Starý kamarád přinese Billymu 
extrémně vzácný kus filmové 
historie. A také Billy pracuje na 
otočném stojanu pro svou 
sbírku autíček z krabiček. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (4. Řada): Na doraz (15. 
Díl) 
(Gold Rush: White Water: To 
The Edge) 
Dustin, který chce letošní zlatou 
sezónu překonat rekord, příliš 
pokouší štěstí, a tak nečekaná 
nehoda způsobí propad o 24 
metrů a nemožnost kontroly. 
[AL-T] 

 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Quality 
Always Shines Through) 
Drew hledá kvalitu a vyrazí k 
obchodníkovi se starožitnostmi 
v Tunbridge. V Dumfries hledá 
skrytý poklad ve sbírce s 
nábytkem. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Dodávka Dodge A100 (7. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Dodge A100 
Van) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 
 
13.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 1. díl 
(1. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 1) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
14.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 2. díl 
(2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 2) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 

 
15.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 3. díl 
(3. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 3) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Baggage Battles: New Jersey) 
Denně putuje do Newarku 3 200 
kontejnerů. Ne všechny dorazí 
na místo určení. Nezaplatí-li se 
clo nebo si zboží nikdo 
nevyžádá, prodá se na aukci. 
Čeká zde na někoho výhodná 
koupě? [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Suffolk (19. Díl) 
(Shed And Buried: Suffolk) 
Henry a Sam jsou v Suffolku, 
kde najdou stodolu plnou 
traktorů Porsche, bicyklů Ducati 
a dalších vzácných a 
překvapivých vozidel. [AL-T] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Noir a auta (9. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Noir and 
Cars) 
Starý kamarád přinese Billymu 
extrémně vzácný kus filmové 
historie. A také Billy pracuje na 
otočném stojanu pro svou 
sbírku autíček z krabiček. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Mlýn Bent Mountain 
Mill (4. Díl) 
(Salvage Dawgs: Bent 
Mountain Mill) 
Robert, Mike a tým z Black Dog 
recyklují materiál z mlýna Bent 
Mountain Mill. [AL] 



 
18.00 Jak se to dělá (12. 
Řada): Eskalátory (12. Díl) 
(How It's Made: Escalators) 
Objevíte, jak se vyrábějí 
eskalátory, kánoe z kevlarového 
vlákna, sýr z kozího mléka a 
diskové hrací skříně. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (26. 
Řada): 25. díl (25. Díl) 
(How It's Made: Motorcycle 
Goggles, Handbuilt Jukeboxes) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Mercury Capri MK2 z 
roku 1976 (1. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1976 
Mercury Capri MK2) 
Mike najde vzácný kousek: 
Mercury Capri MK2 z roku 1976 
s klasickým 2,8litrovým 
motorem V6. Ale má to háček: 
pro Anta to bude znamenat 
spoustu práce. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Deadliest Catch: Invasive 
Russian Reds) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 

 
PREMIERE 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Harrisův odkaz (1. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
The Harris Legacy) 
Objev rybářských map na lodi 
Cornelia Maria zavede 
spolukapitány Joshe Harrise a 
Caseyho McManuse na Havaj. 
Čeho chtěl kapitán Phil Harris 
dosáhnout? [AL-T] 
 
22.00 Záchrana statku (3. 
Řada): Na kraji sopky (13. Díl) 
(Homestead Rescue: Volcano's 
Edge) 
Raneyovi prozkoušejí svůj 
důvtip na statku na Havaji, jenž 
zničila láva. Potřebují najít 
způsob, jak jej ochránit před 
erupcemi v budoucnosti. [AL] 
 
23.00 Lovci odpadu (9. Řada): 
Cornwall ve válce (15. Díl) 
(Salvage Hunters: Cornwall At 
War) 
Drew se ponoří do historie a 
techniky tisku v londýnské Fleet 
Street. A v Devonu uspokojí 
svou zálibu v záchraně 
architektonických památek. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Tajemství Bratra XII. (9. 
Díl) 
(Expedition Unknown: Secrets 
Of Brother XII) 
Josh pátrá po pokladu, který 
patřil nadaci Aquarian 
Foundation, proradnému kultu 
vedenému neblaze proslulým 
Bratrem XII. [9-A] 

 
01.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Deadliest Catch: Invasive 
Russian Reds) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
02.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Harrisův odkaz (1. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
The Harris Legacy) 
Objev rybářských map na lodi 
Cornelia Maria zavede 
spolukapitány Joshe Harrise a 
Caseyho McManuse na Havaj. 
Čeho chtěl kapitán Phil Harris 
dosáhnout? [AL-T] 
 
03.00 Záchrana statku (3. 
Řada): Na kraji sopky (13. Díl) 
(Homestead Rescue: Volcano's 
Edge) 
Raneyovi prozkoušejí svůj 
důvtip na statku na Havaji, jenž 
zničila láva. Potřebují najít 
způsob, jak jej ochránit před 
erupcemi v budoucnosti. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Dodávka Dodge A100 (7. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Dodge A100 
Van) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 



 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Dodge Ram SRT-10 z 
roku 2004 (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2004 Dodge 
Ram SRT-10) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 
 

sobota 

4. červen 2022 
 

06.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Skateboardová kolečka, 
baklava (1. Díl) 
(How It's Made: Skateboard 
Wheels, Baklava) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
připravuje řecký dezert a jak 
vznikají pračky CO2 a svíčky z 
včelího vosku? [AL] 
 
06.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): Nuno plstění, drtiče 
válců (2. Díl) 
(How It's Made: Nuno Felt, 
Drum Crushers) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
připravuje kimčchi a jak se 
vyrábí tradiční parketové 
podlahy? [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Hodinky ze dřeva, 
ocelová jízdní kola (3. Díl) 
(How It's Made: Wood 
Watches, Steel Bicycles) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
vyrábí syrová potrava pro psy a 
repliky policejních luceren? [AL] 

 
07.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): Termoplastové 
protipožární helmy (4. Díl) 
(How It's Made: Thermoplastic 
Fire Helmets) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
zhotovují proutěné sochy a 
stroje na pražení kávy? [AL] 
 
PREMIERE 
08.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Prokletí Hindenburgu 
(19. Díl) 
(Blowing Up History: Curse Of 
The Hindenburg) 
Co způsobilo, že se nacistická 
vzducholoď výbuchem změnila v 
obrovskou ohnivou kouli na 
New Jersey v roce 1937? 
Odborníci použijí nejmodernější 
technologie, aby věc prošetřili. 
[9-A] 
 
PREMIERE 
09.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Apokalypsa v 
Bermudském trojúhelníku (20. 
Díl) 
(Blowing Up History: Bermuda 
Triangle Apocalypse) 
Špičková technologie pomáhá 
odborníkům při průzkumu 
Bermudského trojúhelníku. 
Pomocí nových postupů hledají 
důkaz o mimozemšťanech na 
mořském dně. [9-A] 
 
10.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): To nejlepší (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Best Of #1) 
Prodejce aut Mike Brewer a 
špičkový mechanik Edd China 
předělávají zchátralé klasické 
vozy na elegantní kusy. [AL] 

 
11.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1970 Ford Bronco (10. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1970 Ford 
Bronco) 
Mike vyráží se svým Fordem 
Bronco z roku 1970 za 
dobrodružstvím. Ukáže se, že je 
celý prorezlý. Mike se snaží 
projekt zachránit před 
katastrofou a Edd zachovává 
chladnou hlavu. [AL] 
 
12.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 11. díl (11. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 11) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 12) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 
 
14.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Noir a auta (9. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Noir and 
Cars) 
Starý kamarád přinese Billymu 
extrémně vzácný kus filmové 
historie. A také Billy pracuje na 
otočném stojanu pro svou 
sbírku autíček z krabiček. [AL] 
 
14.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Brilantní historie (10. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Brilliant 
History) 
Sběratel přinese Billymu kopii 
středoškolské ročenky Michaela 
Jordana. Navíc se dva zákazníci 
zajímají o potápěčskou helmu z 
roku 1944. [AL] 



 
15.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Hvězdní špióni (11. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Starry 
Spies) 
Billy požádá odborníka, aby 
opravil šifrovací stroj armády 
Spojených států z Druhé 
světové války. Navíc zákazník 
přinese vzácný hvězdářský 
teleskop Johna Brasheara. [AL] 
 
15.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Vesmírné předměty (12. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Space 
Comm-Oddity) 
Billy loví zajímavé předměty v 
centru pro výzkum vesmíru 
InfoAge v New Jersey. Navíc 
jeden zákazník nabízí Billymu 
stylofon Glena Campbella za 
200 dolarů. [AL] 
 
16.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 16. díl 
(16. Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 16) 
Konzervátorka papíru Ashleigh 
má za úkol zrestaurovat plakát k 
filmu James Bond z roku 1967. A 
Drew požádá kovodělníka Teda 
o renovaci zvláštního globusu z 
tvrdého dřeva. [AL] 
 
17.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 17. díl 
(17. Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 17) 
Drew požádá Michaela a Marii, 
aby opravili vzácný automat ze 
Skotska. Navíc dostane čalouník 
Ray za úkol zachránit 
eduardovské nízké křeslo bez 
opěradel. [AL] 

 
18.00 Špinavé práce (9. Řada): 
Montér vlečných lodí / Čistič 
věží (2. Díl) 
(Dirty Jobs: Tugboat Fitter / 
Tower Cleaner) 
V Alabamě se Mike učí, jak 
postavit remorkér. Pak vyleze 
na vrchol špinavé vodárenské 
věže v Mississippi, aby vyčistil 
vnitřek nádrže. [AL] 
 
19.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Gold Divers: Episode 5) 
Shawn a jeho posádka dělají na 
Myrtle Irene působivé pokroky. 
Zeke má pro Vernona zajímavou 
nabídku, zatímco Emily se snaží 
získat talentovaného potápěče. 
[AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 9. díl (9. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 9) 
Zatímco Křováci hledají parťáka, 
jejich nováček ignoruje 
bezpečnostní protokoly a řítí se 
do smrtící zakázané zóny. Navíc 
se Chealové pokusí oživit svou 
sezónu. [AL-T] 
 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Deadliest Catch: Invasive 
Russian Reds) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 

 
22.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Who's The Boss) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
23.00 Špinavé práce (9. Řada): 
Údržbář eskalátorů / Škorpion 
(6. Díl) 
(Dirty Jobs: Escalator 
Maintainer / Scorpion) 
Mike čistí eskalátor od špíny. 
Poté se spolu s ošetřovatelem 
zoo vydává v noci do arizonské 
pouště, aby tam sbíral 
neurotoxické žahavé škorpiony. 
[AL] 
 
00.00 Nazí a vystrašení (7. 
Řada): Fajn, staříku (10. Díl) 
(Naked And Afraid: Okay, 
Boomer) 
Dva soutěžící musí přežít 21 dní 
bez jakéhokoliv jídla, vody a 
dokonce i šatů na jednom z 
nejdrsnějších a nejodlehlejších 
míst na světě. Jak to zvládnou? 
[9-A] 
 
02.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 9. díl (9. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 9) 
Zatímco Křováci hledají parťáka, 
jejich nováček ignoruje 
bezpečnostní protokoly a řítí se 
do smrtící zakázané zóny. Navíc 
se Chealové pokusí oživit svou 
sezónu. [AL-T] 



 
03.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Deadliest Catch: Invasive 
Russian Reds) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
04.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Fiat 124 (11. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fiat 124) 
Mike najde Fiat 124 Spider z 
roku 1972, který potřebuje 
vylepšit řízení. Mike se pustí do 
práce na interiéru, zatímco Ant 
opravuje prosakující diferenciál. 
[AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 19. díl (19. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 19) 
Mike najde legendární Toyotu 
Celica z roku 1973. Vymyslí 
finančně nenáročné řešení pro 
rozbitý motor, zatímco Ant 
vyzkouší své výrobní 
dovednosti. [AL] 
 

neděle 

5. červen 2022 
 

06.00 Jak se to dělá (19. 
Řada): Vidle, karamelové 
cukrovinky, formy na bábovky 
(1. Díl) 
(How It's Made: Garden Forks/ 
Toffee/Bundt Pans) 
Jak se vyrábějí vidle, 
karamelové cukrovinky, 
papírové vzorníky barev a formy 
na bábovky? Zaměřujeme se na 
předměty denní potřeby - a 
nabízíme odpovědi! [AL] 

 
06.30 Jak se to dělá (19. 
Řada): Cínové čutory, 
bramborový salát, vodíkové 
palivové články (2. Díl) 
(How It's Made: Pewter 
Flasks/Potato Salad/Hydrogen 
Fuel Cells) 
Jak se vyrábějí cínové čutory, 
bramborový salát a vodíkové 
palivové články? Zaměřujeme se 
na předměty denní potřeby - a 
nabízíme odpovědi! [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (19. 
Řada): Plátěné stany, dýmky 
míru, kanóny (3. Díl) 
(How It's Made: Canvas Wall 
Tents/Peace Pipes/Cannons) 
Jak se vyrábějí plátěné stany, 
dýmky míru a kanóny? 
Zaměřujeme se na předměty 
denní potřeby - a nabízíme 
odpovědi! [AL] 
 
07.30 Jak se to dělá (19. 
Řada): Robotické lovecké 
návnady, konzervovaná 
rajčata, lasa (4. Díl) 
(How It's Made: Hunting 
Decoys/Canned 
Tomatoes/Lassos) 
Jak se vyrábějí robotické 
lovecké návnady, sportovní 
světelné tabule a lasa? 
Zaměřujeme se na předměty 
denní potřeby - a nabízíme 
odpovědi! [AL] 
 
08.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 5. díl 
(5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 5) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 

 
09.00 Jak se to dělá (1. Řada): 
Kontaktní čočky, chléb a fólie 
(1. Díl) 
(How It's Made: Contact 
Lenses/ Bread/ Foil) 
Podrobně se zaměříme na další 
předměty každodenní potřeby a 
ukážeme si, jak se vyrábějí 
kontaktní čočky, chléb a fólie. 
[AL] 
 
09.30 Jak se to dělá (16. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(How It's Made: Episode 1) 
Podrobným zkoumáním 
procházejí další předměty 
každodenní potřeby. Zjistíte, jak 
se přesně vyrábějí a kolik se jich 
zhotovuje ve špičkových 
továrnách na celém světě. [AL] 
 
10.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 3) 
Paul a Drew míří do Kentu 
podívat se na skvělý roadster 
Sunbeam Alpine. Poptávka po 
něm je velká a Paul si je jistý, že 
jde o dobrý nákup, ale Drew se 
potřebuje přesvědčit. [AL] 
 
11.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Gloucestershire (18. Díl) 
(Shed And Buried: 
Gloucestershire) 
Tým je v Gloucestershire, kde 
najdou pár zamaštěných 
pokladů. Narazí na malebnou 
farmu, kde se pasou jeleni, kozy 
a prasata mezi cennými starými 
zemědělskými stroji. [AL-T] 
 
11.30 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Suffolk (19. Díl) 
(Shed And Buried: Suffolk) 
Henry a Sam jsou v Suffolku, 
kde najdou stodolu plnou 
traktorů Porsche, bicyklů Ducati 
a dalších vzácných a 
překvapivých vozidel. [AL-T] 



 
12.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Od starobylého po 
viktoriánské (8. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Radio 
Renaissance) 
Billy kupuje skříňku z doby 
prohibice, která je v děsném 
stavu. Požádá o pomoc svou 
dceru a rozhlasového 
odborníka, aby tomuto 
předmětu dali moderní styl. 
[AL] 
 
12.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Noir a auta (9. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Noir and 
Cars) 
Starý kamarád přinese Billymu 
extrémně vzácný kus filmové 
historie. A také Billy pracuje na 
otočném stojanu pro svou 
sbírku autíček z krabiček. [AL] 
 
13.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Baggage Battles: Miami) 
Tři týmy odborníků na aukce 
vyrazí na mezinárodní letiště v 
Miami, aby spolu soupeřily na 
aukci ztracených zavazadel z 
celého světa. Utrží nějaký zisk za 
jejich obsah? [AL] 
 
13.30 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Baggage Battles: London) 
Každoročně se na londýnských 
letištích ztratí na půl milionu 
zavazadel. Po šesti měsících je 
získá ten, kdo zaplatí nejvyšší 
cenu. Utrží Mark, Billy, Laurence 
a Sally nějaký zisk? [AL] 

 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 16. díl (16. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 16) 
Drew a Tee míří do Cornwallu 
navštívit pivovar v St. Austell. 
Také se zastaví v Penzance a 
jdou si zasurfovat na moře 
během svého dobrodružství na 
jihozápadě. [AL] 
 
15.00 Recyklační tým (3. 
Řada): Statek ve Weatherford 
(11. Díl) 
(Salvage Dawgs: Weatherford 
Farmhouse) 
Recyklační tým zachraňuje části 
statku na předměstí Bostonu. 
Zaměřují se hlavně na židle, 
panely s kaseinovým nátěrem a 
klenuté okno. [AL] 
 
15.30 Recyklační tým (3. 
Řada): Bývalá konzervárna (12. 
Díl) 
(Salvage Dawgs: Fringer 
Cannery) 
Recyklační tým je v 
železnorudném dolu, z něhož se 
ve třicátých letech stala 
konzervárna. Zaměřují se hlavně 
na zakřivený nosník, velké 
tlakové hrnce a kolotoč na 
konzervy. [AL] 
 
16.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 2. díl 
(2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 2) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 

 
17.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Mercury Capri MK2 z 
roku 1976 (1. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1976 
Mercury Capri MK2) 
Mike najde vzácný kousek: 
Mercury Capri MK2 z roku 1976 
s klasickým 2,8litrovým 
motorem V6. Ale má to háček: 
pro Anta to bude znamenat 
spoustu práce. [AL] 
 
18.00 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Zlá krev (1. Díl) 
(Baggage Battles: Bad Blood) 
Na obrazovky se vrací bitvy o 
zavazadla. Tentokrát se 
odehrávají v Red Hook ve státě 
New York, kde se jejich účastníci 
snaží odnést si domů kus 
historie. Budou úspěšní? [AL] 
 
18.30 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Figuríny (2. Díl) 
(Baggage Battles: What a 
Dummy) 
Soupeři o zavazadla vyrazí na 
policejní aukci do kalifornského 
Stocktonu. Je zde na výběr řada 
cenných předmětů, včetně 
starožitného hracího automatu. 
[AL] 
 
19.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: Trommageddon) 
Freddy a Juan se vracejí na 
mocný Klondike, aby pomohli 
týmu manželů vyvést z pokraje 
bankrotu jejich důl, který se 
potýká s problémy. [AL] 



 
20.00 Včelí král (1. Řada): 6. 
díl (6. Díl) 
(Bee Czar: Show Me The 
Honey) 
Walter Schumacher a jeho tým 
pomáhají domácnostem a 
podnikům s napadením včelami 
medonosnými. Bezpečně je 
vybírá a přitom chrání tyto 
vzácné tvory. [AL-T] 
 
PREMIERE 
21.00 Muži, kteří prodali 
mistrovství světa (1. Řada): 1. 
díl (1. Díl) 
(The Men Who Sold the World 
Cup: Episode 1) 
Novináři Heidi Blakeová a 
Jonathan Calvert odhalují bující 
korupci v centru FIFA a to, jak 
prodala Kataru práva 
pořadatele mistrovství světa ve 
fotbale v roce 2022. [AL] 
 
22.00 Královna pervitinu (1. 
Řada): Umění prodejce (2. Díl) 
(Queen of Meth: Art Of The 
Dealer) 
Lori Arnoldová a její blízcí 
vzpomínají na dobu, kdy byla 
mocnou královnou pervitinu v 
Ottumwě ve státě Iowa. [16-TH] 
 
23.00 Pátrání po Escobarových 
milionech (2. Řada): Pablův 
úzký okruh přátel (4. Díl) 
(Finding Escobar's Millions: 
Pablo's Inner Circle) 
Dva bývalí členové 
medelínského kartelu 
poskytnou nové informace. Ty 
nasměrují Chrise a Jerryho ke 
kokainovým laboratořím a 
tajným úkrytům na odlehlém 
kolumbijském venkově. [9-AT] 

 
00.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 9. díl (9. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: JFK 
UFO Conspiracy) 
Kamery NASA zachytily 
nesčetné záhadné létající 
předměty. V rozhovorech se 
astronauti a vědci vyjadřují k 
možnosti existence života ve 
vesmíru. [AL] 
 
01.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 10. díl (10. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: 
Curse Of The Gas Giant) 
Kamery NASA zachytily 
nesčetné záhadné létající 
předměty. V rozhovorech se 
astronauti a vědci vyjadřují k 
možnosti existence života ve 
vesmíru. [AL] 
 
02.00 Muži, kteří prodali 
mistrovství světa (1. Řada): 1. 
díl (1. Díl) 
(The Men Who Sold the World 
Cup: Episode 1) 
Novináři Heidi Blakeová a 
Jonathan Calvert odhalují bující 
korupci v centru FIFA a to, jak 
prodala Kataru práva 
pořadatele mistrovství světa ve 
fotbale v roce 2022. [AL] 
 
03.00 Královna pervitinu (1. 
Řada): Umění prodejce (2. Díl) 
(Queen of Meth: Art Of The 
Dealer) 
Lori Arnoldová a její blízcí 
vzpomínají na dobu, kdy byla 
mocnou královnou pervitinu v 
Ottumwě ve státě Iowa. [16-TH] 

 
04.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1976 Porsche 912E (12. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1976 
Porsche 912E) 
Mike hledá Porsche 912E. S 
Eddovou pomocí řeší roky 
zanedbání. Pokusí se autu vrátit 
původní výkon a zpeněží tak své 
investice. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1973 Chevrolet Camaro 
(13. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1973 
Chevrolet Camaro) 
Mike a Edd jsou zpět ve své 
dílně na západním pobřeží USA, 
kde restaurují Chevrolet Camaro 
z roku 1973. Podaří se jim utržit 
nějaký zisk? [AL] 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Tento kůň musí být 
zapřažen (15. Díl) 
(Wheeler Dealers: This Horse 
Needs To Be Put Out) 
Mike se rozhodne splatit dluh a 
pomůže mladému členovi týmu 
tím, že opraví svůj čtyřlitrový 
Mustang V6 z roku 2007. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): G-Wagen (6. Díl) 
(Wheeler Dealers: G Wagen) 
Mike chce G-Wagen, oblíbený 
německý vůz s pohonem na 
všechna kola. Podaří se mu ho 
získat a Edd ho modernizuje s 
novým předkem a zadními 
světly. Utrží však velký zisk? [AL] 



 
08.00 Jak se to dělá (26. 
Řada): 26. díl (26. Díl) 
(How It's Made: Peaked Caps, 
Custom Water Heaters) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (24. 
Řada): 26. díl (26. Díl) 
(How It's Made: Wooden 
Utensils, Transport 
Refrigeration Units) 
Svět, v němž žijeme, je plný 
uměle zhotovených předmětů, 
které vyžadují vysoce 
sofistikované výrobní stroje. 
Podívejte se do zákulisí továren 
a poodhalte tajemství jejich 
výroby. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Trojitá hrozba (20. Díl) 
(Shed And Buried: Triple 
Threat) 
V Oxfordshire Henry a Sam 
potkají tři bratry s kontejnery 
plnými motorek, traktorů a 
dalších drobností. Hledají 
motorku, ale možná najdou i 
něco jiného. [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Brilantní historie (10. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Brilliant 
History) 
Sběratel přinese Billymu kopii 
středoškolské ročenky Michaela 
Jordana. Navíc se dva zákazníci 
zajímají o potápěčskou helmu z 
roku 1944. [AL] 

 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Gold Rush: White Water: Roll 
Of The Ice) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Francie (2. Díl) 
(Salvage Hunters: France) 
Drew a Tee jedou poprvé do 
Francie. V údolí Loiry navštíví 
zámek ze 16. století. A zastaví se 
na trzích se starožitnostmi v 
Montsoreau a Viarme. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Austin-Healey (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: Austin-
Healey) 
Mike Brewer a Ant Anstead 
přivezou do dražby velmi 
oblíbený Austin-Healey 3000 
MkIII z roku 1965. Přinese jim 
zářivě nový interiér kýžený 
výdělek? [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 1) 
Drew a Tee jsou na 
neuvěřitelném turné po Francii. 
V Normandii se Drew zamiluje 
do velkého zámku a na 
rozsáhlém veletrhu se 
starožitnostmi se ponoří do 
popkultury. [AL] 
 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 2) 
Drew a Tee jsou na turné po 
hrabstvích střední Anglie. Ve 
Walsallu mají nápad na výdělek, 
v Birminghamu najde Drew 
poklad a společně prozkoumají 
velký venkovský dům. [AL] 

 
15.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 3) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Baggage Battles: Los Angeles) 
V roce 2011 získala losangeleská 
policie zpět zboží v hodnotě 2 
miliard dolarů, jež se musí zničit 
či prodat. Naši odborníci chtějí z 
těchto legálně zabavených 
cenností profitovat. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Witney (20. Díl) 
(Shed And Buried: Witney) 
Henry a Sam se ve Witney 
setkají s Lezem, výjimečným 
konstruktérem modelů. 
Odcházejí s neobvyklou výzvou. 
Vydělají na Lezově tříkolce? [AL-
T] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Brilantní historie (10. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Brilliant 
History) 
Sběratel přinese Billymu kopii 
středoškolské ročenky Michaela 
Jordana. Navíc se dva zákazníci 
zajímají o potápěčskou helmu z 
roku 1944. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Dům James House (5. 
Díl) 
(Salvage Dawgs: James House) 
Robert, Mike a tým z Black Dog 
recyklují materiál z rozlehlého 
domu James House 
postaveného v roce 1893. [AL] 



 
18.00 Jak se to dělá (12. 
Řada): Motory pro motocykly 
(13. Díl) 
(How It's Made: Motorcycle 
Engines) 
Podíváte se, jak se vyrábějí 
motory do motocyklů, 
glazované skleněné sochy, 
ručně vyráběný papír a tyče pro 
skoky o tyči. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (26. 
Řada): 26. díl (26. Díl) 
(How It's Made: Peaked Caps, 
Custom Water Heaters) 
Zaměříme se na výrobu 
všedních předmětů. Ukážeme si 
jedinečné způsoby jejich 
zhotovení a materiály k tomu 
používané. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Volvo 850 T-5R kombi z 
roku 1995 (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1995 Volvo 
850 T-5R Wagon) 
Mike narazí na unikátní poklad: 
Volvo 850 T-5R kombi z roku 
1995 se závodní minulostí. 
Motor však vyžaduje rozsáhlou 
opravu. [AL] 
 
20.00 Nazí a vystrašení XL (5. 
Řada): Samostříl a medvěd v 
hledáčku (10. Díl) 
(Naked and Afraid XL: 
Crossbow And A Cross To Bear) 
Gwen a Sarah zoufale touží po 
jídle, a tak se ujmou vedení a 
snaží se v lese postavit 
samostříl, zatímco se Ryan cítí 
být pod tlakem. Žár veder 
Bulent těžce nezvládá. [9-AT] 

 
PREMIERE 
21.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Padlý farmář (5. Díl) 
(Naked And Afraid: Fallen 
Farmer) 
Terra a Shaun bojují o přežití v 
hustém porostu Pia Manzi v 
Zambii. Musejí snášet spalující 
vedro, bolestivá zranění a 
lidožravé krokodýly. [9-A] 
 
22.00 Ed Stafford: První z kola 
ven (1. Řada): Borneo (1. Díl) 
(Ed Stafford: First Man Out: 
Borneo) 
Ed Stafford vyzve bývalého 
mariňáka v perfektní fyzické 
kondici a experta na lana Aldo 
Kanea k závodu v mangovníky 
prorostlé bornejské bažině plné 
krokodýlů. [9-A] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Quality 
Always Shines Through) 
Drew hledá kvalitu a vyrazí k 
obchodníkovi se starožitnostmi 
v Tunbridge. V Dumfries hledá 
skrytý poklad ve sbírce s 
nábytkem. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Slavné ženy starověkého 
Egypta (10. Díl) 
(Expedition Unknown: Great 
Women Of Ancient Egypt) 
Josh pročesává oblast okolo 
Nilu, aby odhalil tajemství 
nejmocnějších a 
nepolapitelných žen 
starověkého Egypta: Hatšepsut, 
Nefertiti a Kleopatry. [9-A] 

 
01.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Padlý farmář (5. Díl) 
(Naked And Afraid: Fallen 
Farmer) 
Terra a Shaun bojují o přežití v 
hustém porostu Pia Manzi v 
Zambii. Musejí snášet spalující 
vedro, bolestivá zranění a 
lidožravé krokodýly. [9-A] 
 
02.00 Ed Stafford: První z kola 
ven (1. Řada): Borneo (1. Díl) 
(Ed Stafford: First Man Out: 
Borneo) 
Ed Stafford vyzve bývalého 
mariňáka v perfektní fyzické 
kondici a experta na lana Aldo 
Kanea k závodu v mangovníky 
prorostlé bornejské bažině plné 
krokodýlů. [9-A] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Quality 
Always Shines Through) 
Drew hledá kvalitu a vyrazí k 
obchodníkovi se starožitnostmi 
v Tunbridge. V Dumfries hledá 
skrytý poklad ve sbírce s 
nábytkem. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Austin-Healey (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: Austin-
Healey) 
Mike Brewer a Ant Anstead 
přivezou do dražby velmi 
oblíbený Austin-Healey 3000 
MkIII z roku 1965. Přinese jim 
zářivě nový interiér kýžený 
výdělek? [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Výběr nejlepšího (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Best Of) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 



 

úterý 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Zkus si Triumph (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Try, Try, 
Triumph) 
K Antovu zděšení koupil Mike 
Triumph TR7 z roku 1979. Pod 
stylem z dob diskoték se skrývají 
podivnosti jako ručně vyrobený 
vzduchový filtr, špatně vedené 
kabely nebo měkké tlumiče. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Jag XK8 (7. Díl) 
(Wheeler Dealers: Jag XK8) 
Mike hledá britský klasický vůz a 
narazí na Jaguar XK8, který je 
však ve špatném stavu. Podaří 
se ho Eddovi opravit v rámci 
rozpočtu, nebo budou muset 
tento projekt odložit? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(How It's Made: Episode 1) 
Podrobným zkoumáním 
procházejí další předměty 
každodenní potřeby. Zjistíte, jak 
se přesně vyrábějí a kolik se jich 
zhotovuje ve špičkových 
továrnách na celém světě. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Magnety/Vařená 
šunka/Postříbřené čajové 
konvice/Figuríny pro testy 
autohavárií (1. Díl) 
(How It's Made: 
Magnets/Cooked Ham/Silver-
Plated Teapots/Crash Test 
Dummies) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní předměty 
včetně magnetů, vařené šunky, 
postříbřených čajových konvic a 
figurín pro testy autohavárií. 
[AL] 

 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Mezi rzí (21. Díl) 
(Shed And Buried: Rust In 
Peace) 
Henry a Sam jsou v Devonu v 
dílně plné starých vývěsek, 
benzinových čerpadel a 
veteránů. Najdou mezi 
hromadou rzi nějaký poklad? 
[AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Hvězdní špióni (11. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Starry 
Spies) 
Billy požádá odborníka, aby 
opravil šifrovací stroj armády 
Spojených států z Druhé 
světové války. Navíc zákazník 
přinese vzácný hvězdářský 
teleskop Johna Brasheara. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Gold Rush: White Water: Fresh 
Blood) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Neobvyklé předměty (3. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Unusual 
Objects) 
Drew pátrá po vzácných 
předmětech v dealerství sídlícím 
přímo v hospodě v městečku 
Devizes. A v Leigh-On-Sea narazí 
na řadu neobvyklých předmětů 
získaných na staveništích. [AL] 

 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): To nejlepší z Rozených 
obchodníků (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: The Best Of 
Wheeler Dealers) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer hledají a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 
 
13.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Plummerovo zlato (1. 
Díl) 
(Expedition Unknown: 
Plummer's Gold) 
Josh se vydá hledat ztracené 
bohatství proslulého šerifa z 
Montany. Během pátrání vyhodí 
do vzduchu důl, který byl zavřen 
déle než jedno století. [9-A] 
 
14.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Ztracená hrobka krále 
hunské říše (2. Díl) 
(Expedition Unknown: The Lost 
Tomb Of Attila The Hun) 
Josh cestuje do Maďarska, aby 
našel ztracenou hrobku Attily, 
krále hunské říše. Legendy ho 
vedou k pátrání do horských 
lesů poblíž Budapešti. [9-A] 
 
15.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Zmizelá říše (3. Díl) 
(Expedition Unknown: The 
Vanished Empire) 
Josh Gates cestuje do Řecka, 
aby zjistil, proč vymřela mocná 
mínojská civilizace doby 
bronzové. [9-A] 



 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Baggage Battles: Scotland) 
Policejní sbor Glasgow čítá přes 
8 000 členů. Ti každoročně 
zabaví zboží v hodnotě 2 
milionů dolarů. Mark, Billy a 
Martinovi soupeří o tyto 
lukrativní předměty. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Bouřlivé počasí, skrytý 
poklad (1. Díl) 
(Shed And Buried: Stormy 
Weather, Hidden Treasure) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Hvězdní špióni (11. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Starry 
Spies) 
Billy požádá odborníka, aby 
opravil šifrovací stroj armády 
Spojených států z Druhé 
světové války. Navíc zákazník 
přinese vzácný hvězdářský 
teleskop Johna Brasheara. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Viktoriánské řadovky (6. 
Díl) 
(Salvage Dawgs: Ghent Row) 
Mike, Robert a tým z Black Dog 
se zaměří na celou řadu 
viktoriánských domů v Norfolku 
ve Virginii. [AL] 

 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Kladiva/švýcarský 
sýr/kolečkové brusle (1. Díl) 
(How It's Made: Hammers/ 
Swiss Cheese/ Roller Skates) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou kladiva, švýcarský sýr, 
kolečkové brusle a pastelky. 
[AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Vzorované skleněné 
panely / cestovní kontejnery / 
fázová animace (1. Díl) 
(How It's Made: Patterned 
Glass Panels/Road Cases/Stop-
Frame Animation) 
Uvidíte, jak se zhotovují další 
každodenní předměty, např. 
skleněné panely se vzory a 
přepravní pouzdra na hudební 
nástroje. Rovněž se podíváte, 
jak se dělá fázová animace. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Toyota MR2 Turbo z 
roku 1991 (3. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Toyota 
MR2 Turbo) 
Hoši mají radost, když najdou 
legendární Toyotu MR2 Turbo z 
roku 1991. Ale z malé opravy se 
vyklube velký problém. Ant 
musí vyjmout celý motor. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): Zlatý mág (14. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: The Gold Wizard) 
Juanově ženě se narodí dítě, a 
tak musí Freddy pracovat sám, 
aby zachránil důl jednoho otce a 
syna. Freddyho opravy 
rozhodnou o tom, zda tato 
rodina bude moci těžit další 
sezónu. [AL] 

 
PREMIERE 
21.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 27. díl (27. Díl) 
(Gold Divers: Episode 27) 
Shawn zkusí neobvyklou 
metodu, aby vystopoval 
záludnou zlatou žílu. Vernon 
spěchá kvůli slábnoucímu ledu 
na kutišti č. 56, zatímco Zeke 
zkouší naposledy TOMCOD. [AL] 
 
PREMIERE 
22.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Episode 
5) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Francie (2. Díl) 
(Salvage Hunters: France) 
Drew a Tee jedou poprvé do 
Francie. V údolí Loiry navštíví 
zámek ze 16. století. A zastaví se 
na trzích se starožitnostmi v 
Montsoreau a Viarme. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Ztracené egyptské 
královny (11. Díl) 
(Expedition Unknown: Egypt's 
Lost Queens) 
Josh pokračuje v cestě po 
Egyptě a snaží se rozkrýt 
tajemství nejsilnějších 
starověkých vládkyň: Nefertiti a 
Kleopatře. [9-A] 
 
01.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 27. díl (27. Díl) 
(Gold Divers: Episode 27) 
Shawn zkusí neobvyklou 
metodu, aby vystopoval 
záludnou zlatou žílu. Vernon 
spěchá kvůli slábnoucímu ledu 
na kutišti č. 56, zatímco Zeke 
zkouší naposledy TOMCOD. [AL] 



 
02.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Episode 
5) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Francie (2. Díl) 
(Salvage Hunters: France) 
Drew a Tee jedou poprvé do 
Francie. V údolí Loiry navštíví 
zámek ze 16. století. A zastaví se 
na trzích se starožitnostmi v 
Montsoreau a Viarme. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): To nejlepší z Rozených 
obchodníků (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: The Best Of 
Wheeler Dealers) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer hledají a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Dílna zatracenců 
(speciály) (10. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Lotus 
Elan M100) 
Mike narazí na Lotus Elan M100, 
o němž se domnívá, že je 
nejlepším vozem s pohonem 
předních kol. Dokáže Ant na 
opravě motoru a zavěšení 
vydělat? [AL] 
 

středa 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Fiat v hlavní roli (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Some Like It 
Fiat) 
Mike a Ant přivítají v dílně malé 
sportovní auto Fiat X1/9 z roku 
1974. Nemá téměř žádnou rez, 
ale za sedadlem řidiče čekají 
velké problémy. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Cobra (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: Cobra) 
Mike narazí na vůz Cobra bez 
registrace, který má najeto jen 1 
600 kilometrů. Musí však projít 
emisní zkouškou, aby mohl 
vyrazit na silnici. Podaří se ho 
Eddovi opravit? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(How It's Made: Episode 2) 
Podrobným zkoumáním 
procházejí další předměty 
každodenní potřeby. Zjistíte, jak 
se přesně vyrábějí a kolik se jich 
zhotovuje ve špičkových 
továrnách na celém světě. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Zakružovací 
kameny/Ledničky/Hliníkové 
basebalové pálky (2. Díl) 
(How It's Made: Curling 
Stones/Refrigerators/Aluminiu
m Baseball Bats) 
Uvidíme zblízka, jak se vyrábějí 
další každodenní předměty. 
Tentokrát to budou zakružovací 
kameny, ledničky, hliníkové 
basebalové pálky a opalizující 
sklo. [AL] 

 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Uvíznutí v bahně (22. 
Díl) 
(Shed And Buried: Stuck In The 
Mud) 
Ve Worcestershire potkají 
Henry a Sam farmáře s kůlnou 
plnou motorek, které se však 
klukům nelíbí. V blízkém poli 
však na ně čeká překvapení. 
[AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Vesmírné předměty (12. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Space 
Comm-Oddity) 
Billy loví zajímavé předměty v 
centru pro výzkum vesmíru 
InfoAge v New Jersey. Navíc 
jeden zákazník nabízí Billymu 
stylofon Glena Campbella za 
200 dolarů. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Shake Up) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Správná cena (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Right Price) 
V Margate narazí Drew na 
výhodnou koupi u svého 
známého místního obchodníka v 
paláci veteše. A v georgiánském 
sídle ve městě Fife natrefí na 
opravdové překvapení. [AL] 



 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Jeep Grand Wagoneer z 
roku 1988 (10. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1988 Jeep 
Grand Wagoneer) 
Mike a Ant vstoupí na trh s 
ikonickými americkými SUV s 
Jeepem Grand Wagoneer z roku 
1988. Má však uvolněné 
zavěšení a vadný pohon všech 
kol. [AL] 
 
13.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Otřesy a pohyby půdy 
(4. Díl) 
(Naked And Afraid: Shaken And 
Very Stirred) 
Dva soutěžící jsou ponecháni v 
Subic Bay, oblasti s častými 
přírodními katastrofami. Musejí 
se vyrovnat s přívalovými dešti a 
místními opicemi. [9-AT] 
 
14.00 Nazí a vystrašení (4. 
Řada): Zakázané ovoce (3. Díl) 
(Naked And Afraid: Forbidden 
Fruit) 
Brazilská savana ověří Garyho a 
Karriny dovednosti pro přežití. 
Již několik dnů trpí hladem a 
nezralé ovoce jednomu z nich 
způsobí vážné zdravotní 
problémy. [9-A] 
 
15.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Pokus o smlouvu s 
ďáblem (6. Díl) 
(Naked And Afraid: Trying To 
Deal With The Devil) 
Hluboko v mexické poušti Baja 
se nachází spalující pustina 
Ďáblova kaňonu. Dva soutěžící 
si musejí poradit s vedrem, 
nedostatkem vody a jedovatými 
zvířaty. [9-AT] 

 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Baggage Battles: Florida) 
Letištní aukce na mezinárodním 
miamském letišti je prý největší 
na světě. Billy, Mark a Laurence 
se Sally se vrací podat své 
nabídky na poklady ukryté 
uvnitř zavazadel. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Hot rody, kamiony a 
miniaturní motorky (2. Díl) 
(Shed And Buried: Hot Rods, 
Trucks And Miniature Bikes) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Vesmírné předměty (12. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Space 
Comm-Oddity) 
Billy loví zajímavé předměty v 
centru pro výzkum vesmíru 
InfoAge v New Jersey. Navíc 
jeden zákazník nabízí Billymu 
stylofon Glena Campbella za 
200 dolarů. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Jezero Smith Mountain 
Lake (7. Díl) 
(Salvage Dawgs: Smith 
Mountain Lake) 
Mike, Robert a tým z Black Dog 
recykluje materiál z dřevěné 
chalupy u jezera Smith 
Mountain Lake. Ze dřeva Mike 
zkonstruuje postel, kterou hodlá 
ve svém obchodě prodat. [AL] 

 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Karbonová 
kola/lustry/pera (2. Díl) 
(How It's Made: Carbon Fibre 
Bikes/ Chandeliers/ Pens) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou jízdní kola z 
uhlíkového materiálu, kované 
lustry a kuličková pera. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Průmyslová ocelová 
lana/živé stěny/velký formát 
(2. Díl) 
(How It's Made: Industrial Wire 
Ropes/Living Walls/Large 
Format Cameras) 
Podrobně se podíváte na další 
předměty každodenní potřeby a 
zjistíte, jak se vyrábějí 
průmyslová ocelová lana, stěny 
se živými rostlinami a 
velkoformátové fotoaparáty. 
[AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Corvette C5 Z06 z roku 
2002 (4. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2002 
Corvette C5 Z06) 
Mike nalezne Chevy Corvette 
Z06 z roku 2002 se zrychlením z 
0 na 100 za 4 sekundy. Anta 
však odrazuje hromada práce, 
která ho čeká. [AL] 
 
20.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 10. díl 
(10. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 10) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 



 
21.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Fiat v hlavní roli (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Some Like It 
Fiat) 
Mike a Ant přivítají v dílně malé 
sportovní auto Fiat X1/9 z roku 
1974. Nemá téměř žádnou rez, 
ale za sedadlem řidiče čekají 
velké problémy. [AL] 
 
22.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Chevrolet na šindely (2. Díl) 
(Monster Garage: Chev's Got 
Shingles) 
Tým se pokusí přeměnit pickup 
Chevrolet na pojízdnou výrobnu 
šindelů. Podaří se jim připojit 
dvě obří kotoučové pily a 
vytvořit monstrum na řezání 
dřeva? [12-AT] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Neobvyklé předměty (3. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Unusual 
Objects) 
Drew pátrá po vzácných 
předmětech v dealerství sídlícím 
přímo v hospodě v městečku 
Devizes. A v Leigh-On-Sea narazí 
na řadu neobvyklých předmětů 
získaných na staveništích. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Loď Mahogany (12. Díl) 
(Expedition Unknown: 
Mahogany Ship) 
V Austrálii Josh cestuje po 
nechvalně známém pobřeží 
ztroskotaných lodí, kde hledá 
ztracenou loď Mahogany. 
Potvrzení existence tohoto 
plavidla by mohlo přepsat 
dějiny celé země. [9-A] 

 
01.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Fiat v hlavní roli (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Some Like It 
Fiat) 
Mike a Ant přivítají v dílně malé 
sportovní auto Fiat X1/9 z roku 
1974. Nemá téměř žádnou rez, 
ale za sedadlem řidiče čekají 
velké problémy. [AL] 
 
02.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Chevrolet na šindely (2. Díl) 
(Monster Garage: Chev's Got 
Shingles) 
Tým se pokusí přeměnit pickup 
Chevrolet na pojízdnou výrobnu 
šindelů. Podaří se jim připojit 
dvě obří kotoučové pily a 
vytvořit monstrum na řezání 
dřeva? [12-AT] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Neobvyklé předměty (3. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Unusual 
Objects) 
Drew pátrá po vzácných 
předmětech v dealerství sídlícím 
přímo v hospodě v městečku 
Devizes. A v Leigh-On-Sea narazí 
na řadu neobvyklých předmětů 
získaných na staveništích. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Jeep Grand Wagoneer z 
roku 1988 (10. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1988 Jeep 
Grand Wagoneer) 
Mike a Ant vstoupí na trh s 
ikonickými americkými SUV s 
Jeepem Grand Wagoneer z roku 
1988. Má však uvolněné 
zavěšení a vadný pohon všech 
kol. [AL] 

 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Zkus si Triumph (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Try, Try, 
Triumph) 
K Antovu zděšení koupil Mike 
Triumph TR7 z roku 1979. Pod 
stylem z dob diskoték se skrývají 
podivnosti jako ručně vyrobený 
vzduchový filtr, špatně vedené 
kabely nebo měkké tlumiče. 
[AL] 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jen blázni spěchají (10. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Send In The 
Clown Shoe) 
Mike dostane do rukou jedno z 
nejvzácnějších BMW, jaké kdy 
bylo vyrobeno, model '99 Z3 M 
Coupe. Bohužel pro Anta 
vzrušený Mike před nákupem 
nesmlouval a vůz nekontroloval. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Jaguar Mark 2 (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Jaguar Mark 
2) 
Nákup vozu Jaguar Mark 2 
považuje Mike za dobrý obchod. 
Nákup špatného vozu by však 
byl draze zaplacenou chybou. 
Edd a Mike restaurují toto 
ikonické auto. [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(How It's Made: Episode 3) 
Podrobným zkoumáním 
procházejí další předměty 
každodenní potřeby. Zjistíte, jak 
se přesně vyrábějí a kolik se jich 
zhotovuje ve špičkových 
továrnách na celém světě. [AL] 



 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Vodováhy/Párky v 
rohlíku/Brusné zrno/Brusný 
papír (3. Díl) 
(How It's Made: Levels/Hot 
Dogs/Abrasive 
Grains/Sandpaper) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní předměty. 
Tentokrát to budou vodováhy, 
párky v rohlíku, brusné zrno a 
brusný papír. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Motorka, motorka, 
motorka...loď? (23. Díl) 
(Shed And Buried: Bike, Bike, 
Bike...Boat?) 
Henry a Sam si v Yorkshire 
prohlížejí sbírku motocyklů 
Triumph, které jsou pro ně příliš 
drahé. Najdou něco jiného? [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Jako kouzlem (13. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Just Like 
Magic) 
Billy navštíví slavného 
kouzelníka, aby získal inspiraci 
pro úchvatný dárek. Navíc Billy 
opraví vysílačky z vietnamské 
války. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Who's The Boss) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 

 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nový podnik (5. Díl) 
(Salvage Hunters: New 
Business) 
Drew se setká s novou generací 
obchodníků se starožitnostmi. V 
Macclesfieldu se seznámí s 
týmem matky a syna a v Leedsu 
potká mladého dealera, který se 
zaměřuje na moderní kousky. 
[AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio z roku 1987 (11. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1987 Alfa 
Romeo Spider Quadrifoglio) 
Mike a Ant mají Alfa Romeo 
Spider Quadrifoglio z roku 1987 
se vzácnou tvrdou střechou. 
Vyžaduje rozsáhlé opravy, 
včetně přestavby hnacího 
hřídele. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 4) 
Pánové využijí šanci koupit 
vzácnou pickupovou verzi mini, 
ale rozhodování o tom, co s 
plátnem na zakrytí nákladu, 
způsobí určité kreativní rozdíly. 
[AL] 
 
14.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 5) 
Paul a Drew se pouštějí do své 
doposud největší přestavby, 
kabrioletu VW Beetle Karmann. 
Vůz je v děsivém stavu, ale 
Drew je odhodlán zachránit jej 
před šrotištěm. [AL] 

 
15.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (5. Řada): Citroen DS & 
Lotus 7 (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Citroen DS & Lotus 7) 
Paul chce koupit Citroen DS, ale 
Drew má velké námitky. Cena 
tohoto nabouraného klasického 
vozu je 6 500 liber - vezmou 
auto pánové za tuto cenu? [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 9. díl (9. Díl) 
(Baggage Battles: Vancouver) 
Každý rok se na velkou policejní 
aukci ve Vancouveru sjíždí přes 
2 000 nákupčích. Billy, Mark, 
Laurence a Sally hodlají vyhrát 
některé z jedinečných pokladů. 
[AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Všechno kromě 
kuchyňského dřezu (3. Díl) 
(Shed And Buried: Everything 
But The Kitchen Sink) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Jako kouzlem (13. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Just Like 
Magic) 
Billy navštíví slavného 
kouzelníka, aby získal inspiraci 
pro úchvatný dárek. Navíc Billy 
opraví vysílačky z vietnamské 
války. [AL] 



 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Recyklace předmětů z 
bývalého kostela (8. Díl) 
(Salvage Dawgs: First Baptist 
Church) 
Mike, Robert a tým z Black Dog 
Salvage zachrání části bývalého 
Prvního baptistického kostela ve 
Bluefieldu v Západní Virginii. 
[AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Švýcarské kapesní 
nože/ropné tankery/závodní 
kola (3. Díl) 
(How It's Made: Swiss Army 
Knives/ Oil Tankers/ Racing 
Wheels) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou zavírací nože, tankové 
lodě na převážení nafty a kola 
pro závodní auta. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Čokoládové 
mince/podlahové 
topení/šlapací auta/latexové 
meče (3. Díl) 
(How It's Made: Chocolate 
Coins/Floor Heating System) 
V této epizodě populárního 
pořadu zjistíte, jak se vyrábějí 
čokoládové penízky, šlapací 
autíčka a latexové meče. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Alfa Romeo 164L z roku 
1991 (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Alfa 
Romeo 164L) 
Mike vystopuje vzácné Alfa 
Romeo 164L z roku 1991. Antovi 
se líbí, ale čeká ho spousta 
práce, protože bezchybná 
karoserie skrývá netěsnící 
motor. [AL] 

 
20.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 2) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
21.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (2. Řada): 9. díl (9. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 9) 
V Anglesey starožitník Saxon 
Durrant okouzlí kožedělného 
řemeslníka Martina Ashwortha 
neuvěřitelně vzácným a 
působivým kufrem na šaty Louis 
Vuitton z 20. let minulého 
století. [AL] 
 
22.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): VW Fastback 
Type 3 a Rover P6 (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
VW Fastback Type 3 & Rover 
P6) 
Drew a Paul jsou v Somersetu, 
kde pátrají po modelu VW Type 
3 Fastback ze sedmdesátých let. 
Opravují Rover P6 vyrobený 
během krize automobilky British 
Leyland. [AL-T] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Správná cena (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Right Price) 
V Margate narazí Drew na 
výhodnou koupi u svého 
známého místního obchodníka v 
paláci veteše. A v georgiánském 
sídle ve městě Fife natrefí na 
opravdové překvapení. [AL] 

 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Ztracené město El 
Mirador (13. Díl) 
(Expedition Unknown: Lost City 
Of El Mirador) 
Josh Gates ukončí pátrání po 
hrobech dynastie hadích králů 
ve starobylém mayském městě 
El Mirador. [9-A] 
 
01.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (2. Řada): 9. díl (9. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 9) 
V Anglesey starožitník Saxon 
Durrant okouzlí kožedělného 
řemeslníka Martina Ashwortha 
neuvěřitelně vzácným a 
působivým kufrem na šaty Louis 
Vuitton z 20. let minulého 
století. [AL] 
 
02.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): VW Fastback 
Type 3 a Rover P6 (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
VW Fastback Type 3 & Rover 
P6) 
Drew a Paul jsou v Somersetu, 
kde pátrají po modelu VW Type 
3 Fastback ze sedmdesátých let. 
Opravují Rover P6 vyrobený 
během krize automobilky British 
Leyland. [AL-T] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Správná cena (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Right Price) 
V Margate narazí Drew na 
výhodnou koupi u svého 
známého místního obchodníka v 
paláci veteše. A v georgiánském 
sídle ve městě Fife natrefí na 
opravdové překvapení. [AL] 



 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio z roku 1987 (11. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1987 Alfa 
Romeo Spider Quadrifoglio) 
Mike a Ant mají Alfa Romeo 
Spider Quadrifoglio z roku 1987 
se vzácnou tvrdou střechou. 
Vyžaduje rozsáhlé opravy, 
včetně přestavby hnacího 
hřídele. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Fiat v hlavní roli (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Some Like It 
Fiat) 
Mike a Ant přivítají v dílně malé 
sportovní auto Fiat X1/9 z roku 
1974. Nemá téměř žádnou rez, 
ale za sedadlem řidiče čekají 
velké problémy. [AL] 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): TR4 v opravě (11. Díl) 
(Wheeler Dealers: TR4 On The 
Floor) 
Mike najde klasický Triumph 
TR4 z roku 1964 v britské 
závodní zeleně. Sice nemá rez, 
ale nejezdil už 20 let a Ant má 
plné ruce práce s velkými 
opravami. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Willys Jeep - USA (10. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Willys Jeep - 
USA) 
Mike zamíří do USA za 
dědečkem všech terénních 
vozů, džípem Willys. Nezabrání 
mu však rozsáhlé opravy a 
vysoké přepravní náklady, aby 
utržil zisk? [AL] 

 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(How It's Made: Episode 4) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například jehly a špendlíky, 
architektonické římsy a 
lokomotivy? Seriál se na ně 
zaměří a zodpoví vám tuto 
otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Zmrzlinové 
výrobky/Dřevěné golfové 
hole/Křídla letadel (4. Díl) 
(How It's Made: Ice Cream 
Treats/Wooden Golf 
Clubs/Aircraft Wings) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou zmrzlinové výrobky, 
dřevěné golfové hole, křídla 
letadel a recyklace autobaterií. 
[AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Překvapení (24. Díl) 
(Shed And Buried: Ray Day) 
Henry a Sam navštíví prodejnu, 
v níž chtějí prodat kolo, ale 
jejich pozornost upoutá 
vystavené zboží. Najdou mezi 
lákavými položkami i nějaký 
levný poklad? [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Minibiky a velké 
náklady (14. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Mini-Bikes 
& Big Shots) 
Billy najde vzácný minibike 
Arctic Cat, ale bude muset 
vynaložit velké prostředky, aby 
ho znovu zprovoznil. A také 
objeví cenný plakát, na němž se 
hledá John Dillinger. [AL] 

 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Groundbreaking Gold) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nejprodávanější položky 
(6. Díl) 
(Salvage Hunters: Best Sellers) 
V Edinburghu Drew objeví 
starožitnictví s luxusním 
americkým motocyklem z roku 
1940. Poté ve Wookey Hole 
narazí na značkový stolek z 
poloviny minulého století. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Porsche 924 z roku 1987 
(12. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1977 
Porsche 924) 
Mike se pustí do Porsche 924. Je 
to první auto, které v této řadě 
opravil. Bude oprava úniku oleje 
a opotřebeného interiéru stačit, 
aby ho mohl prodat? [AL] 
 
13.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 4. díl 
(4. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 4) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 



 
14.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 5. díl 
(5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 5) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
15.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 6. díl 
(6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 6) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 10. díl (10. Díl) 
(Baggage Battles: NYC Transit) 
Na aukci ztracených věcí 
newyorských dopravních 
podniků zakoupí Billy protézu 
nohy za 100 dolarů, Laurence a 
Sally vsadí na housle a Mark 
vyhraje záhadnou krabici. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Obří zisk? (4. Díl) 
(Shed And Buried: A Right 
Royal Profit?) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 

 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Minibiky a velké 
náklady (14. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Mini-Bikes 
& Big Shots) 
Billy najde vzácný minibike 
Arctic Cat, ale bude muset 
vynaložit velké prostředky, aby 
ho znovu zprovoznil. A také 
objeví cenný plakát, na němž se 
hledá John Dillinger. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Stáje jedné usedlosti (9. 
Díl) 
(Salvage Dawgs: Homestead 
Stables) 
Mike, Robert a tým Black Dog se 
zaměří na stáj a stodolu jedné 
usedlosti v Hot Springs ve 
Virginii. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Koule na 
bowling/holičské 
symboly/policejní radary (4. 
Díl) 
(How It's Made: Bowling Balls/ 
Barber Poles/ Radar Guns) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou kuželkové koule, 
cechovní hole holičů a střelné 
zbraně s radarovým 
zaměřováním. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Kaviár z chovu/přívodní 
potrubí/motorkářské 
bundy/lopaty a rýče (4. Díl) 
(How It's Made: Farmed 
Caviar/Intake 
Manifolds/Motorcycle Jackets) 
Máte možnost vidět, jak se 
zhotovují další předměty 
každodenní potřeby. Mimo jiné 
uvidíte motocyklové bundy, 
lopaty a rýče. Dále se dozvíte, 
co všechno je třeba k výrobě 
kaviáru. [AL] 

 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Volkswagen Rabbit GTI 
(6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Volkswagen 
Rabbit GTI) 
Před talentovaným 
mechanikem Antem Ansteadem 
a prodejcem automobilů Mikem 
Brewerem stojí náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily a následně je 
prodávat ve své dílně. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Deadliest Catch: Desperate 
Measures) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
PREMIERE 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Důkazní materiál (2. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
Proving Grounds) 
Josh, Casey a Jeff se vydávají na 
jižní okraj rybářského revíru 
Kona. Trojice se ponoří do vod 
plných žraloků, aby zjistila, proč 
se sem Phil stále vracel. [AL-T] 
 
22.00 Záhady z hlubin (1. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Mysteries Of The Deep: The 
Loch Ness Conspiracy) 
Jeremy Wade se zaměřuje na 
nevyřešené záhady související s 
oceány: od lodí, které zmizely 
beze stopy, až po ztracený 
poklad a nevysvětlitelné jevy. 
[9-A] 



 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nový podnik (5. Díl) 
(Salvage Hunters: New 
Business) 
Drew se setká s novou generací 
obchodníků se starožitnostmi. V 
Macclesfieldu se seznámí s 
týmem matky a syna a v Leedsu 
potká mladého dealera, který se 
zaměřuje na moderní kousky. 
[AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Pátrání po rubínových 
pantoflích (14. Díl) 
(Expedition Unknown: Hunt For 
The Ruby Slippers) 
Josh vyšetřuje krádež jednoho z 
nejznámějších ikonických 
kousků Hollywoodu: rubínových 
pantoflíček, které nosila Judy 
Garlandová v Čaroději ze země 
Oz. [9-A] 
 
01.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Deadliest Catch: Desperate 
Measures) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
02.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Důkazní materiál (2. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
Proving Grounds) 
Josh, Casey a Jeff se vydávají na 
jižní okraj rybářského revíru 
Kona. Trojice se ponoří do vod 
plných žraloků, aby zjistila, proč 
se sem Phil stále vracel. [AL-T] 

 
03.00 Záhady z hlubin (1. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Mysteries Of The Deep: The 
Loch Ness Conspiracy) 
Jeremy Wade se zaměřuje na 
nevyřešené záhady související s 
oceány: od lodí, které zmizely 
beze stopy, až po ztracený 
poklad a nevysvětlitelné jevy. 
[9-A] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Porsche 924 z roku 1987 
(12. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1977 
Porsche 924) 
Mike se pustí do Porsche 924. Je 
to první auto, které v této řadě 
opravil. Bude oprava úniku oleje 
a opotřebeného interiéru stačit, 
aby ho mohl prodat? [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jen blázni spěchají (10. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Send In The 
Clown Shoe) 
Mike dostane do rukou jedno z 
nejvzácnějších BMW, jaké kdy 
bylo vyrobeno, model '99 Z3 M 
Coupe. Bohužel pro Anta 
vzrušený Mike před nákupem 
nesmlouval a vůz nekontroloval. 
[AL] 
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06.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Kancelářské židle, 
nápoje z vína (5. Díl) 
(How It's Made: Office Chairs, 
Vinobrew) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
renovují válcové brusky a 
zhotovují litografie? [AL] 

 
06.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): Krbové měchy, 
cukroviny Calissons (6. Díl) 
(How It's Made: Fireplace 
Bellows, Calissons) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
zhotovují cukrovinky calissons a 
ponorná plavidla? [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Štětce pro umělce, 
ohřívače nádrží DEF (7. Díl) 
(How It's Made: Artist Brushes, 
DEF Tank Heaters) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
zhotovují herní stoly a nástěnné 
skleněné svícny? [AL] 
 
07.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): Stolní fotbal, 
marseilleské mýdlo (8. Díl) 
(How It's Made: Foosball 
Tables, Marseille Soap) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
vyrábí marseilleské mýdlo a 
kapesní nože Laguiole? [AL] 
 
PREMIERE 
08.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Ztracené království Kuš 
(21. Díl) 
(Blowing Up History: Lost 
Kingdom Of Kush) 
Pyramidy v pouštích Súdánu 
jsou ruinami mocné ztracené 
civilizace, která soupeřila s 
Egyptem. Nicméně, proč tam 
pyramidy jsou a kdo je postavil? 
[9-A] 



 
PREMIERE 
09.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Hledání nejstarší 
pyramidy (22. Díl) 
(Blowing Up History: Hunt For 
The First Pyramid) 
V Sakkáře se nachází nejstarší 
pyramida - Džoserova 
stupňovitá pyramida. Odborníci 
použijí špičkové technologie, 
aby prozkoumali, proč Egypťané 
pyramidy stavěli. [9-A] 
 
10.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1983 Mercedes 500 Sec 
(11. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1983 
Mercedes 500 Sec) 
Mike a Edd renovují luxusní 
silný Mercedes 500 SEC z roku 
1983. Dodají mu původní slávu 
a utrží vůbec nějaký zisk? [AL] 
 
11.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1976 Porsche 912E (12. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1976 
Porsche 912E) 
Mike hledá Porsche 912E. S 
Eddovou pomocí řeší roky 
zanedbání. Pokusí se autu vrátit 
původní výkon a zpeněží tak své 
investice. [AL] 
 
12.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 13. díl (13. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 13) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 14. díl (14. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 14) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 

 
14.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Jako kouzlem (13. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Just Like 
Magic) 
Billy navštíví slavného 
kouzelníka, aby získal inspiraci 
pro úchvatný dárek. Navíc Billy 
opraví vysílačky z vietnamské 
války. [AL] 
 
14.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Minibiky a velké 
náklady (14. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Mini-Bikes 
& Big Shots) 
Billy najde vzácný minibike 
Arctic Cat, ale bude muset 
vynaložit velké prostředky, aby 
ho znovu zprovoznil. A také 
objeví cenný plakát, na němž se 
hledá John Dillinger. [AL] 
 
15.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Skvělé nálezy (15. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Super 
Finds) 
Jeden muzikant požádá Billyho, 
jestli by objevil vzácné památky 
skupiny Monty Python. Billy je 
nadšený z nákupu robotického 
otomanu - ale schválí ho 
Lorraine a Brogan? [AL] 
 
15.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Špion, který miloval 
disco (16. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: The Spy 
Who Loved Disco) 
Billy se snaží uzavřít obchod, 
aby získal autobusovou ceduli 
Greyhound. Navíc chce zákazník 
zprovoznit své špionážní 
hodinky z dob studené války, ale 
chybí jim klíčová součástka. [AL] 

 
16.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 18. díl 
(18. Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 18) 
Sochař Nick oživí starožitný 
anatomický model, který 
potřebuje naléhavou lékařskou 
péči. Alex promění sekretář na 
vědecké vzorky ve dvojici 
atraktivních skříněk. [AL] 
 
17.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 19. díl 
(19. Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 19) 
Francouzský leštič Alex se 
pokusí dát dohromady 
velkolepou postel s nebesy v 
tudorovském stylu. A Drew 
požádá sochaře Nicka, aby 
zachránil pár ozdobných 
krakorců. [AL] 
 
18.00 Špinavé práce (9. Řada): 
Vysavač kamenů / Tesání v 
horách (3. Díl) 
(Dirty Jobs: Rock Sucker / 
Mountain Carver) 
Mike vysává kameny z 
průmyslové střechy. Poté se 
vydá do Black Hills, aby vytesal 
největší památník na světě: 
Splašeného koně. [AL] 
 
19.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Gold Divers: Episode 6) 
Pro Shawna nastává kritický 
okamžik, když je loď Myrtle 
Irene spuštěna na vodu. Steve 
pokračuje v hledání práce a Kris 
se vydává na riskantní 
dobrodružství. [AL] 



 
PREMIERE 
20.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 10. díl (10. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 10) 
Bishop najme odborníka na 
bomby, aby odpálil 
neprostupnou skálu, která brání 
přístupu k bohatému 
opálovému ložisku. Mezitím 
Misfits čelí lavinám a 
prachovým bouřím. [AL-T] 
 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Deadliest Catch: Desperate 
Measures) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
22.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Groundbreaking Gold) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
23.00 Špinavé práce (9. Řada): 
Bojový chirurg / Lovec leguánů 
(4. Díl) 
(Dirty Jobs: Combat Surgeon / 
Iguana Hunter) 
Mike se cvičí na úrazového 
chirurga a učí se v simulovaných 
podmínkách na bojišti. Poté 
pomáhá kontrolovat leguány na 
floridském pobřeží. [16-AT] 

 
PREMIERE 
00.00 Nazí a vystrašení (7. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Naked And Afraid: The Death 
Ledge) 
Dva soutěžící musí přežít 21 dní 
bez jakéhokoliv jídla, vody, a 
dokonce i šatů na jednom z 
nejdrsnějších a nejodlehlejších 
míst na světě. Jak to zvládnou? 
[9-A] 
 
02.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 10. díl (10. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 10) 
Bishop najme odborníka na 
bomby, aby odpálil 
neprostupnou skálu, která brání 
přístupu k bohatému 
opálovému ložisku. Mezitím 
Misfits čelí lavinám a 
prachovým bouřím. [AL-T] 
 
03.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Deadliest Catch: Desperate 
Measures) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
04.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 20. díl (20. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 20) 
Mike narazí na Mercedes Benz 
E55 AMG z roku 2002, který 
potřebuje menší úpravy. Vydělá 
na něm? A Ant řeší sérii 
závažných problémů. [AL] 

 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 21. díl (21. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 21) 
Mike najde „dokonalý" stroj na 
opravu - BMW E46 M3 z roku 
2004. Ant má výzvu: zabudovat 
do převodovky novou 
technologii. [AL] 
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06.00 Jak se to dělá (19. 
Řada): Travní koberce, sušené 
hovězí, kuželky na bowling (5. 
Díl) 
(How It's Made: Turf 
Grass/Beef Jerky/Bowling Pins) 
Jak se vyrábějí travní koberce, 
sušené hovězí, štěpkovače 
dřeva a kuželky na bowling? 
Zaměřujeme se na předměty 
denní potřeby - a nabízíme 
odpovědi! [AL] 
 
06.30 Jak se to dělá (19. 
Řada): Univerzální nástroje, 
jojobový olej, loutky (6. Díl) 
(How It's Made: Multi-
Tools/Jojoba Oil/Marionettes) 
Jak se vyrábějí kapesní sady 
nářadí Leatherman, jojobový 
olej a loutky? Zaměřujeme se na 
předměty denní potřeby - a 
nabízíme odpovědi! [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (19. 
Řada): Rybí návnady, 
digitalizace filmů (7. Díl) 
(How It's Made: Fish 
Decoys/Film Digitization) 
Jak se vyrábějí rybí návnady či 
válcová kamna a jak se 
digitalizují filmy? Zaměřujeme 
se na předměty denní potřeby - 
a nabízíme odpovědi! [AL] 



 
07.30 Jak se to dělá (19. 
Řada): Bambusová kola, 
cirkulárky (8. Díl) 
(How It's Made: Bamboo 
Bicycles/Chainsaw Art/Breath 
Mints) 
Jak se vyrábějí bambusová kola, 
cirkulárky a dech osvěžující 
bonbony? Zaměřujeme se na 
předměty denní potřeby - a 
nabízíme odpovědi! [AL] 
 
08.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 6. díl 
(6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 6) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
09.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(How It's Made: Episode 2) 
Podrobným zkoumáním 
procházejí další předměty 
každodenní potřeby. Zjistíte, jak 
se přesně vyrábějí a kolik se jich 
zhotovuje ve špičkových 
továrnách na celém světě. [AL] 
 
09.30 Jak se to dělá (16. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(How It's Made: Episode 3) 
Podrobným zkoumáním 
procházejí další předměty 
každodenní potřeby. Zjistíte, jak 
se přesně vyrábějí a kolik se jich 
zhotovuje ve špičkových 
továrnách na celém světě. [AL] 

 
10.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 4) 
Pánové využijí šanci koupit 
vzácnou pickupovou verzi mini, 
ale rozhodování o tom, co s 
plátnem na zakrytí nákladu, 
způsobí určité kreativní rozdíly. 
[AL] 
 
11.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Witney (20. Díl) 
(Shed And Buried: Witney) 
Henry a Sam se ve Witney 
setkají s Lezem, výjimečným 
konstruktérem modelů. 
Odcházejí s neobvyklou výzvou. 
Vydělají na Lezově tříkolce? [AL-
T] 
 
11.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Bouřlivé počasí, skrytý 
poklad (1. Díl) 
(Shed And Buried: Stormy 
Weather, Hidden Treasure) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
12.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Brilantní historie (10. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Brilliant 
History) 
Sběratel přinese Billymu kopii 
středoškolské ročenky Michaela 
Jordana. Navíc se dva zákazníci 
zajímají o potápěčskou helmu z 
roku 1944. [AL] 

 
12.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Hvězdní špióni (11. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Starry 
Spies) 
Billy požádá odborníka, aby 
opravil šifrovací stroj armády 
Spojených států z Druhé 
světové války. Navíc zákazník 
přinese vzácný hvězdářský 
teleskop Johna Brasheara. [AL] 
 
13.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Baggage Battles: Indianapolis) 
Mark, Billy a Laurence se Sally 
dorazí do letištního hangáru v 
Indianapolis, aby přetrumfli 
jeden druhého a místní a získali 
zavazadla, starožitnosti a 
sportovní memorabilie. [AL] 
 
13.30 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Baggage Battles: Atlanta) 
Kamiony v Americe každoročně 
přepraví zboží v hodnotě 671 
miliard dolarů. Když se zboží 
nedoručí nebo se ztratí, stane se 
nevyžádaným nákladem. Získá 
náš tým některé z palet? [AL] 
 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 17. díl (17. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 17) 
V Cotswoldsu si Drew prohlédne 
působivé panské sídlo. Pak 
navštíví přestavěnou kapli v 
Burnley plnou neuvěřitelných 
starožitností a předváděcí 
místnost aut v Jersey. [AL] 



 
15.00 Recyklační tým (3. 
Řada): Věžičky kostela sv. 
Ondřeje (13. Díl) 
(Salvage Dawgs: St. Andrews 
Church Spires) 
Tým pomáhá demontovat 
měděné prvky z katolického 
kostela. A Grace předvede své 
dovednosti, když vyrobí 
knihovnu z panelových dveří a 
starého plechu. [AL] 
 
15.30 Recyklační tým (5. 
Řada): Drayton Mill (1. Díl) 
(Salvage Dawgs: Drayton Mill) 
Dawgovi se vydávají do Drayton 
Mill ve Spartanburgu v Jižní 
Karolíně. Mezi klíčové předměty 
k záchraně patří velký ventilátor 
a ventily. Mike postaví nový stůl 
z křídla letadla. [AL-T] 
 
16.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 3. díl 
(3. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 3) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
17.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Volvo 850 T-5R kombi z 
roku 1995 (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1995 Volvo 
850 T-5R Wagon) 
Mike narazí na unikátní poklad: 
Volvo 850 T-5R kombi z roku 
1995 se závodní minulostí. 
Motor však vyžaduje rozsáhlou 
opravu. [AL] 

 
18.00 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Štěstěna (3. Díl) 
(Baggage Battles: Lady Luck) 
Soupeři o zavazadla vyrazí na 
aukci soukromého majetku v St. 
Paulu, kde se snaží získat různé 
věci, od autodílů a vzácné 
panenky po převlek hokejového 
maskota. [AL] 
 
18.30 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Výbuch (4. Díl) 
(Baggage Battles: Blow Up) 
Soupeři o zavazadla vyrazí na 
další aukci, kde hledají laciné 
předměty, které mohou prodat 
s velkým ziskem. Na co narazí 
tentokrát? [AL] 
 
19.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): 13. díl (13. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: Freddy's Gamble) 
Freddy a Juan jsou na Yukonu, 
aby pomohli prospektorovi a 
muži od rodiny zvýšit těžbu 
zlata. Pokud se jim to podaří, 
pomohou zajistit budoucnost 
jeho rodiny. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Expedice X (3. Řada): 
Hrůza v Appalačském pohoří (1. 
Díl) 
(Expedition X: Terror In 
Appalachia) 
Phil a Jess se vydávají do Great 
Smoky Mountains, aby prošetřili 
zprávy o pohřešovaných 
turistech a pozorování 
podivných bytostí podobných 
lidem. [9-AT] 

 
PREMIERE 
21.00 Muži, kteří prodali 
mistrovství světa (1. Řada): 2. 
díl (2. Díl) 
(The Men Who Sold the World 
Cup: Episode 2) 
Daňové vyšetřování dává FBI a 
daňovému úřadu šanci dostat se 
dovnitř světového fotbalového 
řídícího orgánu a rozbít 
organizaci, kterou přirovnávají k 
mafii. [AL-T] 
 
22.00 Královna pervitinu (1. 
Řada): Chyťte královnu (3. Díl) 
(Queen of Meth: To Catch A 
Queen) 
Lori Arnoldová vypráví o 
epickém pádu svého 
pervitinového impéria a svěřuje 
se svým přátelům a rodině se 
svými výčitkami. [16-TH] 
 
23.00 Pátrání po Escobarových 
milionech (2. Řada): Chemik (5. 
Díl) 
(Finding Escobar's Millions: The 
Chemist) 
Bývalý Escobarův chemik tvrdí, 
že ví, kde je zakopáno 30 
milionů dolarů v hotovosti a 
zlato. Chris a Ramon zkoumají 
novou nemovitost s tajnými 
tunely. [9-AT] 
 
00.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 11. díl (11. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: The 
Sun's Evil Twin) 
Kamery NASA zachytily 
nesčetné záhadné létající 
předměty. V rozhovorech se 
astronauti a vědci vyjadřují k 
možnosti existence života ve 
vesmíru. [AL] 



 
01.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 12. díl (12. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: 
Secret Aliens) 
Kamery NASA zachytily 
nesčetné záhadné létající 
předměty. V rozhovorech se 
astronauti a vědci vyjadřují k 
možnosti existence života ve 
vesmíru. [AL] 
 
02.00 Muži, kteří prodali 
mistrovství světa (1. Řada): 2. 
díl (2. Díl) 
(The Men Who Sold the World 
Cup: Episode 2) 
Daňové vyšetřování dává FBI a 
daňovému úřadu šanci dostat se 
dovnitř světového fotbalového 
řídícího orgánu a rozbít 
organizaci, kterou přirovnávají k 
mafii. [AL-T] 
 
03.00 Královna pervitinu (1. 
Řada): Chyťte královnu (3. Díl) 
(Queen of Meth: To Catch A 
Queen) 
Lori Arnoldová vypráví o 
epickém pádu svého 
pervitinového impéria a svěřuje 
se svým přátelům a rodině se 
svými výčitkami. [16-TH] 
 
04.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1963 Sunbeam Alpine 
(14. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1963 
Sunbeam Alpine) 
Mike hledá vůbec první 
Bondovo auto: Sunbeam Alpine 
z roku 1963. Najde závodu 
schopný motor bez stop rzi a 
Edd se musí vypořádat s 
několika překvapeními v 
motorovém prostoru. [AL] 

 
05.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1992 AM General 
Humvee (15. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1992 AM 
General Humvee) 
Mike se vydá hledat vojenské 
terénní vozidlo: Humvee. S 
Eddem sestaví karavan s 
pohonem všech 4 kol, se kterým 
se může vydat do doposud 
neprobádaných míst. [AL] 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jemně s Land Roverem 
(12. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fine And 
Landy) 
Mike najde britskou 
motoristickou ikonu: Land Rover 
Series III z roku 1976. Jde o 
vzácný nález a jeden z mála 
registrovaný v Kalifornii, ale Ant 
má problém vůz rozjet. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Nissan Skyline (11. Díl) 
(Wheeler Dealers: Nissan 
Skyline) 
Mike si myslí, že udělal terno, 
když objevil superauto Nissan 
Skyline za výhodnou cenu. Může 
Edd proměnit tuto moderní 
klasiku na podomácku upravený 
závoďák na driftování? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(How It's Made: Episode 5) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například filigránové sklo, 
krmení pro rybičky a karavany? 
Seriál se na ně zaměří a zodpoví 
vám tuto otázku. [AL] 

 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Automobilové čerpací 
pumpy/Kriketové 
pálky/Automaty rozměňující 
mince (5. Díl) 
(How It's Made: Automotive 
Fuel Pumps/Cricket 
Bats/Change Machines) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní předměty. 
Tentokrát to budou 
automobilové čerpací pumpy, 
kriketové pálky, automaty 
rozměňující mince a duktilní 
železné trubky. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Nález v Lancashire (25. 
Díl) 
(Shed And Buried: Lancashire 
Hotpot) 
Henry a Sam navštíví sběratele 
vojenského vybavení a starých 
amerických kousků poblíž 
Prestonu. K jejich překvapení si 
všimnou něčeho neobvyklého. 
[AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Skvělé nálezy (15. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Super 
Finds) 
Jeden muzikant požádá Billyho, 
jestli by objevil vzácné památky 
skupiny Monty Python. Billy je 
nadšený z nákupu robotického 
otomanu - ale schválí ho 
Lorraine a Brogan? [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Boiling Point) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 



 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nezůstane kámen na 
kameni (7. Díl) 
(Salvage Hunters: No Stone 
Unturned) 
V Seatonu narazí Drew pod 
schodištěm na pár reflektorů. V 
Yorkshiru použije kapesní nožík, 
aby zjistil, zda se v novém 
čalounění židle ukrývá cenný 
originál. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Opel GT 1900 z roku 
1969 (13. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1969 Opel 
GT 1900) 
Mike a Ant vstoupí na evropský 
trh se sportovními vozy s 
Opelem GT z roku 1969. Má 
poškozenou karoserii, špatný 
předstih, nekvalitní brzdy a 
nefunkční světlomety. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 4) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 5) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 

 
15.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 6) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Toronto (11. Díl) 
(Baggage Battles: Toronto) 
Na aukci na mezinárodním 
letišti Peason získá Mark 
vojenský vak, který ukrývá 
dělostřelecké zaměřovací 
zařízení opatřené dokumentací. 
Pomůže Markovi dosáhnout 
vytyčeného zisku? [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Klasické, vzácné a 
krásné (5. Díl) 
(Shed And Buried: Classic, Rare 
And Beautiful) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Skvělé nálezy (15. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Super 
Finds) 
Jeden muzikant požádá Billyho, 
jestli by objevil vzácné památky 
skupiny Monty Python. Billy je 
nadšený z nákupu robotického 
otomanu - ale schválí ho 
Lorraine a Brogan? [AL] 

 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Čtvercový kostel (10. Díl) 
(Salvage Dawgs: Foursquare 
Church) 
Mike, Robert a tým Black Dog 
vyjímají skleněné tabule z 
velkých a křehkých vitráží v 
kostele v Salisbury ve státě 
Severní Karolína. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Potrubní spojky/hudební 
skříně/mlýnky na pepř (5. Díl) 
(How It's Made: Pipe Fittings/ 
Music Boxes/ Pepper Mills) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
každodenní věci. Tentokrát to 
budou měděné výstelky do 
dýmek, cylindrové hrací strojky, 
mlýnky na pepř a řídicí sloupky 
pro řidítka motorek hot rod. 
[AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Voskové 
figuríny/vysouvací rolety/suché 
pečivo/cínové korbele (5. Díl) 
(How It's Made: Wax 
Figures/Awnings/Sandwich 
Crackers) 
Podíváte se, jak se vyrábějí 
voskové figuríny, vysunovací 
rolety, lepené sušenky a cínové 
korbele. [AL] 
 
19.00 Nazí a vystrašení XL (5. 
Řada): Vyhoštěni, ale 
nezlomeni (11. Díl) 
(Naked and Afraid XL: Banished 
But Not Broken) 
Soutěž za pár dní končí a jeden 
soutěžící se pokusí dokončit 
výzvu sám. Gwen a Sarah se 
snaží o poslední zabití a 
kousnutí hadem může být 
smrtelné. [9-AT] 



 
PREMIERE 
21.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Sourozenecká soutěž (9. 
Díl) 
(Naked And Afraid: Sibling 
Survival) 
Poté, co je jeho bratr vyřazen ze 
zdravotních důvodů, hledá 
jihoafrický sourozenec v Zambii 
vykoupení ve dvojici s 
vytrvalostní atletkou z 
Louisiany. [9-A] 
 
22.30 Jak se to dělá (26. 
Řada): Ortodontický přístroj na 
retenci, pomerančový džus (16. 
Díl) 
(How It's Made: Orthodontic 
Retainer, Orange Juice) 
Podrobně se zaměříme na další 
všední předměty a ukážeme si, 
jak se vyrábějí. Jak se například 
staví domácí sauny a nože z 
pilových kotoučů? [AL] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nejprodávanější položky 
(6. Díl) 
(Salvage Hunters: Best Sellers) 
V Edinburghu Drew objeví 
starožitnictví s luxusním 
americkým motocyklem z roku 
1940. Poté ve Wookey Hole 
narazí na značkový stolek z 
poloviny minulého století. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (4. 
Řada): Jean Laffite a jeho 
poklad (15. Díl) 
(Expedition Unknown: Jean 
Lasifi's Treasure) 
Josh se vydává na americký jih, 
aby odhalil tajemství piráta 
Jeana Laffita a vypátral jeho 
skrytý poklad. [9-A] 

 
01.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Sourozenecká soutěž (9. 
Díl) 
(Naked And Afraid: Sibling 
Survival) 
Poté, co je jeho bratr vyřazen ze 
zdravotních důvodů, hledá 
jihoafrický sourozenec v Zambii 
vykoupení ve dvojici s 
vytrvalostní atletkou z 
Louisiany. [9-A] 
 
02.30 Jak se to dělá (26. 
Řada): Ortodontický přístroj na 
retenci, pomerančový džus (16. 
Díl) 
(How It's Made: Orthodontic 
Retainer, Orange Juice) 
Podrobně se zaměříme na další 
všední předměty a ukážeme si, 
jak se vyrábějí. Jak se například 
staví domácí sauny a nože z 
pilových kotoučů? [AL] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nejprodávanější položky 
(6. Díl) 
(Salvage Hunters: Best Sellers) 
V Edinburghu Drew objeví 
starožitnictví s luxusním 
americkým motocyklem z roku 
1940. Poté ve Wookey Hole 
narazí na značkový stolek z 
poloviny minulého století. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Opel GT 1900 z roku 
1969 (13. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1969 Opel 
GT 1900) 
Mike a Ant vstoupí na evropský 
trh se sportovními vozy s 
Opelem GT z roku 1969. Má 
poškozenou karoserii, špatný 
předstih, nekvalitní brzdy a 
nefunkční světlomety. [AL] 

 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): TR4 v opravě (11. Díl) 
(Wheeler Dealers: TR4 On The 
Floor) 
Mike najde klasický Triumph 
TR4 z roku 1964 v britské 
závodní zeleně. Sice nemá rez, 
ale nejezdil už 20 let a Ant má 
plné ruce práce s velkými 
opravami. [AL] 
 

úterý 

14. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Směr náhradní díly (13. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Mopar For 
The Course) 
Mike a Ant se pokusí prodat 
Dodge Coronet 500 z roku 1965, 
závodní akcelerační vůz s 
vysokým výkonem motoru. 
Pokusí se jej předělat na 
použitelnější pouliční křižník. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Triumph TR6 (12. Díl) 
(Wheeler Dealers: Triumph 
TR6) 
Mike objeví rzí nedotčený 
oblíbený sportovní vůz ze 70. let 
a má za to, že ho lze perfektně 
restaurovat. Nejprve však musí 
Edd přestavět motor. Utrží 
vůbec nějaký zisk? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(How It's Made: Episode 6) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například chirurgické 
nástroje, kečup a dvoupatrové 
autobusy? Seriál se na ně 
zaměří a zodpoví vám tuto 
otázku. [AL] 



 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Dřevěné sudy/Požární 
hydranty/Autosedadla/Obrazo
vky (6. Díl) 
(How It's Made: Wooden 
Barrels/Fire 
Hydrants/Automotive 
Seats/Cathode Ray Tubes) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní předměty. 
Tentokrát to budou dřevěné 
sudy, požární hydranty, 
autosedadla a obrazovky. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Pěkná pumpa (26. Díl) 
(Shed And Buried: Pump 
Action) 
V Lancashire Henry a Sam 
prohledávají garáž se stovkami 
pokladů a drobností. Narazí na 
různá vojenská vozidla a 
krásnou starou benzinovou 
pumpu. [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Špion, který miloval 
disco (16. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: The Spy 
Who Loved Disco) 
Billy se snaží uzavřít obchod, 
aby získal autobusovou ceduli 
Greyhound. Navíc chce zákazník 
zprovoznit své špionážní 
hodinky z dob studené války, ale 
chybí jim klíčová součástka. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Gamblin' Man) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 

 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Rodina (8. Díl) 
(Salvage Hunters: Family) 
Drew tvrdě vyjednává ve Frome 
v Somersetu. A v Dumfriesshire 
je v sídle, které vlastní jedna 
rodina již po několik generací, a 
jež je plné fascinujících 
starožitností. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Lancia Fulvia z roku 
1972 (14. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1972 Lancia 
Fulvia) 
Mike narazí na vzácný závodní 
model Lancia Fulvia z roku 1972. 
Spolu s Antem musí opravit CV 
kloub, nefunkční topení, 
prasklou přístrojovou desku a 
ucpaný palivový systém. [AL] 
 
13.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Ztracená osada Roanoke 
(4. Díl) 
(Expedition Unknown: The Lost 
Colony Of Roanoke) 
Josh Gates se připojí k 
nejvýznamnějším archeologům, 
kteří vyšetřují první případ 
nezvěstných osob v USA - 
záhadu ztracených obyvatel 
osady Roanoke. [9-A] 
 
14.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Klonování mamuta 
srstnatého (5. Díl) 
(Expedition Unknown: Cloning 
The Woolly Mammoth) 
Josh bude pomáhat při 
klonování vyhynulého mamuta 
srstnatého v biotechnologické 
laboratoři, která v jednom 
kanadském dolu vykopala staré 
kosti. [9-A] 

 
15.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Výlet do doby ledové (6. 
Díl) 
(Expedition Unknown: Journey 
To The Ice Age) 
Josh se vydává na odlehlé místo 
do Sibiře, kde z permafrostu 
vykopávají mamutí kosti 
neocenitelné hodnoty. [9-A] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Severní Karolína (12. Díl) 
(Baggage Battles: North 
Carolina) 
Na aukci ztraceného nákladu 
naši lovci výhodných koupí učiní 
nabídku na šicí stroj značky 
Singer a paletu s osobními 
předměty. Kdo odejde se ziskem 
a komu štěstí nepřeje? [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Nejlepší v Yorkshire (6. 
Díl) 
(Shed And Buried: Yorkshires' 
Finest) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Špion, který miloval 
disco (16. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: The Spy 
Who Loved Disco) 
Billy se snaží uzavřít obchod, 
aby získal autobusovou ceduli 
Greyhound. Navíc chce zákazník 
zprovoznit své špionážní 
hodinky z dob studené války, ale 
chybí jim klíčová součástka. [AL] 



 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Poválečný dům v 
koloniálním stylu (11. Díl) 
(Salvage Dawgs: Post-War 
Colonial Revival Home) 
Mike, Robert a tým Black Dog 
recyklují dům ze 40. let 
minulého století ve 
Washingtonu. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Ozubená 
kola/nůžky/kožené řemínky na 
hodinky (6. Díl) 
(How It's Made: Gears/ 
Scissors/ Leather Watchbands) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou převodovky, kožené 
pásky k hodinkám, skleněné 
nádobí značky Vitrelle a 
kuchyňské nůžky. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Štětky na čištění 
dýmek/sýr Stilton/elektrické 
měřící hodiny/dalekohledy (6. 
Díl) 
(How It's Made: Pipe 
Cleaners/Blue Stilton Cheese) 
Podívejte se, jak se vyrábí další 
předměty každodenní potřeby. 
Mimo jiné uvidíte čističe dýmek, 
plísňový sýr Stilton, chytré 
elektroměry a teleskopy. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Výběr nejlepšího (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Best Of) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 

 
PREMIERE 
20.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): Pro lásku k nugetům 
(15. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: For The Love Of 
Nuggets) 
Odborník na těžbu zlata Freddy 
Dodge pomáhá majitelům dolů 
s problémy. Pokud se mu podaří 
zvýšit těžbu zlata, dostane podíl 
ze zisku, ale když se mu to 
nepodaří, nedostane nic. [AL] 
 
PREMIERE 
21.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 28. díl (28. Díl) 
(Gold Divers: Episode 28) 
Když jde Kris za otcovskými 
povinnostmi, Andy se cítí pod 
tlakem, aby jako kapitán 
Reapera přinesl zlato. Zeke 
zkouší Shawnovy souřadnice, 
aby se konečně dostal na zlatou 
stopu. [AL] 
 
PREMIERE 
22.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Ice Ice 
Gold) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nezůstane kámen na 
kameni (7. Díl) 
(Salvage Hunters: No Stone 
Unturned) 
V Seatonu narazí Drew pod 
schodištěm na pár reflektorů. V 
Yorkshiru použije kapesní nožík, 
aby zjistil, zda se v novém 
čalounění židle ukrývá cenný 
originál. [AL] 

 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 6. díl (1. Díl) 
(Expedition Unknown: Legend 
Of The Crystal Skull) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než se vydá na jednotlivá 
místa, vyslechne klíčové očité 
svědky, aby zjistil, zda v 
případech došlo k posunu. [9-
AT] 
 
01.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 28. díl (28. Díl) 
(Gold Divers: Episode 28) 
Když jde Kris za otcovskými 
povinnostmi, Andy se cítí pod 
tlakem, aby jako kapitán 
Reapera přinesl zlato. Zeke 
zkouší Shawnovy souřadnice, 
aby se konečně dostal na zlatou 
stopu. [AL] 
 
02.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Ice Ice 
Gold) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Nezůstane kámen na 
kameni (7. Díl) 
(Salvage Hunters: No Stone 
Unturned) 
V Seatonu narazí Drew pod 
schodištěm na pár reflektorů. V 
Yorkshiru použije kapesní nožík, 
aby zjistil, zda se v novém 
čalounění židle ukrývá cenný 
originál. [AL] 



 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Lancia Fulvia z roku 
1972 (14. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1972 Lancia 
Fulvia) 
Mike narazí na vzácný závodní 
model Lancia Fulvia z roku 1972. 
Spolu s Antem musí opravit CV 
kloub, nefunkční topení, 
prasklou přístrojovou desku a 
ucpaný palivový systém. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jemně s Land Roverem 
(12. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fine And 
Landy) 
Mike najde britskou 
motoristickou ikonu: Land Rover 
Series III z roku 1976. Jde o 
vzácný nález a jeden z mála 
registrovaný v Kalifornii, ale Ant 
má problém vůz rozjet. [AL] 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): S vozem Travelall kolem 
celého světa (14. Díl) 
(Wheeler Dealers: Travelall 
Around The World) 
Mike a Ant přivítají v dílně 
historii: mezinárodní Harvester 
Travelall z roku 1968, který je 
předkem moderního SUV. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): BMW Isetta (13. Díl) 
(Wheeler Dealers: BMW Isetta) 
Mikeovi se podaří nalézt 
bublinu Isetta, zčásti auto, zčásti 
motocykl. Tento klasický vůz 
může být skvělé řídit, avšak 
obtížně se opravuje! Podaří se 
Eddovi a Mikeovi utržit zisk? 
[AL] 

 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(How It's Made: Episode 7) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako světelné tyče, dřevěné 
modely letadel a malé kovové 
bubínky? Seriál se na ně zaměří 
a zodpoví vám tuto otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Nerezavějící 
ocel/Fotbalové 
helmy/Kaučukové 
figuríny/Laboratorní sklo (7. 
Díl) 
(How It's Made: Stainless 
Steel/Football Helmets/Resin 
Figurines/Laboratory 
Glassware) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní předměty. 
Tentokrát to budou nerezavějící 
ocel, fotbalové helmy, 
kaučukové figuríny a laboratorní 
sklo. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Výhodná koupě (27. Díl) 
(Shed And Buried: A Hard 
Bargain) 
Henry a Sam jsou v Severním 
Irsku, kde pátrají po 
neobvyklých sbírkách a 
předmětech. Najdou nějaké 
jedinečné kousky? [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Mac-ické (17. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Mac-
nificent) 
Zákazník přinese akční figurky 
želv ninja v perfektním stavu. 
Paul objeví počítač Macintosh a 
Billy prodá Hitchcockovu 
kresbu. [AL] 

 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Gold Rush: White Water: Hard 
Times At House Rock) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Historie a Provence (9. 
Díl) 
(Salvage Hunters: History And 
Provenance) 
V yorkshirském panském sídle 
ze 13. století Drew nalezne 
vlajku s lékařským příběhem z 
období války. Kromě toho 
navštíví neogotický chrám v 
Edinburghu. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Datsun 510 z roku 1972 
(15. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1972 Datsun 
510) 
Mike a Ant modernizují vzácný 
dvoudveřový Datsun 510 z roku 
1972. Motor je v pořádku, ale 
lak, převodovka a karoserie 
potřebují opravu. [AL] 
 
13.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Drama na Bahamách 
(11. Díl) 
(Naked And Afraid: Bahama 
Drama) 
Na Bahamách čelí dva zapálení 
fanoušci během období 
hurikánů neúnavnému hmyzu a 
agresivním žralokům. Odejdou 
díky fobiím a zraněním 
předčasně domů? [9-AT] 



 
14.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Příliš hluboko (9. Díl) 
(Naked And Afraid: In Too 
Deep) 
Na okraji Bermudského 
trojúhelníku si musejí dva 
soutěžící poradit s neustálými 
bouřemi a dehydratací, když se 
pokoušejí projet více než 30 km 
po otevřené vodě. [9-AT] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Skryté poklady (2. Díl) 
(Baggage Battles: Diamonds in 
the Rough) 
Na obrazovky se vrací bitvy o 
zavazadla. Tentokrát soupeři 
vyrazí na aukci v Brooklynu, do 
nejrušnějšího nákladního 
přístavu USA. Odhalí zde nějaké 
poklady? [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Americký bufet (7. Díl) 
(Shed And Buried: Stumpie's 
American Take Away) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Mac-ické (17. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Mac-
nificent) 
Zákazník přinese akční figurky 
želv ninja v perfektním stavu. 
Paul objeví počítač Macintosh a 
Billy prodá Hitchcockovu 
kresbu. [AL] 

 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Čtvercový dům (12. Díl) 
(Salvage Dawgs: American 
Foursquare House) 
Mike, Robert a tým Black Dog se 
zaměří na čtverhranný dům z 
roku 1910 ve Fairmontu ve 
West Virginii. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Tlakové 
hrnce/bóje/cisternové návěsy 
(7. Díl) 
(How It's Made: Pressure 
Cookers/ Buoys/ Tank Trailers) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou tlakové hrnce, 
mechaničtí zpívající ptáčci, 
oceanografické bóje a cisterny z 
nerezové oceli pro kamiony. 
[AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Napodobeniny 
ryb/poplašná zařízení/balené 
sendviče/svíce (7. Díl) 
(How It's Made: Fish 
Replicas/Siren Systems/Pre-
Packaged Sandwiches) 
Zblízka se podíváte, jak se 
zhotovují repliky ryb, poplašné 
systémy, balené sendviče a 
svícny. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Dílna zatracenců 
(speciály) (10. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Lotus 
Elan M100) 
Mike narazí na Lotus Elan M100, 
o němž se domnívá, že je 
nejlepším vozem s pohonem 
předních kol. Dokáže Ant na 
opravě motoru a zavěšení 
vydělat? [AL] 

 
PREMIERE 
20.00 S podporou celebrit: 
Nové auto (1. Řada): Včetně 
kuchyňského dřezu (1. Díl) 
(Celebrity IOU Joyride: 
Including The Kitchen Sink) 
Ant a Cristy pomáhají Tonymu 
Hawkovi obdarovat vedoucí 
kanceláře dokonalým zážitkem z 
kempování. Do obytného vozu 
VW ze staré školy přidají 
moderní vymoženosti. [9-A] 
 
21.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jen blázni spěchají (10. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Send In The 
Clown Shoe) 
Mike dostane do rukou jedno z 
nejvzácnějších BMW, jaké kdy 
bylo vyrobeno, model '99 Z3 M 
Coupe. Bohužel pro Anta 
vzrušený Mike před nákupem 
nesmlouval a vůz nekontroloval. 
[AL] 
 
22.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Polní závoďák (3. Díl) 
(Monster Garage: Shuckin' 
Dragster) 
Jesse se pokusí přeměnit 
zemědělský kombajn Case 
International z roku 1994 na 
závodní stroj. Na realizaci 
tohoto odvážného projektu má 
tým pouze pět dní. [6-AT] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Rodina (8. Díl) 
(Salvage Hunters: Family) 
Drew tvrdě vyjednává ve Frome 
v Somersetu. A v Dumfriesshire 
je v sídle, které vlastní jedna 
rodina již po několik generací, a 
jež je plné fascinujících 
starožitností. [AL] 



 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 3. díl (2. Díl) 
(Expedition Unknown: Atlantis 
Of The Andes) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než se vydá na jednotlivá 
místa, vyslechne klíčové očité 
svědky, aby zjistil, zda v 
případech došlo k posunu. [9-
AT] 
 
01.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jen blázni spěchají (10. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Send In The 
Clown Shoe) 
Mike dostane do rukou jedno z 
nejvzácnějších BMW, jaké kdy 
bylo vyrobeno, model '99 Z3 M 
Coupe. Bohužel pro Anta 
vzrušený Mike před nákupem 
nesmlouval a vůz nekontroloval. 
[AL] 
 
02.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Polní závoďák (3. Díl) 
(Monster Garage: Shuckin' 
Dragster) 
Jesse se pokusí přeměnit 
zemědělský kombajn Case 
International z roku 1994 na 
závodní stroj. Na realizaci 
tohoto odvážného projektu má 
tým pouze pět dní. [6-AT] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Rodina (8. Díl) 
(Salvage Hunters: Family) 
Drew tvrdě vyjednává ve Frome 
v Somersetu. A v Dumfriesshire 
je v sídle, které vlastní jedna 
rodina již po několik generací, a 
jež je plné fascinujících 
starožitností. [AL] 

 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Datsun 510 z roku 1972 
(15. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1972 Datsun 
510) 
Mike a Ant modernizují vzácný 
dvoudveřový Datsun 510 z roku 
1972. Motor je v pořádku, ale 
lak, převodovka a karoserie 
potřebují opravu. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Směr náhradní díly (13. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Mopar For 
The Course) 
Mike a Ant se pokusí prodat 
Dodge Coronet 500 z roku 1965, 
závodní akcelerační vůz s 
vysokým výkonem motoru. 
Pokusí se jej předělat na 
použitelnější pouliční křižník. 
[AL] 
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06.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Britové odcházejí (16. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: The British 
Are Leaving) 
Mike a Ant vzpomínají na své 
americké dobrodružství. Než se 
vrátí zpět do Velké Británie, 
sbalí dílnu a proberou pracovní 
věci za pět let. [AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Ford Mustang Fastback - 
USA (14. Díl) 
(Wheeler Dealers: Ford 
Mustang Fastback - USA) 
Mike koupí motoristickou ikonu 
Ameriky, Ford Mustang. Auto 
má však celou řadu problémů. 
Edd se bude muset velmi činit, 
aby cenu vytáhl na více než 20 
tisíc liber. [AL] 

 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 8. díl (8. Díl) 
(How It's Made: Episode 8) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako kuchyňské doplňky, zvířata 
z papírmašé a hydraulické 
válce? Seriál se na ně zaměří a 
zodpoví vám tuto otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Hasicí 
přístroje/Koblihy/Tlumiče 
nárazu (8. Díl) 
(How It's Made: Fire 
Extinguishers, Doughnuts, 
Shock Absorbers) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní předměty. 
Tentokrát to budou hasicí 
přístroje, koblihy a tlumiče 
nárazu. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Na druhé straně Irského 
moře (28. Díl) 
(Shed And Buried: Across The 
Irish Sea) 
Dobrodružství v Severním Irsku 
pokračuje. Henry a Sam narazí 
na vojenská vozidla, traktory a 
velmi dobře ukryté pozemní 
vozy. [AL] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Z produkce Holy 
Moonshine Batman (18. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Holy 
Moonshine Batman!) 
Billy se pokouší najít dokonalý 
sběratelský předmět z 
televizního seriálu Batman ze 
šedesátých let. A koupí klasický 
zapalovač Dunhill, který 
používal pilot z druhé světové 
války. [AL] 



 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 9. díl (9. Díl) 
(Gold Rush: White Water: Cut 
And Run) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Vyklízení (10. Díl) 
(Salvage Hunters: Clearances) 
Drew navštíví dealera, který se 
specializuje na vyklízení domů a 
v Sheffieldu narazí na 
industriální nábytek z 19. 
století. A později najde 
sběratelské předměty punkové 
kultury. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 2004 Mini Cooper S 
MC40 (16. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2004 Mini 
Cooper S MC40) 
Mike najde jeden MC40. Při 
příležitosti 40. výročí této 
britské ikony, která zvítězila na 
rallye v Monte Carlu, se vyrobilo 
pouze 1 000 kusů. Vrátí mu Ant 
jeho původní vzhled? [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (5. Řada): MGA (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
MGA) 
Drew má plné ruce ruce práce 
se sháněním starožitoností, Paul 
míří na aukci klasických aut 
poblíž Malvern Hills a Paul vidí 
potenciál v MGA 1600, i když 
vůz nejde nastartovat. [AL] 

 
14.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (5. Řada): Ford Cortina GT 
& Saab 96 (3. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Ford Cortina GT & Saab 96) 
Paul a Drew míří do Oxfordshiru 
podívat se na Saab 96 s 
dvoudobým motorem. Budou 
oba z tohoto památného vozidla 
unešeni? [AL] 
 
15.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (5. Řada): Ford Fiesta 
Supersport a Lotus Elise (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Ford Fiesta Supersport And 
Lotus Elise) 
Pánové jsou v Dundee, aby se 
podívali na Lotus Elise S1. Drew 
není nadšen mnoha 
modifikacemi na tomto vozu 
včetně nálepek a blatníků. [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Rozbitá kasa (2. Díl) 
(Baggage Battles: Breaking the 
Bank) 
Soupeři o zavazadla zavítají na 
aukci nákladů do Atlanty v 
Georgii, kde Mark narazí na 
letadlové součástky Rolls Royce. 
Přihodí však dostatečně vysoko? 
[AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Ráj harleyů (8. Díl) 
(Shed And Buried: Harley 
Heaven) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 

 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Z produkce Holy 
Moonshine Batman (18. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Holy 
Moonshine Batman!) 
Billy se pokouší najít dokonalý 
sběratelský předmět z 
televizního seriálu Batman ze 
šedesátých let. A koupí klasický 
zapalovač Dunhill, který 
používal pilot z druhé světové 
války. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (1. 
Řada): Dům z konce 19. století 
(13. Díl) 
(Salvage Dawgs: Stick Style 
House) 
Mike, Robert a tým Black Dog 
recyklují nesmírně špinavý dům 
v Knoxville ve státě Tennessee. 
[AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Hliníkové 
lodě/fujary/luxusní hodinky (8. 
Díl) 
(How It's Made: Aluminium 
Boats/ Alpine Horns/ Luxury 
Watches) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou hliníkové lodě, horské 
rohy a luxusní hodinky. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Tapiokový 
pudink/sněžné pluhy/kolesové 
parníky (8. Díl) 
(How It's Made: Tapioca 
Pudding/Snowplows/Paddle 
Boats) 
Podívejte se, jak se vyrábí další 
předměty každodenní potřeby. 
Mimo jiné uvidíte tapiokový 
pudink, sněžné pluhy, kolesové 
parníky a vláknocementové 
obklady. [AL] 



 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1974 Jensen 
Healey) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 
 
20.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 3) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 
 
21.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (2. Řada): 10. díl 
(10. Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 10) 
Čalouník Craig zkouší 
restaurovat polohovatelné 
knihovnické křeslo Roberta 
Dawese. Alex se pustí do 
velkého projektu s dvojicí dvou 
holandských intarzovaných 
stolků z 18. století. [AL] 
 
22.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): MGC a BMW 
635 (3. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
MGC & BMW 635) 
V Hampshire Drew s Paulem 
narazí na vzácné MGC z 60. let, 
ale nedohodnou se na jeho 
rekonstrukci. A v Dorsetu narazí 
na BMW 635 Coupe z 80. let, 
které stálo ve stodole 15 let. 
[AL-T] 

 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Historie a Provence (9. 
Díl) 
(Salvage Hunters: History And 
Provenance) 
V yorkshirském panském sídle 
ze 13. století Drew nalezne 
vlajku s lékařským příběhem z 
období války. Kromě toho 
navštíví neogotický chrám v 
Edinburghu. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 4. díl (3. Díl) 
(Expedition Unknown: Lost 
Gold Of Scotland) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než se vydá na jednotlivá 
místa, vyslechne klíčové očité 
svědky, aby zjistil, zda v 
případech došlo k posunu. [9-
AT] 
 
01.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (2. Řada): 10. díl 
(10. Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 10) 
Čalouník Craig zkouší 
restaurovat polohovatelné 
knihovnické křeslo Roberta 
Dawese. Alex se pustí do 
velkého projektu s dvojicí dvou 
holandských intarzovaných 
stolků z 18. století. [AL] 
 
02.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): MGC a BMW 
635 (3. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
MGC & BMW 635) 
V Hampshire Drew s Paulem 
narazí na vzácné MGC z 60. let, 
ale nedohodnou se na jeho 
rekonstrukci. A v Dorsetu narazí 
na BMW 635 Coupe z 80. let, 
které stálo ve stodole 15 let. 
[AL-T] 

 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Historie a Provence (9. 
Díl) 
(Salvage Hunters: History And 
Provenance) 
V yorkshirském panském sídle 
ze 13. století Drew nalezne 
vlajku s lékařským příběhem z 
období války. Kromě toho 
navštíví neogotický chrám v 
Edinburghu. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 2004 Mini Cooper S 
MC40 (16. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2004 Mini 
Cooper S MC40) 
Mike najde jeden MC40. Při 
příležitosti 40. výročí této 
britské ikony, která zvítězila na 
rallye v Monte Carlu, se vyrobilo 
pouze 1 000 kusů. Vrátí mu Ant 
jeho původní vzhled? [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): S vozem Travelall kolem 
celého světa (14. Díl) 
(Wheeler Dealers: Travelall 
Around The World) 
Mike a Ant přivítají v dílně 
historii: mezinárodní Harvester 
Travelall z roku 1968, který je 
předkem moderního SUV. [AL] 
 

pátek 

17. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mini Mark 1 
850) 
Prodavač aut Mike Brewer je 
zpět ve Velké Británii! Společně 
se špičkovým mechanikem 
Marcem „Elvisem" Priestleym 
hledají a renovují legendární 
auta, aby je se ziskem prodali. 
[AL] 



 
07.00 Rození obchodníci (9. 
Řada): Mercedes SLK (15. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mercedes 
SLK) 
Mike hodlá dokázat, že lze na 
autě vydělat, aniž by bylo třeba 
utratit hodně peněz! Na 
venkově objeví nejlevnější SLK, 
jehož jediným problémem je 
rozbitá střecha. [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 9. díl (9. Díl) 
(How It's Made: Episode 9) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako hliněné džbánky na 
lihoviny, kuřecí uzeniny a 
motory aut NASCAR? Seriál se 
na ně zaměří a zodpoví vám 
tuto otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Krejčovské panny/Lodní 
vrtule/Prošívané 
přikrývky/Ventily (9. Díl) 
(How It's Made: Dress 
Forms/Boat 
Propellers/Duvets/Faucets) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní předměty. 
Tentokrát to budou krejčovské 
panny, lodní vrtule, prošívané 
přikrývky a ventily. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Královská návštěva (29. 
Díl) 
(Shed And Buried: A Royal 
Visit) 
Henry Cole a Sam Lovegrove 
jsou v těsné blízkosti královny, 
prohledávají totiž kůlnu pod 
hradem Windsor. Najdou nějaký 
levný královský kousek? [AL] 

 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Vezměte si PIAT! (19. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Get The 
PIAT!) 
Billy navštíví starého přítele a 
odejde s britskou verzí bazuky z 
2. světové války. Navíc Billy 
prodává jezdecký náprsní štít z 
období druhého napoleonského 
císařství. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 10. díl (10. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Robbery At House Rock) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Lov na poklady (11. Díl) 
(Salvage Hunters: Treasure 
Hunt) 
V prodejně starožitností v 
Gloucestershire narazí Drew na 
cennou položku, kterou ostatní 
doposud přehlíželi. Později 
objeví ve vesnickém sídle v 
Kentu ztracený poklad. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): International Scout z 
roku 1970 (17. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1970 
International Scout) 
Mike hledá staré SUV - 
International Harvester Scout 
800A z roku 1970. Ant 
přestavuje převodovku a 
vyměňuje interiér. [AL] 

 
13.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 7. díl 
(7. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 7) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
14.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 8. díl 
(8. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 8) 
Pánové se snaží sehnat klasický 
Nissan Patrol pro surfařku 
Kerry. Ta jim předá svůj vůz VW 
Touran, který používá každý den 
a který se cestou do servisu 
porouchá. [AL] 
 
15.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 9. díl 
(9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 9) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Závan minulosti (3. Díl) 
(Baggage Battles: Blast from 
the Past) 
Soupeři o zavazadla míří na 
aukci předmětů z nemovitostí 
do Bostonu, kde se utkají o 
historické předměty. Je 
dokument oznamující smrt 
George Washingtona skutečně 
pravý? [AL] 



 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Drasťák (9. Díl) 
(Shed And Buried: Chiller 
Thriller) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Vezměte si PIAT! (19. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Get The 
PIAT!) 
Billy navštíví starého přítele a 
odejde s britskou verzí bazuky z 
2. světové války. Navíc Billy 
prodává jezdecký náprsní štít z 
období druhého napoleonského 
císařství. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Záchrana domu v 
Roanoke (1. Díl) 
(Salvage Dawgs: Salvaging A 
House In Roanoke, VA) 
Celý tým Black Dog Salvage 
pomáhá zachránit části domu v 
Roanoke ve Virginii. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Čtyřkolky/sjezdové 
lyže/laserové řezačky (9. Díl) 
(How It's Made: All-Terrain 
Vehicles/ Alpine Skis/ Laser 
Cutters) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou vozidla do každého 
terénu, sjezdové lyže, laserové 
řezačky a mramorové sochy. 
[AL] 

 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Závodní auta/vepřový 
závin/vodotrysky/umělé 
kamenné ornamenty (9. Díl) 
(How It's Made: Rally Cars/Pork 
Pies/Floating Fountains) 
Podíváte se, jak se vyrábějí 
rallye auta, vepřový koláč, 
plovoucí fontány a dekorace z 
umělého kamene. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1985 Mazda 
RX7) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Deadliest Catch: Brother In 
The Bight) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
PREMIERE 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): Ohana 
je havajsky rodina (3. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
Ohana) 
Josh a posádka dostanou 
příležitost dodat ahi a mahi do 
místní restaurace. Je to jejich 
první pořádná šance vydělat na 
Havaji. Podaří se jim to? [AL-T] 

 
22.00 Záhady z hlubin (1. 
Řada): Mumie na lodi duchů (2. 
Díl) 
(Mysteries Of The Deep: 
Mummy On The Ghost Ship) 
Na opuštěné lodi je nalezena 
mumie a vyšetřovatelé se jen 
těžko snaží vysvětlit, kde se tam 
vzala. Jeremy Wade odhaluje, 
co se stalo. [12-A] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Vyklízení (10. Díl) 
(Salvage Hunters: Clearances) 
Drew navštíví dealera, který se 
specializuje na vyklízení domů a 
v Sheffieldu narazí na 
industriální nábytek z 19. 
století. A později najde 
sběratelské předměty punkové 
kultury. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Expedition Unknown: The 
Hunt For The Golden Owl) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než se vydá na jednotlivá 
místa, vyslechne klíčové očité 
svědky, aby zjistil, zda v 
případech došlo k posunu. [9-
AT] 
 
01.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Deadliest Catch: Brother In 
The Bight) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 



 
02.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): Ohana 
je havajsky rodina (3. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
Ohana) 
Josh a posádka dostanou 
příležitost dodat ahi a mahi do 
místní restaurace. Je to jejich 
první pořádná šance vydělat na 
Havaji. Podaří se jim to? [AL-T] 
 
03.00 Záhady z hlubin (1. 
Řada): Mumie na lodi duchů (2. 
Díl) 
(Mysteries Of The Deep: 
Mummy On The Ghost Ship) 
Na opuštěné lodi je nalezena 
mumie a vyšetřovatelé se jen 
těžko snaží vysvětlit, kde se tam 
vzala. Jeremy Wade odhaluje, 
co se stalo. [12-A] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): International Scout z 
roku 1970 (17. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1970 
International Scout) 
Mike hledá staré SUV - 
International Harvester Scout 
800A z roku 1970. Ant 
přestavuje převodovku a 
vyměňuje interiér. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Britové odcházejí (16. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: The British 
Are Leaving) 
Mike a Ant vzpomínají na své 
americké dobrodružství. Než se 
vrátí zpět do Velké Británie, 
sbalí dílnu a proberou pracovní 
věci za pět let. [AL] 
 

sobota 
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06.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Létající vodní kola (9. 
Díl) 
(How It's Made: Flying Water 
Bikes) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak vzniká 
skořicový likér a jak se 
podomácku vyrábí rašple? [AL] 
 
06.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): Barety, pastis a 
stacionární kola (10. Díl) 
(How It's Made: Berets, Pastis, 
Stationary Bikes) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
zhotovují běžné předměty, k 
nimž mimo jiné patří barety, 
pastis a stacionární kola? [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Zahradní nábytek, 
knihtisk (11. Díl) 
(How It's Made: Bistro Sets, 
Letterpress Printing) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
zhotovují předměty, k nimž 
např. patří bambusová 
keramická světla a asfaltové 
hutnicí stroje? [AL] 
 
07.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): Technologické zátky, 
zinkové okapy (12. Díl) 
(How It's Made: Technological 
Corks, Zinc Gutters) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
vyrábějí například baskická 
šunka a cylindry? [AL] 

 
PREMIERE 
08.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Ztracené město Babylon 
(23. Díl) 
(Blowing Up History: Lost City 
Of Babylon) 
Archeologický průzkum odkryl 
tajemství dlouho ztraceného 
města. Nový důkaz odhaluje, jak 
Babylon vypadal a co způsobilo 
jeho pád. [9-A] 
 
PREMIERE 
09.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Skrytá tajemství Dvojčat 
(24. Díl) 
(Blowing Up History: Hidden 
Secrets Of The Twin Towers) 
Světové obchodní centrum a 
jeho legendární dvojice věží 
patřily k inženýrským zázrakům. 
Odborníci použijí průkopnickou 
technologii, aby prozkoumali 
jejich tajnou historii. [9-A] 
 
10.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1973 Chevrolet Camaro 
(13. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1973 
Chevrolet Camaro) 
Mike a Edd jsou zpět ve své 
dílně na západním pobřeží USA, 
kde restaurují Chevrolet Camaro 
z roku 1973. Podaří se jim utržit 
nějaký zisk? [AL] 
 
11.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1963 Sunbeam Alpine 
(14. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1963 
Sunbeam Alpine) 
Mike hledá vůbec první 
Bondovo auto: Sunbeam Alpine 
z roku 1963. Najde závodu 
schopný motor bez stop rzi a 
Edd se musí vypořádat s 
několika překvapeními v 
motorovém prostoru. [AL] 



 
12.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 15. díl (15. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 15) 
Moderní lovec pokladů Drew 
Pritchard cestuje po celé Británii 
a hledá podivné a úžasné 
předměty. Čím větší hromada, 
tím je šťastnější. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Quality 
Always Shines Through) 
Drew hledá kvalitu a vyrazí k 
obchodníkovi se starožitnostmi 
v Tunbridge. V Dumfries hledá 
skrytý poklad ve sbírce s 
nábytkem. [AL] 
 
14.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Mac-ické (17. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Mac-
nificent) 
Zákazník přinese akční figurky 
želv ninja v perfektním stavu. 
Paul objeví počítač Macintosh a 
Billy prodá Hitchcockovu 
kresbu. [AL] 
 
14.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Z produkce Holy 
Moonshine Batman (18. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Holy 
Moonshine Batman!) 
Billy se pokouší najít dokonalý 
sběratelský předmět z 
televizního seriálu Batman ze 
šedesátých let. A koupí klasický 
zapalovač Dunhill, který 
používal pilot z druhé světové 
války. [AL] 

 
15.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Vezměte si PIAT! (19. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Get The 
PIAT!) 
Billy navštíví starého přítele a 
odejde s britskou verzí bazuky z 
2. světové války. Navíc Billy 
prodává jezdecký náprsní štít z 
období druhého napoleonského 
císařství. [AL] 
 
15.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Gamblerův gambit (20. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: A 
Gambler's Gambit) 
Billy vsadí na starou arkádovou 
hru s baseballovou tématikou z 
dob prohibice. A do obchodu 
přijde kazetový přehrávač Sony 
Walkman. [AL] 
 
16.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 20. díl 
(20. Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 20) 
Odborník na arkádové hry Dr. 
Pinball restauruje vzácnou 
americkou basketbalovou hru 
ze 40. let. A umělec Nick 
repasuje a překresluje historický 
model býka v životní velikosti. 
[AL] 
 
17.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Quality 
Always Shines Through) 
Drew hledá kvalitu a vyrazí k 
obchodníkovi se starožitnostmi 
v Tunbridge. V Dumfries hledá 
skrytý poklad ve sbírce s 
nábytkem. [AL] 

 
18.00 Špinavé práce (9. Řada): 
Údržbář eskalátorů / Škorpion 
(6. Díl) 
(Dirty Jobs: Escalator 
Maintainer / Scorpion) 
Mike čistí eskalátor od špíny. 
Poté se spolu s ošetřovatelem 
zoo vydává v noci do arizonské 
pouště, aby tam sbíral 
neurotoxické žahavé škorpiony. 
[AL] 
 
19.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Gold Divers: Episode 7) 
Shawn konfrontuje svého otce 
ohledně budoucnosti dolu ve 
vnitrozemí. Vernon navíc 
motivuje své potápěče luxusním 
výletem do Las Vegas. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 11. díl (11. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 11) 
Mooka Boys riskují, že budou 
pohřbeni zaživa, když pátrají po 
legendární šachtě. Světlonoši 
jsou na svém na kost vyprahlém 
kutišti zavaleni dusivým 
prachem. [AL-T] 
 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Deadliest Catch: Brother In 
The Bight) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 



 
22.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Boiling Point) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
23.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Harrisův odkaz (1. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
The Harris Legacy) 
Objev rybářských map na lodi 
Cornelia Maria zavede 
spolukapitány Joshe Harrise a 
Caseyho McManuse na Havaj. 
Čeho chtěl kapitán Phil Harris 
dosáhnout? [AL-T] 
 
00.00 Nazí a vystrašení (7. 
Řada): 14. díl (14. Díl) 
(Naked And Afraid: Two is a 
Crowd) 
Dva soutěžící musí přežít 21 dní 
bez jakéhokoliv jídla, vody, a 
dokonce i šatů na jednom z 
nejdrsnějších a nejodlehlejších 
míst na světě. Jak to zvládnou? 
[9-A] 
 
02.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 11. díl (11. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 11) 
Mooka Boys riskují, že budou 
pohřbeni zaživa, když pátrají po 
legendární šachtě. Světlonoši 
jsou na svém na kost vyprahlém 
kutišti zavaleni dusivým 
prachem. [AL-T] 

 
03.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Deadliest Catch: Brother In 
The Bight) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. [12-AH] 
 
04.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 23. díl (23. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 23) 
Mike najde Volvo Amazon 122, 
na kterém začne dělat. Ant má 
za úkol najít autu vhodné 
silnice. Riskne ale Mike možnou 
cestu bez návratu? [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 24. díl (24. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 24) 
Mike objeví Toyotu Land Cruiser 
s pomalou čtyřstupňovou 
převodovkou. Stihne tým toto 
SUV opravit předtím, než se 
dostaví zájemci? [AL] 
 

neděle 

19. červen 2022 
 

06.00 Jak se to dělá (19. 
Řada): Nádobí, nádrže 
vzduchových brzd (9. Díl) 
(How It's Made: 
Dinnerware/Air Brake 
Tanks/Frosted Cereal) 
Jak se vyrábí nádobí, nádrže 
vzduchových brzd a cukrované 
cereálie? Zaměřujeme se na 
předměty denní potřeby - a 
nabízíme odpovědi! [AL] 

 
06.30 Jak se to dělá (19. 
Řada): Jíl, odpeckované sušené 
švestky, ostruhy (10. Díl) 
(How It's Made: Clay/Pitted 
Prunes/Spurs) 
Jak se vyrábí jíl, odpeckované 
sušené švestky, ostruhy a 
polyuretanové pneumatiky? 
Zaměřujeme se na předměty 
denní potřeby - a nabízíme 
odpovědi! [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (19. 
Řada): Tasery, konzervované 
polévky, skokanská prkna (11. 
Díl) 
(How It's Made: Tasers/Canned 
Soup/Diving Boards) 
Jak se vyrábějí tasery, 
konzervované polévky, 
skokanská prkna, brumle a ústní 
luky? Zaměřujeme se na 
předměty denní potřeby - a 
nabízíme odpovědi!. [AL] 
 
07.30 Jak se to dělá (19. 
Řada): Koberce indiánů Navajo, 
ropa, kaleidoskopy (12. Díl) 
(How It's Made: Navajo 
Rugs/Crude Oil/Kaleidoscopes) 
Jak se vyrábějí koberce indiánů 
Navajo, ropa, kaleidoskopy a 
titanové zubní implantáty? 
Zaměřujeme se na předměty 
denní potřeby - a nabízíme 
odpovědi! [AL] 
 
08.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 7. díl 
(7. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 7) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 



 
09.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(How It's Made: Episode 4) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například jehly a špendlíky, 
architektonické římsy a 
lokomotivy? Seriál se na ně 
zaměří a zodpoví vám tuto 
otázku. [AL] 
 
09.30 Jak se to dělá (16. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(How It's Made: Episode 5) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například filigránové sklo, 
krmení pro rybičky a karavany? 
Seriál se na ně zaměří a zodpoví 
vám tuto otázku. [AL] 
 
10.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (4. Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Episode 5) 
Paul a Drew se pouštějí do své 
doposud největší přestavby, 
kabrioletu VW Beetle Karmann. 
Vůz je v děsivém stavu, ale 
Drew je odhodlán zachránit jej 
před šrotištěm. [AL] 
 
11.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Hot rody, kamiony a 
miniaturní motorky (2. Díl) 
(Shed And Buried: Hot Rods, 
Trucks And Miniature Bikes) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 

 
11.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Všechno kromě 
kuchyňského dřezu (3. Díl) 
(Shed And Buried: Everything 
But The Kitchen Sink) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
12.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Vesmírné předměty (12. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Space 
Comm-Oddity) 
Billy loví zajímavé předměty v 
centru pro výzkum vesmíru 
InfoAge v New Jersey. Navíc 
jeden zákazník nabízí Billymu 
stylofon Glena Campbella za 
200 dolarů. [AL] 
 
12.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Jako kouzlem (13. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Just Like 
Magic) 
Billy navštíví slavného 
kouzelníka, aby získal inspiraci 
pro úchvatný dárek. Navíc Billy 
opraví vysílačky z vietnamské 
války. [AL] 
 
13.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Baggage Battles: New Jersey) 
Denně putuje do Newarku 3 200 
kontejnerů. Ne všechny dorazí 
na místo určení. Nezaplatí-li se 
clo nebo si zboží nikdo 
nevyžádá, prodá se na aukci. 
Čeká zde na někoho výhodná 
koupě? [AL] 

 
13.30 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Baggage Battles: Los Angeles) 
V roce 2011 získala losangeleská 
policie zpět zboží v hodnotě 2 
miliard dolarů, jež se musí zničit 
či prodat. Naši odborníci chtějí z 
těchto legálně zabavených 
cenností profitovat. [AL] 
 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 18. díl (18. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 18) 
Drew navštíví obchod v 
Lincolnshiru plný rozmanitých 
cenných pokladů. Také se 
zastaví v působivém domě v 
Yorkshiru, ale je v něm něco na 
prodej? [AL] 
 
15.00 Recyklační tým (5. 
Řada): Bývalá první národní 
banka (2. Díl) 
(Salvage Dawgs: Former First 
National Bank) 
Tým prohledává bývalou první 
národní banku v Gastonii v 
Severní Karolíně. Mezi 
zachráněné předměty patří části 
výtahu a okna z drátěného 
pletiva. [AL-T] 
 
15.30 Recyklační tým (5. 
Řada): Kostel v Covingtonu (3. 
Díl) 
(Salvage Dawgs: Covington 
Church) 
Dawgovi pracují v kostele v 
Covingtonu a najdou tamburové 
dveře, schody a jukebox. Mike a 
Tay postaví lavičku do šaten a 
pak tým najde propanbutanový 
reflektor. [AL-T] 



 
16.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 4. díl 
(4. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 4) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
17.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Toyota MR2 Turbo z 
roku 1991 (3. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Toyota 
MR2 Turbo) 
Hoši mají radost, když najdou 
legendární Toyotu MR2 Turbo z 
roku 1991. Ale z malé opravy se 
vyklube velký problém. Ant 
musí vyjmout celý motor. [AL] 
 
18.00 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Mike Tyson (5. Díl) 
(Baggage Battles: Mike Tyson's 
Punch Out) 
Soupeři o zavazadla míří na 
aukci obsahu domu v 
Jacksonvillu na Floridě, kde se 
mimo jiné draží sbírky předmětů 
populární kultury a zalepené 
krabice. [AL] 
 
18.30 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Vesmírný nález (6. Díl) 
(Baggage Battles: Space Case) 
Soupeři o zavazadla vyrazí na 
vládní aukci do kalifornského 
Sacramenta. Mark Meyer sníží 
zisk Martinových, když hodně 
sází na krabici s noži. [AL] 

 
19.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): Zlatý mág (14. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: The Gold Wizard) 
Juanově ženě se narodí dítě, a 
tak musí Freddy pracovat sám, 
aby zachránil důl jednoho otce a 
syna. Freddyho opravy 
rozhodnou o tom, zda tato 
rodina bude moci těžit další 
sezónu. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Expedice X (3. Řada): 
Monstrum z Van Meteru (2. Díl) 
(Expedition X: The Van Meter 
Monster) 
Vyděšení místní obyvatelé v 
Iowě hlásí výskyt obřího 
okřídleného tvora - stejnou 
záhadnou potvoru, která před 
100 lety terorizovala městečko 
Van Meter. 
 
PREMIERE 
21.00 GameStop: Ukradená 
Wall Street 
(GameStop: The Wallstreet 
Hijack) 
V lednu 2021 zaujal všechny 
příběh GameStop a prudce 
rostoucí ceny akcií. Zjistíme, jak 
skupina amatérských 
obchodníků hrála s profesionály 
z Wall Street jejich vlastní hru. 
[9-A] 
 
22.00 Americký kartel (1. 
Řada): Výstřely (1. Díl) 
(American Cartel: Shots Fired) 
V klidném městě Burbanku v 
Kalifornii vyvolá vražda policisty 
velký hon na vraha. Stopy 
ukazují na místní pouliční gang s 
možnými vazbami na mexické 
drogové kartely. [9-A] 

 
23.00 Pátrání po Escobarových 
milionech (2. Řada): Konec hry 
(6. Díl) 
(Finding Escobar's Millions: 
Endgame) 
Chybné chování informátora 
nutí tým rozhodnout se mezi 
zrušením operace, nebo 
vyšetřením jiné nemovitosti 
narkobaronů, kde by to mohlo 
být velké. [9-AT] 
 
00.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 13. díl (13. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: 
Stonehenge On Mars) 
Kamery NASA zachytily 
nesčetné záhadné létající 
předměty. V rozhovorech se 
astronauti a vědci vyjadřují k 
možnosti existence života ve 
vesmíru. [AL] 
 
01.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 14. díl (14. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: 
CIA's Secret Revenge) 
Kamery NASA zachytily 
nesčetné záhadné létající 
předměty. V rozhovorech se 
astronauti a vědci vyjadřují k 
možnosti existence života ve 
vesmíru. [AL] 
 
02.00 GameStop: Ukradená 
Wall Street 
(GameStop: The Wallstreet 
Hijack) 
V lednu 2021 zaujal všechny 
příběh GameStop a prudce 
rostoucí ceny akcií. Zjistíme, jak 
skupina amatérských 
obchodníků hrála s profesionály 
z Wall Street jejich vlastní hru. 
[9-A] 



 
03.00 Americký kartel (1. 
Řada): Výstřely (1. Díl) 
(American Cartel: Shots Fired) 
V klidném městě Burbanku v 
Kalifornii vyvolá vražda policisty 
velký hon na vraha. Stopy 
ukazují na místní pouliční gang s 
možnými vazbami na mexické 
drogové kartely. [9-A] 
 
04.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1985 Maserati Biturbo 
(16. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1985 
Maserati Biturbo) 
Mike objeví Maserati Bi-Turbo z 
roku 1985, které bylo na 
počátku 90. let přestavěno na 
elektrický pohon. Zvládnou svůj 
historicky první elektrický 
projekt a bude ziskový? [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1916 Cadillac V8 (17. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1916 Cadillac 
V8) 
V Anglii překvapí Edd Mikea 
zakoupením Cadillacu z roku 
1916. Kluci se snaží, aby vůz 
připravili na 9 000mílovou 
vytrvalostní rallye Peking-Paříž. 
[AL] 
 

pondělí 
20. červen 2022 

 
06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: TVR Griffith) 
Prodavač aut Mike Brewer je 
zpět ve Velké Británii! Společně 
se špičkovým mechanikem 
Marcem „Elvisem" Priestleym 
hledají a renovují legendární 
auta, aby je se ziskem prodali. 
[AL] 

 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Jaguár třídy E (1. Díl) 
(Wheeler Dealers: Jag E-Type) 
Klasický Jaguár třídy E patří k 
nejhezčím autům na světě. Mike 
bez váhání riskuje nákup vraku. 
Ceny náhradních dílů jsou však 
obrovské. Bude tento projekt 
propadákem? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 10. díl (10. Díl) 
(How It's Made: Episode 10) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například kleštičky na 
nehty, renovace plakátů a 
řepkový olej? Seriál se na ně 
zaměří a zodpoví vám tuto 
otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Bronzové 
zvony/Dřevěné vrtule 
letadla/Uhelné brikety (10. Díl) 
(How It's Made: Bronze 
Bells/Wooden Aeroplane 
Propellers/Charcoal Briquettes) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou bronzové zvony, 
dřevěné vrtule pro letadla, 
uhelné brikety a plynové hořáky 
do krbů. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Kdybych tak věděl, co si 
myslíš (30. Díl) 
(Shed And Buried: Penny For 
Your Thoughts) 
V Severním Irsku Henry a Sam 
objeví několik krásných 
historických automobilů a také 
pár moderních motorů. Které z 
nich si koupí? [AL] 

 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Gamblerův gambit (20. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: A 
Gambler's Gambit) 
Billy vsadí na starou arkádovou 
hru s baseballovou tématikou z 
dob prohibice. A do obchodu 
přijde kazetový přehrávač Sony 
Walkman. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 11. díl (11. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Curse Of The Gold Gods) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Excentričtí lidé (12. Díl) 
(Salvage Hunters: Eccentric 
People) 
V Jezerní oblasti potká Drew 
chovatele alpak a sběratele 
starožitností se  zálibou v 
neobvyklých předmětech. A ve 
Staffordshire potká ženu, která 
vypadá jako královna Alžběta I. 
[AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Fanoušci aut (18. Díl) 
(Wheeler Dealers: Petrolhead 
Takeover) 
Mike a Ant odpovídají na otázky 
fanoušků z celého světa. Také 
odhalí informace ze zákulisí této 
řady a pohovoří o posledních 
osmi vozech. [AL] 



 
13.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 7) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 8) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
15.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 9. díl (9. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 9) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Hořící člověk (1. Díl) 
(Baggage Battles: Man on Fire) 
Soupeři o zavazadla vyrazí do 
Greensboro, důležitého centra 
dováženého a vyváženého 
zboží. Narazí zde na nějaké 
cenné předměty? [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Rychlost není důležitá 
(10. Díl) 
(Shed And Buried: The Need 
For Speed) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 

 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Gamblerův gambit (20. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: A 
Gambler's Gambit) 
Billy vsadí na starou arkádovou 
hru s baseballovou tématikou z 
dob prohibice. A do obchodu 
přijde kazetový přehrávač Sony 
Walkman. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Farmářský dům (2. Díl) 
(Salvage Dawgs: Northeast 
Farmhouse) 
Mike, Robert a tým Black Dog 
zachraňují části statku a stodoly 
ze začátku 19. století v Edisonu 
v New Jersey. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Sady klíčů, kožená obuv 
a řetězy na kola (10. Díl) 
(How It's Made: Socket Sets/ 
Leather Shoes/ Ferraris) 
Podíváte se, jak se vyrábějí sady 
klíčů, kožená obuv a řetězy na 
kola. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Manžetové 
knoflíčky/borůvkové 
taštičky/přístrojové 
desky/kameninové zboží (10. 
Díl) 
(How It's Made: 
Cufflinks/Blueberry 
Turnovers/Dashboards) 
Podívejte se, jak se vyrábějí 
manžetové knoflíčky, sladké 
borůvkové taštičky, přístrojové 
desky a kameninové zboží. [AL] 

 
19.00 Nazí a vystrašení XL (6. 
Řada): Vše, co máš, Louisiano 
(1. Díl) 
(Naked and Afraid XL: That All 
You Got, Louisiana) 
Dvanáct vítězných soutěžících 
bojuje o přežití 60 dní v krutých 
bažinách Louisiany. Podaří se 
jim překonat agresivní aligátory 
a nelítostné bouře? [9-AT] 
 
PREMIERE 
21.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Noční slídiči (4. Díl) 
(Naked And Afraid: Night 
Stalkers) 
Průvodce divočinou a 
softwarový inženýr se snaží 
vydržet 21 dní v botswanské 
poušti. V noci je však oba 
ohrožují lvi a agresivní sloni. [9-
A] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Lov na poklady (11. Díl) 
(Salvage Hunters: Treasure 
Hunt) 
V prodejně starožitností v 
Gloucestershire narazí Drew na 
cennou položku, kterou ostatní 
doposud přehlíželi. Později 
objeví ve vesnickém sídle v 
Kentu ztracený poklad. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): Loď duchů z Velkých 
jezer (5. Díl) 
(Expedition Unknown: Ghost 
Ship Of The Great Lakes) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než vyrazí, vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-AT] 



 
01.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Noční slídiči (4. Díl) 
(Naked And Afraid: Night 
Stalkers) 
Průvodce divočinou a 
softwarový inženýr se snaží 
vydržet 21 dní v botswanské 
poušti. V noci je však oba 
ohrožují lvi a agresivní sloni. [9-
A] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Lov na poklady (11. Díl) 
(Salvage Hunters: Treasure 
Hunt) 
V prodejně starožitností v 
Gloucestershire narazí Drew na 
cennou položku, kterou ostatní 
doposud přehlíželi. Později 
objeví ve vesnickém sídle v 
Kentu ztracený poklad. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Fanoušci aut (18. Díl) 
(Wheeler Dealers: Petrolhead 
Takeover) 
Mike a Ant odpovídají na otázky 
fanoušků z celého světa. Také 
odhalí informace ze zákulisí této 
řady a pohovoří o posledních 
osmi vozech. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mini Mark 1 
850) 
Prodavač aut Mike Brewer je 
zpět ve Velké Británii! Společně 
se špičkovým mechanikem 
Marcem „Elvisem" Priestleym 
hledají a renovují legendární 
auta, aby je se ziskem prodali. 
[AL] 
 

úterý 

21. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fiat Coupe 
20 Valve Turbo) 
Prodavač aut Mike Brewer je 
zpět ve Velké Británii! Společně 
se špičkovým mechanikem 
Marcem „Elvisem" Priestleym 
hledají a renovují legendární 
auta, aby je se ziskem prodali. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Mini Moke (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mini Moke) 
Mini Moke je terénní vojenský 
vůz a brzy se stal kultovní 
klasikou mezi civilisty. Projekt 
by měl být tedy úspěšný. 
Najedou Edd a Mike nakonec 
společnou řeč, aby opravu 
dokončili? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 11. díl (11. Díl) 
(How It's Made: Episode 11) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například teploměry s 
kruhovou stupnicí, humus a 
slaměná sombrera? Seriál se na 
ně zaměří a zodpoví vám tuto 
otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Zavírací nože/Stožáry 
elektrických 
transformátorů/Výrobky z 
mastku (11. Díl) 
(How It's Made: Pocket 
Knives/Electric Pole 
Transformers/Soapstone 
Products) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou kapesní nožíky, 
transformátory elektrického 
napětí a výrobky z mastku. [AL] 

 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Z Cornwallu do 
Oxfordshiru (1. Díl) 
(Shed And Buried: From 
Cornwall To Oxfordshire) 
Henry Cole a motorkářský guru 
Sam Lovegrove cestují z 
Cornwallu do Oxfordshiru a v 
kůlnách ve Velké Británii hledají 
poklady, které by mohli 
zpeněžit. [AL-T] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Prosperující Brooklyn (1. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Brooklyn's 
Booming) 
Producent hip hopu Dane 
nabídne Billymu vzácný bicí 
automat Roland TR-808. Navíc 
Billy vidí potenciál v hůlce se 
skrytou zbraní z 19. století a 
historickém trekingovém kole. 
[AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Blackout) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Cotswolds (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Cotswolds) 
Drew konečně otevírá vlastní 
starožitnictví v rodném Conwy. 
V Cotswolds, v jednom z 
největších starožitnictví ve 
Velké Británii, hledá poklady. 
[AL] 



 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Mercury Capri MK2 z 
roku 1976 (1. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1976 
Mercury Capri MK2) 
Mike najde vzácný kousek: 
Mercury Capri MK2 z roku 1976 
s klasickým 2,8litrovým 
motorem V6. Ale má to háček: 
pro Anta to bude znamenat 
spoustu práce. [AL] 
 
13.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Vyřešení případu D. B. 
Coopera (7. Díl) 
(Expedition Unknown: Cracking 
The D.B. Cooper Case) 
Josh Gates se vydá na výpravu, 
aby rozlouskl záhadu jediného 
nevyřešeného únosu letadla v 
historii USA. [9-A] 
 
14.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Lasseterovo zlato (8. Díl) 
(Expedition Unknown: 
Lasseter's Gold) 
Josh Gates se vydává do 
australské divočiny. Sleduje 
stopy legendárního cestovatele 
Harolda Lassetera, který tvrdí, 
že narazil na obrovské naleziště 
zlata. [9-A] 
 
15.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Pátrání po tasmánském 
tygrovi (9. Díl) 
(Expedition Unknown: Tracking 
Tasmania's Tiger) 
Josh se vydává do australského 
ostrovního státu Tasmánie, aby 
prověřil případy výskytu údajně 
vyhynulého vakovlka, také 
známého pod názvem 
tasmánský tygr. [9-A] 

 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Hračky pro chlapy (5. 
Díl) 
(Baggage Battles: Boy Toys) 
Soupeři o zavazadla jsou nadále 
v Greensboro, kde objeví řadu 
předmětů, včetně sedla 
americké armády z doby 
občanské války. Podlehne Billy 
nátlaku? [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Kola a stacionární 
motory (11. Díl) 
(Shed And Buried: Bicycles And 
Stationary Engines) 
V Oxfordshire najdou Henry a 
Sam kůlnu plnou nejrůznějších 
věcí. Sam si vyhlédl pár modelů 
vlaků, zatímco Henry najde 
staré kolo. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Prosperující Brooklyn (1. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Brooklyn's 
Booming) 
Producent hip hopu Dane 
nabídne Billymu vzácný bicí 
automat Roland TR-808. Navíc 
Billy vidí potenciál v hůlce se 
skrytou zbraní z 19. století a 
historickém trekingovém kole. 
[AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Záchrana předmětů ve 
městě Columbus (3. Díl) 
(Salvage Dawgs: Salvaging 
Items From Columbus) 
V Ohiu ve městě Columbus 
Mike, Robert a hoši z Black Dog 
Salvage demontují 12metrovou 
repliku Eiffelovy věže. [AL] 

 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Sochy ze 
dřeva/trenažéry Arc 
Trainer/inkoustová pera (11. 
Díl) 
(How It's Made: Wood 
Sculptures/ Arc Trainers/ 
Fountain Pens) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou sošky vyřezané ze 
dřeva, fitness nářadí, kotle na 
použitý olej a inkoustová pera. 
[AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Blistrové obaly/kráječ 
do 
lahůdkářství/ústřice/korouhvič
ky (11. Díl) 
(How It's Made: Blister 
Packs/Deli Slicer/Oysters) 
Uvidíte, jak se zhotovují další 
předměty každodenní potřeby, 
mimo jiné farmaceutické 
blistrové obaly, lahůdkářské 
kráječe a korouhvičky. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 14. díl (14. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1970 VW 
Fastback) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 



 
PREMIERE 
20.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): Legenda o Freddym a 
Juanovi (16. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: Legend of Freddy 
and Juan) 
Odborník na těžbu zlata Freddy 
Dodge pomáhá majitelům dolů 
s problémy. Pokud se mu podaří 
zvýšit těžbu zlata, dostane podíl 
ze zisku, ale když se mu to 
nepodaří, nedostane nic. [AL] 
 
PREMIERE 
21.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 29. díl (29. Díl) 
(Gold Divers: Episode 29) 
Kris musí jednat rychle tváří v 
tvář životu nebezpečnému 
incidentu. Vernon nutí potápěče 
k osobnímu rekordu a Shawn 
řeší trhlinu v ledu. [AL] 
 
PREMIERE 
22.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Hunting 
A Big Score) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL] 
 
23.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Excentričtí lidé (12. Díl) 
(Salvage Hunters: Eccentric 
People) 
V Jezerní oblasti potká Drew 
chovatele alpak a sběratele 
starožitností se  zálibou v 
neobvyklých předmětech. A ve 
Staffordshire potká ženu, která 
vypadá jako královna Alžběta I. 
[AL] 

 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): Americký válečný hrdina 
(6. Díl) 
(Expedition Unknown: 
America's Lost WWII Hero) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než vyrazí, vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-AT] 
 
01.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 29. díl (29. Díl) 
(Gold Divers: Episode 29) 
Kris musí jednat rychle tváří v 
tvář životu nebezpečnému 
incidentu. Vernon nutí potápěče 
k osobnímu rekordu a Shawn 
řeší trhlinu v ledu. [AL] 
 
02.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Hunting 
A Big Score) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL] 
 
03.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Excentričtí lidé (12. Díl) 
(Salvage Hunters: Eccentric 
People) 
V Jezerní oblasti potká Drew 
chovatele alpak a sběratele 
starožitností se  zálibou v 
neobvyklých předmětech. A ve 
Staffordshire potká ženu, která 
vypadá jako královna Alžběta I. 
[AL] 

 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Jeep Grand Wagoneer z 
roku 1988 (10. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1988 Jeep 
Grand Wagoneer) 
Mike a Ant vstoupí na trh s 
ikonickými americkými SUV s 
Jeepem Grand Wagoneer z roku 
1988. Má však uvolněné 
zavěšení a vadný pohon všech 
kol. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: TVR Griffith) 
Prodavač aut Mike Brewer je 
zpět ve Velké Británii! Společně 
se špičkovým mechanikem 
Marcem „Elvisem" Priestleym 
hledají a renovují legendární 
auta, aby je se ziskem prodali. 
[AL] 
 

středa 

22. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dormobile) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Range Rover (3. Díl) 
(Wheeler Dealers: Range 
Rover) 
Bláznivý motorista Mike se 
vydává napříč Amerikou, kde 
hledá ikonické vozy, které by 
Edd mohl přeměnit ze zrezlých 
vraků na vysněné stroje. 
Vydělají na těchto klasických 
autech? [AL] 



 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(How It's Made: Episode 12) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby jako například tequila, 
vodní postele a žabky? Seriál se 
na ně zaměří a zodpoví vám 
tuto otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Ocelové barely pro lodní 
přepravu/Policejní 
píšťalky/Miniaturní vlakové 
vozy (12. Díl) 
(How It's Made: Steel Shipping 
Drums/Police 
Whistles/Miniature Train Cars) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou kovové lodní 
kontejnery, policejní píšťalky a 
miniaturní vlakové vozy. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Buckinghamshire (2. Díl) 
(Shed And Buried: 
Buckinghamshire) 
Henry a Sam jsou v 
Buckinghamshire a hledají 
vzácná auta, která by mohli 
prodat. Najdou stacionární 
motory, trakční motory a staré 
benzinové plechovky. [AL-T] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Rock kolem bloku (2. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Rock 
Around The Block) 
Billy navštíví starého kamaráda, 
který mu nabídne značku z 
podzemky a krásný jukebox 
Seeburg. Odborník na vinyl Greg 
najde pro Billyho zvláštní kousek 
historie. [AL] 

 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 13. díl (13. Díl) 
(Gold Rush: White Water: The 
Motherload) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Na začátku (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Back To 
Basics) 
Drew potřebuje do svého 
obchodu ještě více zboží. V 
Malvernu narazí na dánskou 
pohovku z 60. let a ve 
Welshpoolu na pár gobelínů. 
[AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Volvo 850 T-5R kombi z 
roku 1995 (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1995 Volvo 
850 T-5R Wagon) 
Mike narazí na unikátní poklad: 
Volvo 850 T-5R kombi z roku 
1995 se závodní minulostí. 
Motor však vyžaduje rozsáhlou 
opravu. [AL] 
 
13.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Dva Tarzani, jedna Jane 
(10. Díl) 
(Naked And Afraid: Two 
Tarzans, One Jane) 
Když dorazí třetí soutěžící, ztíží 
přežití v kolumbijské džungli 
romantické problémy. 
Emocionální zhroucení jednoho 
soutěžícího ohrozí jeho úkol. [9-
AT] 

 
15.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): Malý člověk, velké 
problémy (12. Díl) 
(Naked And Afraid: Little 
Person, Big Challenge) 
Soutěžící s poruchou růstu byl 
celý život podceňován, ale nyní 
se snaží sám sobě v Amazonii 
dokázat, že zvládne boj proti 
predátorům i své partnerce. [9-
AT] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Hotovost nade vše (3. 
Díl) 
(Baggage Battles: Cash Is King) 
Soupeři o zavazadla míří do 
Londýna se šesti letišti. Billy, 
Mark a Martinovi zde soupeří o 
ztracená a nevyžádaná 
zavazadla bohatých cestujících. 
[AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Ploughman's (12. Díl) 
(Shed And Buried: 
Ploughman's) 
Henry a Sam se přehrabují ve 
sbírce traktorů. Staré kousky 
jsou zaparkované v kůlnách i na 
poli. Zaujme je starý pluh. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Rock kolem bloku (2. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Rock 
Around The Block) 
Billy navštíví starého kamaráda, 
který mu nabídne značku z 
podzemky a krásný jukebox 
Seeburg. Odborník na vinyl Greg 
najde pro Billyho zvláštní kousek 
historie. [AL] 



 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Penzion v Hill Crest (4. 
Díl) 
(Salvage Dawgs: Hill Crest Bed 
And Breakfast) 
Mike, Robert a tým Black Dog 
Salvage demontují z penzionu 
keramickou vanu a okenní rám. 
[AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Olivový 
olej/vysokozdvižné 
vozíky/lyžařské boty (12. Díl) 
(How It's Made: Olive Oil/ Lift 
Trucks/ Ski Boots) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to bude olivový olej, 
vysokozdvižné vozíky, prsteny a 
lyžařské boty. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Buřinky/solární ohřívače 
vody/sladké 
housky/elektrostatické 
reproduktory (12. Díl) 
(How It's Made: Top & Bowler 
Hats/Solar Water Heaters) 
Zblízka se zaměříte na výrobu 
cylindrů a buřinek, solárních 
ohřívačů vody, lepivých 
sladkých bochánků a 
elektrostatických reproduktorů. 
[AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 15. díl (15. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1965 
Barracuda - Part 1) 
Před talentovaným 
mechanikem Antem Ansteadem 
a prodejcem automobilů Mikem 
Brewerem stojí náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily a následně je v dílně 
v LA prodat. [AL] 

 
PREMIERE 
20.00 S podporou celebrit: 
Nové auto (1. Řada): Pás bez 
přezky (2. Díl) 
(Celebrity IOU Joyride: All Belt, 
No Buckle) 
Ant a Cristy pomáhají Jamesi 
Marsdenovi pro jeho švagra 
zkombinovat klasickou 
„pozemní jachtu" Buick Electra 
255 z roku 1963 s luxusním 
vozem budoucnosti. [9-A] 
 
21.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): TR4 v opravě (11. Díl) 
(Wheeler Dealers: TR4 On The 
Floor) 
Mike najde klasický Triumph 
TR4 z roku 1964 v britské 
závodní zeleně. Sice nemá rez, 
ale nejezdil už 20 let a Ant má 
plné ruce práce s velkými 
opravami. [AL] 
 
22.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Rampage s 320 km/h (4. Díl) 
(Monster Garage: A Rampage 
At 200mph) 
Tým se pokusí vzít zaniklý 
Dodge Rampage a přeměnit ho 
na auto s rychlostí 320 km/h. 
Jesse povolává ty nejlepší ze 
svého týmu, aby na této 
ambiciózní stavbě pracovali. 
[AL-T] 
 
23.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Cotswolds (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Cotswolds) 
Drew konečně otevírá vlastní 
starožitnictví v rodném Conwy. 
V Cotswolds, v jednom z 
největších starožitnictví ve 
Velké Británii, hledá poklady. 
[AL] 

 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Expedition Unknown: 
Deciphering The Last Nazi 
Code) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Nejdříve vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-AT] 
 
01.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): TR4 v opravě (11. Díl) 
(Wheeler Dealers: TR4 On The 
Floor) 
Mike najde klasický Triumph 
TR4 z roku 1964 v britské 
závodní zeleně. Sice nemá rez, 
ale nejezdil už 20 let a Ant má 
plné ruce práce s velkými 
opravami. [AL] 
 
02.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Rampage s 320 km/h (4. Díl) 
(Monster Garage: A Rampage 
At 200mph) 
Tým se pokusí vzít zaniklý 
Dodge Rampage a přeměnit ho 
na auto s rychlostí 320 km/h. 
Jesse povolává ty nejlepší ze 
svého týmu, aby na této 
ambiciózní stavbě pracovali. 
[AL-T] 
 
03.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Cotswolds (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Cotswolds) 
Drew konečně otevírá vlastní 
starožitnictví v rodném Conwy. 
V Cotswolds, v jednom z 
největších starožitnictví ve 
Velké Británii, hledá poklady. 
[AL] 



 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio z roku 1987 (11. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1987 Alfa 
Romeo Spider Quadrifoglio) 
Mike a Ant mají Alfa Romeo 
Spider Quadrifoglio z roku 1987 
se vzácnou tvrdou střechou. 
Vyžaduje rozsáhlé opravy, 
včetně přestavby hnacího 
hřídele. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 3. díl (3. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fiat Coupe 
20 Valve Turbo) 
Prodavač aut Mike Brewer je 
zpět ve Velké Británii! Společně 
se špičkovým mechanikem 
Marcem „Elvisem" Priestleym 
hledají a renovují legendární 
auta, aby je se ziskem prodali. 
[AL] 
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06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Land Rover 
Series 1) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Frogeye Sprite (4. Díl) 
(Wheeler Dealers: Frogeye 
Sprite) 
Mike se pokusí zdvojnásobit zisk 
rekonstrukcí zchátralého 
Frogeye Sprite na klasický vůz 
prvotřídní kvality, který otestuje 
v interiéru automobilového 
muzea Brooklands. [AL] 

 
08.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 13. díl (13. Díl) 
(How It's Made: Episode 13) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby jako například salsa, 
větrné mlýny na čerpání vody a 
závoďáky? Seriál se na ně 
zaměří a zodpoví vám tuto 
otázku. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (10. 
Řada): Zmrzlinové 
poháry/Karavany/Krém na 
boty/Kleště (13. Díl) 
(How It's Made: Ice Cream 
Cones/Tent Trailers/Shoe 
Polish/Pliers) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou zmrzlinové poháry, 
karavany, krémy na boty a 
kleště. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Surrey (3. Díl) 
(Shed And Buried: Surrey) 
Henry a Sam prohledávají kůlny 
v celé Británii, kde pátrají po 
starých pokladech, které by 
mohli zpeněžit. V Surrey 
naleznou sanitku Pontiac a 
automobilové sochy. [AL-T] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Poklidné jízdy (3. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Cool 
Rides) 
Billy vidí potenciál v 
neuvěřitelně vzácném autě 
Vespa 400, ale to není v dobrém 
stavu. A Scott, nadšenec do 
historie, přinese sbírku 
politických reklamních placek. 
[AL] 

 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 14. díl (14. Díl) 
(Gold Rush: White Water: Risk 
Vs Reward) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Faktor X (3. Díl) 
(Salvage Hunters: The X Factor) 
Drew hledá výjimečné zboží, 
aby do svého obchodu přilákal 
více zákazníků. V Derbyshire 
najde rám obrazu ze začátku 19. 
století a v Harrogate koupí dvě 
dánské ratanové židle. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Toyota MR2 Turbo z 
roku 1991 (3. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Toyota 
MR2 Turbo) 
Hoši mají radost, když najdou 
legendární Toyotu MR2 Turbo z 
roku 1991. Ale z malé opravy se 
vyklube velký problém. Ant 
musí vyjmout celý motor. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (5. Řada): Lancia 
Montecarlo a Citroen 2CV (5. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Lancia Montecarlo & Citroen 
2CV) 
Paul a Drew se zajímají o vůz 
Lancia Montecarlo. Tento 
klasický automobil potřebuje 
pořádné opravy, ale pánové za 
něj stále chtějí dát 7 000 liber. 
[AL] 



 
14.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (6. Řada): Lotus Esprit (1. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Lotus Esprit) 
Drew a Paul se nechají zlákat 
vozem Lotus Esprit, který 
proslavil klasický film s Jamesem 
Bondem. Z projektu se však 
stane jejich dosud největší a 
nejdražší renovace. [AL] 
 
15.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (6. Řada): Triumph (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Triumph) 
Paul přesvědčí Drewa, aby 
koupili Triumph TR4, a vzdá 
poctu jednomu ze svých 
automobilových hrdinů. Pánové 
obnoví stylový prvek, který se 
nikdy nedostal do výroby. [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Brnění a Drákula (7. Díl) 
(Baggage Battles: 
Knightwalkers) 
Mazaní soupeři o zavazadla 
pročesávají svět a hledají aukce 
ztraceného majetku. Na nich se 
spolu utkají, aby získali 
lukrativní předměty, které 
hodlají se ziskem prodat. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Vojenské přívěsy a další 
kousky (13. Díl) 
(Shed And Buried: Army 
Trailers And Trinkets) 
Na jihozápadě narazí Henry a 
Sam na další kůlnu plnou 
fantastických předmětů. Je tam 
tolik věcí, takže si nemohou ani 
vybrat. [AL] 

 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Poklidné jízdy (3. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Cool 
Rides) 
Billy vidí potenciál v 
neuvěřitelně vzácném autě 
Vespa 400, ale to není v dobrém 
stavu. A Scott, nadšenec do 
historie, přinese sbírku 
politických reklamních placek. 
[AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Přístav (5. Díl) 
(Salvage Dawgs: Lakeside 
Marina) 
Mike, Robert a tým Black Dog 
Salvage vyrazí k jezeru Smith 
Mountain Lake ve Virginii, kde 
budou zachraňovat části z 
potápějící se lodi. [AL] 
 
18.00 Jak se to dělá (13. 
Řada): Nádobí na 
vaření/motory do 
Ferrari/ohřívače vody (13. Díl) 
(How It's Made: Cookware/ 
Ferrari Engines/ Water 
Heaters) 
Podívejte se zblízka, jak se 
vyrábí nádobí pro profesionální 
kuchaře, luxusní krabice, 
vysokovýkonné ohřívače vody a 
motory vozů Ferrari. [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (18. 
Řada): Gramofonové 
talíře/parní motory/vybavení 
hřišť/teflonové hrnce (13. Díl) 
(How It's Made: 
Turntable/Steam 
Engines/Playground 
Equipment) 
Zjistíte, jak se zhotovují další 
předměty každodenní potřeby. 
Mimo jiné uvidíte gramofonové 
talíře, parní motory, vybavení 
hřišť a hrnce s nelepivým 
povrchem. [AL] 

 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 16. díl (16. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1965 
Barracuda - Part 2) 
Před talentovaným 
mechanikem Antem Ansteadem 
a prodejcem automobilů Mikem 
Brewerem stojí náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, a následně je 
prodat v dílně v LA. [AL] 
 
20.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 4) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
21.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 1. díl (1. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 1) 
Kovář Nev a vitrážista Gordon 
obnoví poškozenou gotickou 
lucernu. Ted pracuje na 
zrezivělém šlapacím letadle, 
zatímco Alex upravuje obrovský 
stůl. [AL] 
 
22.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): Morris Minor 
Traveller a Maserati Ghibli (4. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Morris Minor Traveller & 
Maserati Ghibli) 
Hoši najdou v největší sbírce 
soukromých aut ve Velké 
Británii Morris Traveler. A v 
Surrey uvidí vzácné, ale cenově 
dostupné Maserati. [AL-T] 



 
23.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Na začátku (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Back To 
Basics) 
Drew potřebuje do svého 
obchodu ještě více zboží. V 
Malvernu narazí na dánskou 
pohovku z 60. let a ve 
Welshpoolu na pár gobelínů. 
[AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 9. díl (8. Díl) 
(Expedition Unknown: 
Mysteries Of The Dead Sea 
Scrolls) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než vyrazí, vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-AT] 
 
01.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 1. díl (1. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 1) 
Kovář Nev a vitrážista Gordon 
obnoví poškozenou gotickou 
lucernu. Ted pracuje na 
zrezivělém šlapacím letadle, 
zatímco Alex upravuje obrovský 
stůl. [AL] 
 
02.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): Morris Minor 
Traveller a Maserati Ghibli (4. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Morris Minor Traveller & 
Maserati Ghibli) 
Hoši najdou v největší sbírce 
soukromých aut ve Velké 
Británii Morris Traveler. A v 
Surrey uvidí vzácné, ale cenově 
dostupné Maserati. [AL-T] 

 
03.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Na začátku (2. Díl) 
(Salvage Hunters: Back To 
Basics) 
Drew potřebuje do svého 
obchodu ještě více zboží. V 
Malvernu narazí na dánskou 
pohovku z 60. let a ve 
Welshpoolu na pár gobelínů. 
[AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Porsche 924 z roku 1987 
(12. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1977 
Porsche 924) 
Mike se pustí do Porsche 924. Je 
to první auto, které v této řadě 
opravil. Bude oprava úniku oleje 
a opotřebeného interiéru stačit, 
aby ho mohl prodat? [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 4. díl (4. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dormobile) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
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06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Porsche 997) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 

 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Saab 9-3 (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Saab 9-3) 
Mike chce vysoko výkonnostní 
vůz s nádechem historie. 
Rozhodně není hračka najít 
Saab 9-3 Turbo za dobrou cenu. 
Bude mít ale Edd možnost auto 
zrekonstruovat? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (17. 
Řada): Ozdobná 
sombrera/zálivky na 
saláty/kapslové 
pistole/regenerativní léky (1. 
Díl) 
(How It's Made: Decorative 
Sombreros / Salad Dressing) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby jako salátové zálivky, 
kapslíkové pistole a 
regenerativní léky? Seriál se 
zaměří na běžné předměty, aby 
to zjistil. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (11. 
Řada): 
Dalekohledy/prskavky/gumové 
holínky/kotoučové pily (1. Díl) 
(How It's Made: 
Binoculars/Sparklers/Rubber 
Boots) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou dalekohledy, prskavky, 
gumové holínky a kotoučové 
pily. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Cornwall (4. Díl) 
(Shed And Buried: Cornwall) 
V Cornwallu Henry a Sam 
potkají sběratele, jehož chata je 
plná vzácných kousků, vysokých 
kol a nejrůznějších světel, nad 
nimiž bdí zajíc Buster. [AL-T] 



 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Kouzelník pinballu (4. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Pinball 
Wizard) 
Paul si vezme pinball ze 30. let 
minulého století, který někdo 
nechal v ulicích Brooklynu. Billy 
se také pochlubí neuvěřitelně 
vzácnou pamětihodností Franka 
Sinatry. [9-A] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 15. díl (15. Díl) 
(Gold Rush: White Water: A 
Golden Opportunity) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Příležitost klepe na 
dveře (4. Díl) 
(Salvage Hunters: When 
Opportunity Knocks) 
Drew neustále pátrá po 
neobjevených pokladech. Má 
výjimečnou příležitost 
prozkoumat zvláštní předměty v 
chesterské zoo. A v 
Leicestershire objeví královskou 
památku. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Corvette C5 Z06 z roku 
2002 (4. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2002 
Corvette C5 Z06) 
Mike nalezne Chevy Corvette 
Z06 z roku 2002 se zrychlením z 
0 na 100 za 4 sekundy. Anta 
však odrazuje hromada práce, 
která ho čeká. [AL] 

 
13.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 10. díl 
(10. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 10) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
14.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (1. Řada): 1. díl 
(1. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Tony's Dream Land Rover 2A) 
Špičkový prodejce automobilů 
Mike Brewer a mechanik Marc 
„Elvis" Priestly pomáhají svým 
zákazníkům získat jejich vysněná 
vozidla. [AL] 
 
15.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (1. Řada): 2. díl 
(2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Chris's Dream Ford Escort Mk2) 
Špičkový prodejce automobilů 
Mike Brewer a mechanik Marc 
„Elvis" Priestly pomáhají svým 
zákazníkům získat jejich vysněná 
vozidla. [AL] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Poklady v bednách (8. 
Díl) 
(Baggage Battles: Crate 
Expectations) 
Mazaní soupeři o zavazadla 
pročesávají svět a hledají aukce 
ztraceného majetku. Na nich se 
spolu utkají, aby získali 
lukrativní předměty, které 
hodlají se ziskem prodat. [AL] 

 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Pára, kola a válcování 
kovů (14. Díl) 
(Shed And Buried: Steam, 
Bicycles And Metal Rolling) 
V Cornwallu najdou Henry a 
Sam velmi vzácné vozy 
poháněné parou z počátku 19. 
století. S pořádnou dávkou 
štěstí by se v jednom mohli i 
projet! [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Kouzelník pinballu (4. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Pinball 
Wizard) 
Paul si vezme pinball ze 30. let 
minulého století, který někdo 
nechal v ulicích Brooklynu. Billy 
se také pochlubí neuvěřitelně 
vzácnou pamětihodností Franka 
Sinatry. [9-A] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Záchrana předmětů v 
Norfolku (6. Díl) 
(Salvage Dawgs: Salvaging 
Items In Norfolk) 
Tým Black Dog Salvage se 
rozdělí. Robert a Grayson 
zachraňují v Norfolku ve Virginii 
točité schodiště. [AL] 
 
18.00 Jak to dělají? (16. Řada): 
17. díl (17. Díl) 
(How Do They Do It?: Fertiliser, 
Maple Syrup) 
K výrobě mnoha předmětů 
běžných v moderní společnosti 
jsou používány sofistikované 
inženýrské procesy. Jak 
vypadají? [AL] 



 
18.30 Jak se to dělá (17. 
Řada): Ozdobná 
sombrera/zálivky na 
saláty/kapslové 
pistole/regenerativní léky (1. 
Díl) 
(How It's Made: Decorative 
Sombreros / Salad Dressing) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby jako salátové zálivky, 
kapslíkové pistole a 
regenerativní léky? Seriál se 
zaměří na běžné předměty, aby 
to zjistil. [AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 17. díl (17. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1985 
Mercedes 300 Td) 
Před talentovaným 
mechanikem Antem Ansteadem 
a prodejcem automobilů Mikem 
Brewerem stojí náročný úkol: 
najít a renovovat automobily, 
které hodlají následně prodávat 
v dílně v LA. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Deadliest Catch: Episode 7) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. 

 
PREMIERE 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Kovboji a piráti (4. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
Cowboys And Pirates) 
Na havajském Velkém ostrově 
požádá Josh Johnathana 
Hillstranda, aby mu pomohl 
prozkoumat záhadu Philových 
map a pochopit dobu, kterou 
Phil strávil ve městě Kona. [AL-
T] 
 
22.00 Záhady z hlubin (1. 
Řada): Prokletí krakena (3. Díl) 
(Mysteries Of The Deep: Curse 
Of The Kraken) 
Jeremy Wade odhaluje nové 
objevy z hlubin moře, jež 
mohou prokazovat existenci 
neblaze proslulého obřího 
kalmara. Je toto podvodní 
monstrum legendárním 
krakenem? [12-A] 
 
23.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Faktor X (3. Díl) 
(Salvage Hunters: The X Factor) 
Drew hledá výjimečné zboží, 
aby do svého obchodu přilákal 
více zákazníků. V Derbyshire 
najde rám obrazu ze začátku 19. 
století a v Harrogate koupí dvě 
dánské ratanové židle. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 10. díl (9. Díl) 
(Expedition Unknown: Treasure 
Of The Copper Scroll) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než vyrazí, vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-AT] 

 
01.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Deadliest Catch: Episode 7) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. 
 
02.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Kovboji a piráti (4. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
Cowboys And Pirates) 
Na havajském Velkém ostrově 
požádá Josh Johnathana 
Hillstranda, aby mu pomohl 
prozkoumat záhadu Philových 
map a pochopit dobu, kterou 
Phil strávil ve městě Kona. [AL-
T] 
 
03.00 Záhady z hlubin (1. 
Řada): Prokletí krakena (3. Díl) 
(Mysteries Of The Deep: Curse 
Of The Kraken) 
Jeremy Wade odhaluje nové 
objevy z hlubin moře, jež 
mohou prokazovat existenci 
neblaze proslulého obřího 
kalmara. Je toto podvodní 
monstrum legendárním 
krakenem? [12-A] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Opel GT 1900 z roku 
1969 (13. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1969 Opel 
GT 1900) 
Mike a Ant vstoupí na evropský 
trh se sportovními vozy s 
Opelem GT z roku 1969. Má 
poškozenou karoserii, špatný 
předstih, nekvalitní brzdy a 
nefunkční světlomety. [AL] 



 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Land Rover 
Series 1) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 

sobota 

25. červen 2022 
 

06.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Koule na pétanque, 
bioléčiva (13. Díl) 
(How It's Made: Petanque 
Balls, Biologic Medicines) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
vyrábějí finišery asfaltu a 
espadrilky? [AL] 
 
06.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): 14. díl (14. Díl) 
(How It's Made: Leather 
Basketballs, Flood Gates) 
Zaměříme se na další předměty 
každodenní potřeby. Jak se 
zhotovují běžné předměty, k 
nimž např. patří kožený 
basketbalový míč, stavidla a 
tkaničky? [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (25. 
Řada): Čerpadla posilovačů 
řízení (15. Díl) 
(How It's Made: Power Steering 
Pumps) 
Do hledáčku se dostanou další 
předměty každodenní potřeby. 
Jaké procesy se používají při 
výrobě běžných předmětů 
včetně čerpadel posilovače 
řízení a asijských jídel? [AL] 

 
07.30 Jak se to dělá (25. 
Řada): 16. díl (16. Díl) 
(How It's Made: Plant Oil 
Extractors, Custom-Made 
Chandeliers) 
Do hledáčku se dostanou další 
předměty každodenní potřeby. 
Jak se vyrábějí běžné předměty 
včetně extraktorů rostlinných 
olejů, silových trenažérů a 
kávových kapslí? [AL] 
 
PREMIERE 
08.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Tajemství Černé 
pyramidy (25. Díl) 
(Blowing Up History: Secrets Of 
The Black Pyramid) 
Pomocí speciálního a 
nejmodernějšího 
archeologického výzkumu 
odborníci odhalují, proč se 
egyptská Černá pyramida 
zhroutila předtím, než do ní 
pohřbili jejího faraona. [9-A] 
 
PREMIERE 
09.00 Zničená minulost (4. 
Řada): Potopené poklady 
Egypta (26. Díl) 
(Blowing Up History: Egypt's 
Sunken Treasures) 
Špičkový archeologický průzkum 
využívá nejmodernější metody 
ke skenování oceánského dna 
při hledání potopených sfing, 
chrámů a vraků lodí. [9-A] 
 
10.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1992 AM General 
Humvee (15. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1992 AM 
General Humvee) 
Mike se vydá hledat vojenské 
terénní vozidlo: Humvee. S 
Eddem sestaví karavan s 
pohonem všech 4 kol, se kterým 
se může vydat do doposud 
neprobádaných míst. [AL] 

 
11.00 Rození obchodníci (13. 
Řada): 1985 Maserati Biturbo 
(16. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1985 
Maserati Biturbo) 
Mike objeví Maserati Bi-Turbo z 
roku 1985, které bylo na 
počátku 90. let přestavěno na 
elektrický pohon. Zvládnou svůj 
historicky první elektrický 
projekt a bude ziskový? [AL] 
 
12.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Francie (2. Díl) 
(Salvage Hunters: France) 
Drew a Tee jedou poprvé do 
Francie. V údolí Loiry navštíví 
zámek ze 16. století. A zastaví se 
na trzích se starožitnostmi v 
Montsoreau a Viarme. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Neobvyklé předměty (3. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Unusual 
Objects) 
Drew pátrá po vzácných 
předmětech v dealerství sídlícím 
přímo v hospodě v městečku 
Devizes. A v Leigh-On-Sea narazí 
na řadu neobvyklých předmětů 
získaných na staveništích. [AL] 
 
14.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Prosperující Brooklyn (1. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Brooklyn's 
Booming) 
Producent hip hopu Dane 
nabídne Billymu vzácný bicí 
automat Roland TR-808. Navíc 
Billy vidí potenciál v hůlce se 
skrytou zbraní z 19. století a 
historickém trekingovém kole. 
[AL] 



 
14.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Rock kolem bloku (2. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Rock 
Around The Block) 
Billy navštíví starého kamaráda, 
který mu nabídne značku z 
podzemky a krásný jukebox 
Seeburg. Odborník na vinyl Greg 
najde pro Billyho zvláštní kousek 
historie. [AL] 
 
15.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Poklidné jízdy (3. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Cool 
Rides) 
Billy vidí potenciál v 
neuvěřitelně vzácném autě 
Vespa 400, ale to není v dobrém 
stavu. A Scott, nadšenec do 
historie, přinese sbírku 
politických reklamních placek. 
[AL] 
 
15.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Kouzelník pinballu (4. 
Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Pinball 
Wizard) 
Paul si vezme pinball ze 30. let 
minulého století, který někdo 
nechal v ulicích Brooklynu. Billy 
se také pochlubí neuvěřitelně 
vzácnou pamětihodností Franka 
Sinatry. [9-A] 
 
16.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Francie (2. Díl) 
(Salvage Hunters: France) 
Drew a Tee jedou poprvé do 
Francie. V údolí Loiry navštíví 
zámek ze 16. století. A zastaví se 
na trzích se starožitnostmi v 
Montsoreau a Viarme. [AL] 

 
17.00 Lovci odpadu (11. 
Řada): Neobvyklé předměty (3. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Unusual 
Objects) 
Drew pátrá po vzácných 
předmětech v dealerství sídlícím 
přímo v hospodě v městečku 
Devizes. A v Leigh-On-Sea narazí 
na řadu neobvyklých předmětů 
získaných na staveništích. [AL] 
 
18.00 Špinavé práce (9. Řada): 
Jídlo z medúz / Instalace 
epoxidu (1. Díl) 
(Dirty Jobs: Jellyballer / Epoxy 
Installer) 
Mike Rowe se připojí k rybářům 
v Georgii, kteří sbírají medúzy 
na jídlo. Pak pomáhá instalovat 
epoxidovou podlahu v 
restauraci, aby stihl večeři. [AL] 
 
19.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Gold Divers: Episode 8) 
Shawn dosáhne průlomu ve 
vyjednávání o koupi dolu ve 
vnitrozemí. Kris prožívá těžký 
den v Elimu, zatímco Zeke utrpí 
zničující zranění zad. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 12) 
Scotty se ztratí při průzkumu 
skrytých tunelů na Bishopově 
obrovském kutišti. Jack a 
Mickey jsou málem rozdrceni, 
když se Tarantoové snaží 
přemístit své stroje. [AL-T] 

 
21.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Deadliest Catch: Episode 7) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. 
 
22.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Gamblin' Man) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
23.00 Nejsmrtelnější úlovek: 
Pokrevní linie (1. Řada): 
Důkazní materiál (2. Díl) 
(Deadliest Catch: Bloodline: 
Proving Grounds) 
Josh, Casey a Jeff se vydávají na 
jižní okraj rybářského revíru 
Kona. Trojice se ponoří do vod 
plných žraloků, aby zjistila, proč 
se sem Phil stále vracel. [AL-T] 
 
00.00 Nazí a vystrašení (7. 
Řada): 15. díl (15. Díl) 
(Naked And Afraid: Baskets and 
Bullet Ants) 
Dva survivalisté musí přežít 21 
dnů bez jídla, vody nebo 
oblečení v jednom z 
nejextrémnějších a 
nejodlehlejších míst na světě. 
Jak to zvládnou? [9-A] 



 
02.00 Hledání opálů v 
australském vnitrozemí (5. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Outback Opal Hunters: 
Episode 12) 
Scotty se ztratí při průzkumu 
skrytých tunelů na Bishopově 
obrovském kutišti. Jack a 
Mickey jsou málem rozdrceni, 
když se Tarantoové snaží 
přemístit své stroje. [AL-T] 
 
03.00 Nejsmrtelnější úlovek 
(18. Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Deadliest Catch: Episode 7) 
Jednou z nejsmrtelnějších prací 
na světě je lovit aljašské kraby. 
Rybáři musejí čelit zrádným 
vodám Beringova moře při 
hledání těchto vzácných 
kamčatských krabů. 
 
04.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 25. díl (25. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 25) 
Mike upravuje Merkur XR4Ti z 
roku 1985. Vzácný model 
American je opařen turbem a 
klimatizačním systémem. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 26. díl (26. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 26) 
Tým pracuje na páté generaci 
Fordu Bronco. Ant u auta odhalí 
několik překvapení a Mike ho 
připraví na největší aukci 
sběratelských aut na světě. [AL] 
 

neděle 

26. červen 2022 
 

06.00 Jak se to dělá (19. 
Řada): Psací pera Space Pen, 
korálová akvária, kovové rakve 
(13. Díl) 
(How It's Made: Space 
Pens/Reef Aquariums/Metal 
Caskets) 
Jak se vyrábějí psací pera Space 
Pen, korálová akvária a kovové 
rakve? Zaměřujeme se na 
předměty denní potřeby - a 
nabízíme odpovědi! [AL] 
 
06.30 Jak se to dělá (20. 
Řada): Domorodé léčivé bubny, 
hrozinky, stereoskopické 
zobrazovače a páskové 
mikrofony (1. Díl) 
(How It's Made: Native Healing 
Drums, Raisins, Stereoscopic 
Viewers, Ribbon Microphones) 
Podíváte se, jak se vyrábějí 
domorodé léčivé bubny, 
hrozinky, stereoskopické 
zobrazovače či páskové 
mikrofony. [AL] 
 
07.00 Jak se to dělá (20. 
Řada): Koňské uzdy, ovesné 
cereálie, šperky s tyrkysem a 
elektrické skútry (2. Díl) 
(How It's Made: Horse Bits, Oat 
Cereal, Turquoise Jewelry) 
Podíváte se, jak se vyrábějí 
koňské uzdy, ovesné cereálie, 
šperky s tyrkysem či elektrické 
skútry. [AL] 
 
07.30 Jak se to dělá (20. 
Řada): Kleštičky na nehty, 
nefritové golfové hole, ledové 
víno a vodní lyže (3. Díl) 
(How It's Made: Nail Nippers, 
Jade Putters, Ice Cider) 
Podíváte se, jak se vyrábějí 
kleštičky na nehty, nefritové 
golfové hole, ledové víno a 
vodní lyže. [AL] 

 
08.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 8. díl 
(8. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 8) 
Pánové se snaží sehnat klasický 
Nissan Patrol pro surfařku 
Kerry. Ta jim předá svůj vůz VW 
Touran, který používá každý den 
a který se cestou do servisu 
porouchá. [AL] 
 
09.00 Jak se to dělá (16. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(How It's Made: Episode 6) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako například chirurgické 
nástroje, kečup a dvoupatrové 
autobusy? Seriál se na ně 
zaměří a zodpoví vám tuto 
otázku. [AL] 
 
09.30 Jak se to dělá (16. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(How It's Made: Episode 7) 
Přemýšleli jste někdy, jak se 
vyrábějí každodenní předměty 
jako světelné tyče, dřevěné 
modely letadel a malé kovové 
bubínky? Seriál se na ně zaměří 
a zodpoví vám tuto otázku. [AL] 
 
10.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (5. Řada): Citroen DS & 
Lotus 7 (1. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Citroen DS & Lotus 7) 
Paul chce koupit Citroen DS, ale 
Drew má velké námitky. Cena 
tohoto nabouraného klasického 
vozu je 6 500 liber - vezmou 
auto pánové za tuto cenu? [AL] 



 
11.00 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Obří zisk? (4. Díl) 
(Shed And Buried: A Right 
Royal Profit?) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
11.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Klasické, vzácné a 
krásné (5. Díl) 
(Shed And Buried: Classic, Rare 
And Beautiful) 
Moderátor Henry Cole a 
restaurátor motocyklů Sam 
Lovegrove pátrají po 
opuštěných automobilových 
pokladech ve Velké Británii, 
které kupují a následně 
prodávají. [AL] 
 
12.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Minibiky a velké 
náklady (14. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Mini-Bikes 
& Big Shots) 
Billy najde vzácný minibike 
Arctic Cat, ale bude muset 
vynaložit velké prostředky, aby 
ho znovu zprovoznil. A také 
objeví cenný plakát, na němž se 
hledá John Dillinger. [AL] 
 
12.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Skvělé nálezy (15. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Super 
Finds) 
Jeden muzikant požádá Billyho, 
jestli by objevil vzácné památky 
skupiny Monty Python. Billy je 
nadšený z nákupu robotického 
otomanu - ale schválí ho 
Lorraine a Brogan? [AL] 

 
13.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Baggage Battles: Scotland) 
Policejní sbor Glasgow čítá přes 
8 000 členů. Ti každoročně 
zabaví zboží v hodnotě 2 
milionů dolarů. Mark, Billy a 
Martinovi soupeří o tyto 
lukrativní předměty. [AL] 
 
13.30 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Baggage Battles: Florida) 
Letištní aukce na mezinárodním 
miamském letišti je prý největší 
na světě. Billy, Mark a Laurence 
se Sally se vrací podat své 
nabídky na poklady ukryté 
uvnitř zavazadel. [AL] 
 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 19. díl (19. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 19) 
Drew a Tee prohledávají britské 
pobřeží a hledají poklad. Na své 
450 km dlouhé cestě ze 
Severního Walesu do Essexu 
najdou dřezy se třemi nožičkami 
a řadu komod z borovice. [AL] 
 
15.00 Recyklační tým (5. 
Řada): Ranč Vycházející slunce 
(4. Díl) 
(Salvage Dawgs: Rising Sun 
Ranch) 
Dawgovi prohledávají dům na 
ranči v Aldersonu v Západní 
Virginii. Mezi zachráněné 
předměty patří vitráže a římsy. 
V dílně Mike znovu použije 
dřevo na stavbu trámového 
stolu. [AL-T] 

 
15.30 Recyklační tým (5. 
Řada): Trentonská střední škola 
(5. Díl) 
(Salvage Dawgs: Trenton 
Central High School) 
Tým prohledává obrovskou 
střední školu v Trentonu ve 
státě New Jersey. Mezi 
zachráněné položky patří 
šamotová umyvadla a dubové 
skříně. Mike a Tay postaví stůl 
ve tvaru písmene N. [AL-T] 
 
16.00 Rození obchodníci: 
Vysněné auto (2. Řada): 5. díl 
(5. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dream Car: 
Episode 5) 
Šéf autobazaru Mike Brewer a 
mechanik Marc „Elvis" Priestley 
pomáhají milovníkům benzinu 
vyměnit jejich nepotřebné vozy 
a získat auto svých snů. [AL] 
 
17.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Corvette C5 Z06 z roku 
2002 (4. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2002 
Corvette C5 Z06) 
Mike nalezne Chevy Corvette 
Z06 z roku 2002 se zrychlením z 
0 na 100 za 4 sekundy. Anta 
však odrazuje hromada práce, 
která ho čeká. [AL] 
 
18.00 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Dvojí tvář (7. Díl) 
(Baggage Battles: Two-Faced) 
Soupeři o zavazadla vyrazí na 
policejní aukci do kalifornského 
Stocktonu, kde jeden z 
odborníků na aukce odhalí 
formu na masku slavné 
hollywoodské ikony. [AL] 



 
18.30 Bitvy o zavazadla (2. 
Řada): Pistolnický souboj (8. 
Díl) 
(Baggage Battles: Guns a-
Blazin') 
Soupeři o zavazadla vyrazí na 
kovbojskou aukci do Kalifornie, 
kde soupeří o předměty z dob 
legendárního Buffalo Billa a 
cirkusů Barnum & Bailey. [AL] 
 
19.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): Pro lásku k nugetům 
(15. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: For The Love Of 
Nuggets) 
Odborník na těžbu zlata Freddy 
Dodge pomáhá majitelům dolů 
s problémy. Pokud se mu podaří 
zvýšit těžbu zlata, dostane podíl 
ze zisku, ale když se mu to 
nepodaří, nedostane nic. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Expedice X (3. Řada): 
Pohřebiště Velkých jezer (5. Díl) 
(Expedition X: Graveyard Of 
The Great Lakes) 
Zrádné jezero Superior si 
vyžádalo tisíce obětí. Phil a Jess 
se vrhnou do vyšetřování, aby 
odhalili údajnou paranormální 
aktivitu. [9-A] 
 
PREMIERE 
21.00 Donald Trump: Speciál o 
falešnosti 
(Donald Trump: A Faking It 
Special) 
Donald Trump je jednou z 
nejkontroverznějších osobností 
planety. Odborníci podrobně 
zkoumají Trumpova slova, činy a 
chování. [AL-T] 

 
22.00 Americký kartel (1. 
Řada): Duch (2. Díl) 
(American Cartel: The Ghost) 
Pátrání se stupňuje a policie si 
uvědomuje, že gang Vineland 
Boyz je mazanější, než si kdokoli 
představoval. Musejí být přijata 
rozhodnutí, která navždy změní 
vymáhání práva. [9-A] 
 
23.00 Největší drogový boss 
na světě 
(The World's Biggest Drug Lord) 
Tse Chi Lop je hlavním 
zločincem, který stál za 
největším obchodem s drogami 
v historii. Vyšetřovatelé 
odhalují, jak se mu dařilo zůstat 
více než deset let v utajení. [12-
ATH] 
 
00.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 15. díl (15. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: The 
Moon's Strange Secret) 
Kamery NASA zachytily 
nesčetné záhadné létající 
předměty. V rozhovorech se 
astronauti a vědci vyjadřují k 
možnosti existence života ve 
vesmíru. [AL] 
 
01.00 Neobjasněná akta NASA 
(3. Řada): 16. díl (16. Díl) 
(NASA's Unexplained Files: 
Saturn's Death Star) 
Raketa NASA selže na oběžné 
dráze. Podaří se jedinému 
astronautovi na palubě vrátit se 
zpět na Zemi? Dále se vynoří 
nové důkazy ohledně záhadné 
smrti Jurije Gagarina. [AL] 

 
02.00 Donald Trump: Speciál o 
falešnosti 
(Donald Trump: A Faking It 
Special) 
Donald Trump je jednou z 
nejkontroverznějších osobností 
planety. Odborníci podrobně 
zkoumají Trumpova slova, činy a 
chování. [AL-T] 
 
03.00 Americký kartel (1. 
Řada): Duch (2. Díl) 
(American Cartel: The Ghost) 
Pátrání se stupňuje a policie si 
uvědomuje, že gang Vineland 
Boyz je mazanější, než si kdokoli 
představoval. Musejí být přijata 
rozhodnutí, která navždy změní 
vymáhání práva. [9-A] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1995 Ford 
Escort RS Cosworth) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Wheeler Dealers: Toyota 
Supra) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mike Brewer mají náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily, které hodlají 
následně prodávat ve své dílně 
v LA. [AL] 
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06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Wheeler Dealers: Jaguar XJ6) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Dodge Charger (6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Dodge 
Charger) 
Mike míří do Ameriky hledat 
jedno z nejlepších místních aut: 
Dodge Charger. Takto prestižní 
vůz však hodně stojí. Utrží 
vůbec nějaký zisk? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (17. 
Řada): Struhadla na sýr/pálivá 
omáčka/stříbrné klenoty/ 
mexické židle (2. Díl) 
(How It's Made: Cheese Graters 
/ Hot Sauce) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento seriál se 
podrobně zaměří na další běžné 
předměty, aby to zjistil. [AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (11. 
Řada): Anatomické 
modely/hudební 
skříně/kukuřičné lupínky 
Tortilla/zapalovací svíčky (2. 
Díl) 
(How It's Made: Anatomical 
Models/Jukeboxes/Tortilla 
Chips) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou anatomické modely, 
hudební skříně, kukuřičné tortily 
a zapalovací svíčky. [AL] 

 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Jihozápad a Oxfordshire 
(5. Díl) 
(Shed And Buried: West 
Country And Oxfordshire) 
Henry a mechanik Sam navštíví 
dvě úžasné kůlny na jihozápadě 
a v Oxfordshire, kde hledají 
staré poklady, které by mohli 
zrekonstruovat a následně 
prodat. [AL-T] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Potěšení hráče (5. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Gamer's 
Delight) 
Billy kupuje herní automat s 
arkádovou hrou Pac-Man, který 
je potřeba opravit. Pak 
prozkoumá starožitné lékařské 
vybavení a rentgen kaskadéra 
Evela Knievela. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 16. díl (16. Díl) 
(Gold Rush: White Water: The 
Last Stand) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Budou se potápět do 
hlubin těch nejdivočejších 
aljašských zátok. [AL] 
 
11.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Podstoupení rizika (5. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Taking Risks) 
Drewův obchod vzkvétá, proto 
potřebuje zdvojnásobit nabídku. 
Navštíví podivný dům v 
Suffolku, kde objeví stodolu 
plnou předmětů z celého světa. 
[AL] 

 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Alfa Romeo 164L z roku 
1991 (5. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1991 Alfa 
Romeo 164L) 
Mike vystopuje vzácné Alfa 
Romeo 164L z roku 1991. Antovi 
se líbí, ale čeká ho spousta 
práce, protože bezchybná 
karoserie skrývá netěsnící 
motor. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 10. díl (10. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 10) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
14.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 11. díl (11. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 11) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
15.00 Lovci odpadu (14. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 12) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 



 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Kalifornské pikle (9. Díl) 
(Baggage Battles: California 
Scheming) 
Mazaní soupeři o zavazadla 
pročesávají svět a hledají aukce 
ztraceného majetku. Na nich se 
spolu utkají, aby získali 
lukrativní předměty, které 
hodlají se ziskem prodat. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Učiněné poklady (15. 
Díl) 
(Shed And Buried: Signs And 
Wonders) 
V Somersetu navštíví Henry a 
Sam muže s úžasnou sbírkou 
motocyklů. Má i několik 
vzácných kousků, ale možná 
budou příliš drahé. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Potěšení hráče (5. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Gamer's 
Delight) 
Billy kupuje herní automat s 
arkádovou hrou Pac-Man, který 
je potřeba opravit. Pak 
prozkoumá starožitné lékařské 
vybavení a rentgen kaskadéra 
Evela Knievela. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Záchrana předmětů ze 
statku (7. Díl) 
(Salvage Dawgs: Salvaging 
Items From A Farmhouse) 
Tým Black Dog Salvage se 
zaměří na čtvercový statek v 
Roanoke ve Virginii. [AL] 
 
18.00 Jak to dělají? (16. Řada): 
3. díl (3. Díl) 
(How Do They Do It?: Episode 
3) 
K výrobě mnohých předmětů 
každodenního života jsou v 
moderní společnosti používány 
sofistikované inženýrské 
procesy. Jak vypadají? [AL] 

 
18.30 Jak se to dělá (17. 
Řada): Struhadla na sýr/pálivá 
omáčka/stříbrné klenoty/ 
mexické židle (2. Díl) 
(How It's Made: Cheese Graters 
/ Hot Sauce) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento seriál se 
podrobně zaměří na další běžné 
předměty, aby to zjistil. [AL] 
 
19.00 Nazí a vystrašení XL (6. 
Řada): Na kousky (2. Díl) 
(Naked and Afraid XL: 
Chomping At His Bits) 
Bažiny si vyžádají první oběť, 
když jeden z vítězných 
soutěžících musí soutěž opustit. 
Ryan, Matt a Rylie pokračují ve 
svém riskantním plánu chytit 
aligátora. [9-AT] 
 
PREMIERE 
21.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Soutěž nové generace 
(6. Díl) 
(Naked And Afraid: Next Gen 
Survival) 
Děti dvou hvězdných 
soutěžících čelí v mexické 
džungli hrozbě smrtících zmijí a 
neúnavných mravenců faraonů. 
Vydrží Waylon a Julia celých 21 
dní? [9-A] 
 
22.00 Ed Stafford: První z kola 
ven (1. Řada): Thajsko (4. Díl) 
(Ed Stafford: First Man Out: 
Thailand) 
V drsné džungli severního 
Thajska se Ed utká s bývalým 
vojenským survivalistou, 
legendárním EJ Snyderem. Hrozí 
tragédie, když se jeden ze 
soutěžících skutálí z útesu. [9-A] 

 
23.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Příležitost klepe na 
dveře (4. Díl) 
(Salvage Hunters: When 
Opportunity Knocks) 
Drew neustále pátrá po 
neobjevených pokladech. Má 
výjimečnou příležitost 
prozkoumat zvláštní předměty v 
chesterské zoo. A v 
Leicestershire objeví královskou 
památku. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): 11. díl (10. Díl) 
(Expedition Unknown: Chasing 
The Fortune Of Sir Francis 
Drake) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než vyrazí, vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-AT] 
 
01.00 Nazí a vystrašení (8. 
Řada): Soutěž nové generace 
(6. Díl) 
(Naked And Afraid: Next Gen 
Survival) 
Děti dvou hvězdných 
soutěžících čelí v mexické 
džungli hrozbě smrtících zmijí a 
neúnavných mravenců faraonů. 
Vydrží Waylon a Julia celých 21 
dní? [9-A] 
 
02.00 Ed Stafford: První z kola 
ven (1. Řada): Thajsko (4. Díl) 
(Ed Stafford: First Man Out: 
Thailand) 
V drsné džungli severního 
Thajska se Ed utká s bývalým 
vojenským survivalistou, 
legendárním EJ Snyderem. Hrozí 
tragédie, když se jeden ze 
soutěžících skutálí z útesu. [9-A] 



 
03.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Příležitost klepe na 
dveře (4. Díl) 
(Salvage Hunters: When 
Opportunity Knocks) 
Drew neustále pátrá po 
neobjevených pokladech. Má 
výjimečnou příležitost 
prozkoumat zvláštní předměty v 
chesterské zoo. A v 
Leicestershire objeví královskou 
památku. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Lancia Fulvia z roku 
1972 (14. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1972 Lancia 
Fulvia) 
Mike narazí na vzácný závodní 
model Lancia Fulvia z roku 1972. 
Spolu s Antem musí opravit CV 
kloub, nefunkční topení, 
prasklou přístrojovou desku a 
ucpaný palivový systém. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 6. díl (6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Porsche 997) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
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06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1987 
Renault 5 GT Turbo) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 

 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): DeLorean (7. Díl) 
(Wheeler Dealers: DeLorean) 
Mike se vypravil do USA nalézt 
vůz DeLorean, jedno z 
nejrozpoznatelnějších a 
nejosobitějších aut. Podaří se ho 
Eddovi zrestaurovat a 
maximalizovat jejich zisk? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (17. 
Řada): Vábničky na 
zvěř/majonéza/ 
žiletky/ochranný žiletkový 
strojek (3. Díl) 
(How It's Made: Game Calls / 
Mayonnaise) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento fascinující seriál 
se podrobně zaměří na další 
běžné předměty, aby to zjistil. 
[AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (11. 
Řada): Tužky/Recyklace 
kovů/Káva (3. Díl) 
(How It's Made: Pencils/Metal 
Recycling/Coffee) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou tužky, recyklace kovů 
a káva. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Surfaři v Cornwallu (6. 
Díl) 
(Shed And Buried: Cornish Surf) 
Henry a Sam prohledávají 
surfařskou chatu v Cornwallu a 
najdou kola vyrobená na 
zakázku, surfařská prkna a další 
divné předměty všeho druhu. 
Vydělají si peníze v Cornwallu? 
[AL-T] 

 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Děla a koktejly (6. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Cannons 
& Cocktails) 
Billy najde koktejlový šejkr 
Napier vyrobený v době 
prohibice. A také se pokusí najít 
pro vojenského sběratele Petera 
dělo z 19. století. [AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): Nikdy se 
nevzdávej (1. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Never Back Down) 
Po dvou měsících nejistoty se 
Dustin a jeho tým vracejí do 
pohoří Chilkat. Dustin je 
ochoten riskovat vše, aby se 
vrátil na zlatou stezku. [9-A] 
 
11.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Děla a koktejly (6. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Cannons 
& Cocktails) 
Billy najde koktejlový šejkr 
Napier vyrobený v době 
prohibice. A také se pokusí najít 
pro vojenského sběratele Petera 
dělo z 19. století. [AL] 
 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Volkswagen Rabbit GTI 
(6. Díl) 
(Wheeler Dealers: Volkswagen 
Rabbit GTI) 
Před talentovaným 
mechanikem Antem Ansteadem 
a prodejcem automobilů Mikem 
Brewerem stojí náročný úkol: 
najít a renovovat ikonické 
automobily a následně je 
prodávat ve své dílně. [AL] 



 
13.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Poklad kapitána Kidda 
(10. Díl) 
(Expedition Unknown: Captain 
Kidd's Treasure) 
Josh cestuje do Karibiku, kde 
bude hledat legendární poklad 
kapitána Kidda. Hledání ho 
přivede k ostrovnímu úkrytu 
tohoto nechvalně známého 
piráta. [9-A] 
 
14.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Prokleté zlaté jezero v 
Africe (11. Díl) 
(Expedition Unknown: Africa's 
Cursed Lake Of Gold) 
Josh Gates se potápí ve zrádně 
hlubokém jezeře Otjikoto v 
namibijské divočině, kde hledá 
poklad ztracený během první 
světové války. [9-A] 
 
15.00 Výprava do neznáma (3. 
Řada): Posvátná archa úmluvy 
(12. Díl) 
(Expedition Unknown: The Ark 
Of The Covenant) 
Josh Gates míří do Izraele a do 
Etiopie, kde bude hledat 
ztracenou posvátnou archu 
úmluvy, která údajně obsahuje 
deset přikázání. [9-A] 
 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Kradená auta (10. Díl) 
(Baggage Battles: Grand Theft 
Auto) 
Soupeři o zavazadla míří na 
strojírenskou aukci do Tampy, 
kde budou bojovat o tisíce 
ztracených či zabavených 
vozidel. Ukrývá se mezi nimi 
nějaký skvost? [AL] 

 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Na sedadle smrti (16. 
Díl) 
(Shed And Buried: Riding 
Shotgun) 
Henry a Sam jsou v Suffolku, 
kde si prohlížejí sbírku starých 
kol. Henryho zaujmou 
benzinová čerpadla, ale Sama 
okouzlí sajdkáry. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Děla a koktejly (6. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Cannons 
& Cocktails) 
Billy najde koktejlový šejkr 
Napier vyrobený v době 
prohibice. A také se pokusí najít 
pro vojenského sběratele Petera 
dělo z 19. století. [AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Záchrana předmětů pro 
výrobu jiných (8. Díl) 
(Salvage Dawgs: Salvaging 
Items Into Repurposed Goods) 
Mike, Robert a Ted demontují 
obchodní terminál v makléřské 
firmě v centru Roanoke ve 
Virginii. [AL] 
 
18.00 Jak to dělají? (16. Řada): 
13. díl (13. Díl) 
(How Do They Do It?: Guitar 
Amplifier, Clay Pots) 
K výrobě mnoha předmětů 
běžných v moderní společnosti 
jsou používány sofistikované 
inženýrské procesy. Jak 
vypadají? [AL] 

 
18.30 Jak se to dělá (17. 
Řada): Vábničky na 
zvěř/majonéza/ 
žiletky/ochranný žiletkový 
strojek (3. Díl) 
(How It's Made: Game Calls / 
Mayonnaise) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento fascinující seriál 
se podrobně zaměří na další 
běžné předměty, aby to zjistil. 
[AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Chevrolet C10 1971 (22. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: 1971 
Chevrolet C10 Truck) 
Mike narazí na Chevy C10 z roku 
1971 s dlouhým podvozkem. Je 
v dobrém stavu, ale mají pocit, 
že by za něj mohli dostat víc, 
kdyby ho trochu opravili. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 Zlatá horečka: Freddy 
Dodge zachraňuje zlaté doly (1. 
Řada): Zlato, nebo nic (1. Díl) 
(Gold Rush: Freddy Dodge's 
Mine Rescue: Bonanza Or Bust) 
Freddy Dodge a Juan Ibarra se 
připravují na další záchranné 
akce ve zlatých dolech. Než se 
opět vydají na cestu, věnují čas 
zamyšlení se nad předchozími 
problémy a úspěchy. [AL] 
 
PREMIERE 
21.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 30. díl (30. Díl) 
(Gold Divers: Episode 30) 
Nome na Aljašce má zasáhnout 
mohutná sněhová bouře, která 
ukončí těžební sezónu. Zeke 
riskuje poslední jízdu, zatímco 
Shawn vyhrává velký jackpot. 
[AL] 



 
PREMIERE 
22.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Episode 
8) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL-T] 
 
23.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Podstoupení rizika (5. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Taking Risks) 
Drewův obchod vzkvétá, proto 
potřebuje zdvojnásobit nabídku. 
Navštíví podivný dům v 
Suffolku, kde objeví stodolu 
plnou předmětů z celého světa. 
[AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (5. 
Řada): Tajemství Ježíše (11. Díl) 
(Expedition Unknown: 
Mysteries Of Jesus) 
Josh cestuje do Svaté země, aby 
prozkoumal prastaré tajemství: 
Kde se opravdu narodil Ježíš 
Kristus? Budeme muset 
přehodnotit Ježíšův příběh? [9-
AT] 
 
01.00 Zlato z Beringova moře 
(10. Řada): 30. díl (30. Díl) 
(Gold Divers: Episode 30) 
Nome na Aljašce má zasáhnout 
mohutná sněhová bouře, která 
ukončí těžební sezónu. Zeke 
riskuje poslední jízdu, zatímco 
Shawn vyhrává velký jackpot. 
[AL] 

 
02.00 Zlato Hoffmanovy 
rodiny (1. Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Hoffman Family Gold: Episode 
8) 
Todd Hoffman je připraven začít 
znovu těžit. Vkládá své životní 
úspory do ambiciózního plánu 
na ozdravení problémového 
dolu v Nome na Aljašce. [AL-T] 
 
03.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Podstoupení rizika (5. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Taking Risks) 
Drewův obchod vzkvétá, proto 
potřebuje zdvojnásobit nabídku. 
Navštíví podivný dům v 
Suffolku, kde objeví stodolu 
plnou předmětů z celého světa. 
[AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): Datsun 510 z roku 1972 
(15. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1972 Datsun 
510) 
Mike a Ant modernizují vzácný 
dvoudveřový Datsun 510 z roku 
1972. Motor je v pořádku, ale 
lak, převodovka a karoserie 
potřebují opravu. [AL] 
 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 7. díl (7. Díl) 
(Wheeler Dealers: Jaguar XJ6) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 

středa 

29. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 9. díl (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mitsubishi 
Evo 7) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Nákladní vůz Chevy (8. 
Díl) 
(Wheeler Dealers: Chevy Truck) 
Mike je v San Francisku, kde 
hledá klasický pickup Chevrolet 
Stepside. Podaří se mu objevit 
rzí nedotčený model, aby jej 
mohl Edd zrestaurovat? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (17. 
Řada): Kukuřičné 
placky/klikové hřídele/letadla 
do buše/kola jízdních kol (4. 
Díl) 
(How It's Made: Corn Tortillas / 
Crankshafts) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento fascinující seriál 
se podrobně zaměří na další 
běžné předměty, aby to zjistil. 
[AL] 
 
08.30 Jak se to dělá (11. 
Řada): Oštěpy (4. Díl) 
(How It's Made: 
Javelins/Cuckoo 
Clocks/Windscreen Wipers) 
Uvidíme zblízka, jak se dělají 
další každodenní věci. Tentokrát 
to budou mimo jiné i oštěpy. 
[AL] 



 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Z Bodminu do 
Oxfordshiru (7. Díl) 
(Shed And Buried: From 
Bodmin To Oxfordshire) 
Henry a Sam jsou v oblasti 
vřesoviště Bodmin Moor, kde 
prohledávají sbírku předmětů 
shromážděných v období 25 let 
včetně obojživelných vozidel, 
motocyklů, matic a šroubů. [AL-
T] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Obchod vzkvétá (7. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Wall Of 
Boom) 
Billy objeví ve svém oblíbeném 
místním obchodě s historickými 
předměty hodiny s motýlkem. 
Později chce jedna vojenská 
veteránka svému strýci koupit 
dárek s vojenskou tematikou. 
[AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (5. Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Gold Rush: White Water: 
Blood Runs Thicker Than 
Water) 
Fred a Dustin se otevřeně 
svěřují s vrcholy i pády svého 
vztahu otce a syna, včetně 
okamžiku, který je mohl navždy 
rozdělit. [9-AT] 
 
11.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Belgie (7. Díl) 
(Salvage Hunters: Belgium) 
Drew je na nákupech v Belgii. 
Navštíví bleší trh v Tongerenu a 
setká se s renomovaným 
prodejcem, který žije v 
obrovském zámku. [AL] 

 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Dodge Ram SRT-10 z 
roku 2004 (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2004 Dodge 
Ram SRT-10) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 
 
13.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): 13. díl (13. Díl) 
(Naked And Afraid: Naked And 
Ghosted) 
Ti nejlepší dostanou nejtěžší 
svůj dosavadní úkol v mexické 
džungli. Setkají se s prudkými 
lijáky, tajemnými zvuky a 
bouřemi s blesky! [9-AT] 
 
14.00 Nazí a vystrašení (6. 
Řada): V Amazonii (14. Díl) 
(Naked And Afraid: Amazoned 
Out) 
Dva superfanoušci jsou 
ponecháni hluboko v 
amazonském deštném pralese. 
Dvojice se musí vypořádat s 
prudkými lijáky, neúnavným a 
otravným hmyzem a s 
extrémním nedostatkem 
spánku. [9-AT] 
 
15.00 Nazí a vystrašení (7. 
Řada): Peklo a černé vody (1. 
Díl) 
(Naked And Afraid: Come Hell 
And Black Water) 
Farmářka a válečný veterán jsou 
ponecháni na Floridě v kruté 
bažině s černými vodami. 
Zvládnou jedovaté hady a 
přívalové deště? [9-A] 

 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): Oko za oko (11. Díl) 
(Baggage Battles: Eye for an 
Eye) 
Soupeři o zavazadla jsou v 
Torontu na jedné z největších 
aukcí nákladů a zavazadel v 
Kanadě. Billy v získaných 
zavazadlech objeví jedny z 
nejvíce šokujících předmětů. 
[AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Obrovský výběr (17. Díl) 
(Shed And Buried: Spoilt For 
Choice) 
V Lowestoftu Henry a Sam 
nemohou věřit svým očím, když 
narazí na Charlieho sbírku. Má 
všechno od aut a kol až po 
stacionární motory. [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Obchod vzkvétá (7. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Wall Of 
Boom) 
Billy objeví ve svém oblíbeném 
místním obchodě s historickými 
předměty hodiny s motýlkem. 
Později chce jedna vojenská 
veteránka svému strýci koupit 
dárek s vojenskou tematikou. 
[AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Záchrana předmětů z 
lodi námořnictva (9. Díl) 
(Salvage Dawgs: Salvaging 
Items From A Navy Ship) 
Mike, Robert a tým Black Dog 
Salvage demontují součástky z 
lodě USS Zuni/USCG Tamaroa, 
která kdysi patřila americkému 
námořnictvu. [AL] 



 
18.00 Jak to dělají? (16. Řada): 
5. díl (5. Díl) 
(How Do They Do It?: Stainless 
Steel, Safe Locks) 
K výrobě mnohých předmětů 
každodenního života jsou v 
moderní společnosti používány 
sofistikované inženýrské 
procesy. Jak vypadají? [AL] 
 
18.30 Jak se to dělá (17. 
Řada): Kukuřičné 
placky/klikové hřídele/letadla 
do buše/kola jízdních kol (4. 
Díl) 
(How It's Made: Corn Tortillas / 
Crankshafts) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento fascinující seriál 
se podrobně zaměří na další 
běžné předměty, aby to zjistil. 
[AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): 20. díl (20. Díl) 
(Wheeler Dealers: Episode 20) 
Mike narazí na Mercedes Benz 
E55 AMG z roku 2002, který 
potřebuje menší úpravy. Vydělá 
na něm? A Ant řeší sérii 
závažných problémů. [AL] 
 
PREMIERE 
20.00 S podporou celebrit: 
Nové auto (1. Řada): Nezlob se 
(3. Díl) 
(Celebrity IOU Joyride: Don't 
Go Ham) 
Mary J. Blige chce překvapit 
svou důvěryhodnou asistentku. 
Ant a Cristy pomáhají upravit 
interiér Range Roveru Velar 
pomocí luxusních textur a 
výrazných barev. [AL] 

 
21.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jemně s Land Roverem 
(12. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fine And 
Landy) 
Mike najde britskou 
motoristickou ikonu: Land Rover 
Series III z roku 1976. Jde o 
vzácný nález a jeden z mála 
registrovaný v Kalifornii, ale Ant 
má problém vůz rozjet. [AL] 
 
22.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Ohněm žijící Corvetta (5. Díl) 
(Monster Garage: Fire-
Breathing Corvette) 
Tým chce z benzinové korvety 
udělat korvetu, která jezdí na 
oheň. Na stavbu mají pouze pět 
dní a nesmí utratit více než 5 
500 dolarů. [AL-T] 
 
23.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Krok s dobou (6. Díl) 
(Salvage Hunters: Moving With 
The Times) 
Drew si rád kupuje zařízení od 
firem, které se rozhodnou držet 
krok s dobou. V jednom 
essexském obchodním domě, 
který ukončuje svou činnost, 
najde vzácný stůl z třicátých let. 
[AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (6. 
Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Expedition Unknown: Mystery 
Of Dead Mountain) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než vyrazí, vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-A] 

 
01.00 Rození obchodníci (16. 
Řada): Jemně s Land Roverem 
(12. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fine And 
Landy) 
Mike najde britskou 
motoristickou ikonu: Land Rover 
Series III z roku 1976. Jde o 
vzácný nález a jeden z mála 
registrovaný v Kalifornii, ale Ant 
má problém vůz rozjet. [AL] 
 
02.00 Garáž příšer (1. Řada): 
Ohněm žijící Corvetta (5. Díl) 
(Monster Garage: Fire-
Breathing Corvette) 
Tým chce z benzinové korvety 
udělat korvetu, která jezdí na 
oheň. Na stavbu mají pouze pět 
dní a nesmí utratit více než 5 
500 dolarů. [AL-T] 
 
03.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Krok s dobou (6. Díl) 
(Salvage Hunters: Moving With 
The Times) 
Drew si rád kupuje zařízení od 
firem, které se rozhodnou držet 
krok s dobou. V jednom 
essexském obchodním domě, 
který ukončuje svou činnost, 
najde vzácný stůl z třicátých let. 
[AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): 2004 Mini Cooper S 
MC40 (16. Díl) 
(Wheeler Dealers: 2004 Mini 
Cooper S MC40) 
Mike najde jeden MC40. Při 
příležitosti 40. výročí této 
britské ikony, která zvítězila na 
rallye v Monte Carlu, se vyrobilo 
pouze 1 000 kusů. Vrátí mu Ant 
jeho původní vzhled? [AL] 



 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 8. díl (8. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1987 
Renault 5 GT Turbo) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 

čtvrtek 

30. červen 2022 
 

06.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 10. díl (10. Díl) 
(Wheeler Dealers: VW Golf 
Cabriolet) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 
 
07.00 Rození obchodníci (8. 
Řada): Karmann Ghia (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Karmann 
Ghia) 
Mike je v Idahu, kde kupuje 
jedinečný roadster, Karmann 
Ghia. Edd je z něho nadšen. Co 
když ale na něm kvůli rozbité 
převodovce a mizernému 
interiéru nic nevydělají? [AL] 
 
08.00 Jak se to dělá (17. 
Řada): Skládací 
kajaky/piñaty/popelářské 
vozy/brzdové destičky (5. Díl) 
(How It's Made: Folding Kayaks 
/ Pinatas) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento fascinující seriál 
se podrobně zaměří na další 
běžné předměty, aby to zjistil. 
[AL] 

 
08.30 Jak se to dělá (11. 
Řada): Technické sklo (5. Díl) 
(How It's Made: Technical 
Glass/Washing 
Machines/Playing Cards) 
Podíváte se, jak se vyrábí 
technické sklo, pračky, hrací 
karty a kuše. [AL] 
 
09.00 Schováno v kůlnách (1. 
Řada): Redruth (8. Díl) 
(Shed And Buried: Redruth) 
V Redruthu narazí Henry a 
mechanik Sam na kůlny 
naplněné polorozpadlým 
obsahem, včetně auta Anglia z 
filmů o Harrym Potterovi či 
kanárkově žluté Lamborghini. 
[AL-T] 
 
09.30 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Od starobylého po 
viktoriánské (8. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Radio 
Renaissance) 
Billy kupuje skříňku z doby 
prohibice, která je v děsném 
stavu. Požádá o pomoc svou 
dceru a rozhlasového 
odborníka, aby tomuto 
předmětu dali moderní styl. 
[AL] 
 
10.00 Zlatá horečka: Divoká 
voda (1. Řada): 1. díl (1. Díl) 
(Gold Rush: White Water 
(Special): Hidden Depths) 
Dakota Fred a jeho syn Dustin 
riskují své životy, aby našli zlaté 
nugety. Potápí se v 
nejdivočejších aljašských 
potocích. [AL-T] 
 
11.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Holandsko (8. Díl) 
(Salvage Hunters: Holland) 
Drew se vydá do Holandska, kde 
na proslulých trzích se 
starožitnostmi najde jedinečné 
kusy, například jeho vysněné 
staré Bugatti. [AL] 

 
12.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Výběr nejlepšího (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Best Of) 
Talentovaný mechanik Ant 
Anstead a prodejce automobilů 
Mik Brewer nacházejí a renovují 
ikonické automobily, které 
hodlají následně prodávat ve 
své dílně v LA. [AL] 
 
13.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (6. Řada): Vauxhall Viva 
(3. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Vauxhall Viva) 
Drew a Paul zachraňují klasiku: 
Vauxhall Viva. Vůz byl v 60. 
letech minulého století značně 
upraven, ale po letech v garáži 
už má to nejlepší za sebou. [AL] 
 
14.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (6. Řada): Alfa Romeo 
2000 GTV (4. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Alfa Romeo 2000 GTV) 
Paul zaplatil něco přes 15 000 
liber za Alfu Romeo 2000 GTV, 
která se zdá být ve skvělém 
stavu. Drew je však zděšen, když 
se dozví, že jde o automat. [AL] 
 
15.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (6. Řada): BMW 323i (5. 
Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
BMW 323i) 
Paul a Drew si prohlédnou 
BMW 323i, které už 12 let stojí 
ve stodole. Drew chce auto 
vkusně zrenovovat, ale Paul má 
okázalejší plán. [AL] 



 
16.00 Bitvy o zavazadla (1. 
Řada): 12. díl (12. Díl) 
(Baggage Battles: Daredevils) 
Soupeři o zavazadla jsou v 
Torontu, kde bojují o 
mezinárodní náklady a 
zavazadla. Jeden z odborníků 
objeví předmět zhotovený 
legendárním odvážlivcem 
Evelem Knievelem. [AL] 
 
16.30 Schováno v kůlnách (2. 
Řada): Těžká zkouška (18. Díl) 
(Shed And Buried: Trials And 
Tribulations) 
V rozlehlém venkovském sídle v 
Devonu najdou Henry a Sam 
hromady aut a motorek. 
Dokážou si vůbec vybrat? [AL] 
 
17.00 Billy kupuje Brooklyn (1. 
Řada): Od starobylého po 
viktoriánské (8. Díl) 
(Billy Buys Brooklyn: Radio 
Renaissance) 
Billy kupuje skříňku z doby 
prohibice, která je v děsném 
stavu. Požádá o pomoc svou 
dceru a rozhlasového 
odborníka, aby tomuto 
předmětu dali moderní styl. 
[AL] 
 
17.30 Recyklační tým (2. 
Řada): Ovocný sad (10. Díl) 
(Salvage Dawgs: Thomas 
Massie Orchard) 
Tým Black Dog míří do hor, kde 
bude zachraňovat různé stavby 
ze starého ovocného sadu. [AL] 
 
18.00 Jak to dělají? (16. Řada): 
9. díl (9. Díl) 
(How Do They Do It?: Tractors, 
Cowbells) 
K výrobě mnoha předmětů 
běžných v moderní společnosti 
jsou používány sofistikované 
inženýrské procesy. Jak 
vypadají? [AL] 

 
18.30 Jak se to dělá (17. 
Řada): Skládací 
kajaky/piñaty/popelářské 
vozy/brzdové destičky (5. Díl) 
(How It's Made: Folding Kayaks 
/ Pinatas) 
Napadlo vás někdy, jak se 
vyrábějí předměty každodenní 
potřeby? Tento fascinující seriál 
se podrobně zaměří na další 
běžné předměty, aby to zjistil. 
[AL] 
 
19.00 Rození obchodníci (15. 
Řada): Fiat 124 (11. Díl) 
(Wheeler Dealers: Fiat 124) 
Mike najde Fiat 124 Spider z 
roku 1972, který potřebuje 
vylepšit řízení. Mike se pustí do 
práce na interiéru, zatímco Ant 
opravuje prosakující diferenciál. 
[AL] 
 
20.00 Lovci odpadu (15. 
Řada): 5. díl (5. Díl) 
(Salvage Hunters: Episode 5) 
Lovec pokladů moderní doby, 
Drew Pritchard, cestuje po celé 
Velké Británii a hledá podivné a 
zajímavé předměty. Čím větší 
hora pokladů, tím šťastnější je. 
[AL] 
 
21.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 2. díl (2. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 2) 
Francouzský leštič Alex si poradí 
se stolním fotbálkem, který je 
značně poničený počasím. 
Martin pracuje na kufru 
dostavníku, zatímco Craig 
renovuje skandinávskou židli. 
[AL] 

 
22.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): Jaguar XJS a 
Renault 4 (5. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Jaguar XJS & Renault 4) 
Na venkově v Devonu hoši 
narazí na kouzelný Renault 4. Je 
to vzácný model z limitované 
série. Dokáže Drew s Paulem 
replikovat jeho unikátní látkový 
interiér? [AL-T] 
 
23.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Belgie (7. Díl) 
(Salvage Hunters: Belgium) 
Drew je na nákupech v Belgii. 
Navštíví bleší trh v Tongerenu a 
setká se s renomovaným 
prodejcem, který žije v 
obrovském zámku. [AL] 
 
00.00 Výprava do neznáma (6. 
Řada): 2. díl (2. Díl) 
(Expedition Unknown: The 
Search For Florida's Lost Pirate) 
Josh Gates se zaměří na známé 
nevyřešené případy po celém 
světě. Než vyrazí, vyslechne 
klíčové očité svědky, aby zjistil, 
zda v případech došlo k 
nějakému posunu. [9-A] 
 
01.00 Lovci odpadu: 
Restaurátoři (4. Řada): 2. díl (2. 
Díl) 
(Salvage Hunters: The 
Restorers: Episode 2) 
Francouzský leštič Alex si poradí 
se stolním fotbálkem, který je 
značně poničený počasím. 
Martin pracuje na kufru 
dostavníku, zatímco Craig 
renovuje skandinávskou židli. 
[AL] 



 
02.00 Lovci odpadu: Klasická 
auta (2. Řada): Jaguar XJS a 
Renault 4 (5. Díl) 
(Salvage Hunters: Classic Cars: 
Jaguar XJS & Renault 4) 
Na venkově v Devonu hoši 
narazí na kouzelný Renault 4. Je 
to vzácný model z limitované 
série. Dokáže Drew s Paulem 
replikovat jeho unikátní látkový 
interiér? [AL-T] 

 
03.00 Lovci odpadu (12. 
Řada): Belgie (7. Díl) 
(Salvage Hunters: Belgium) 
Drew je na nákupech v Belgii. 
Navštíví bleší trh v Tongerenu a 
setká se s renomovaným 
prodejcem, který žije v 
obrovském zámku. [AL] 
 
04.00 Rození obchodníci (14. 
Řada): International Scout z 
roku 1970 (17. Díl) 
(Wheeler Dealers: 1970 
International Scout) 
Mike hledá staré SUV - 
International Harvester Scout 
800A z roku 1970. Ant 
přestavuje převodovku a 
vyměňuje interiér. [AL] 

 
05.00 Rození obchodníci (17. 
Řada): 9. díl (9. Díl) 
(Wheeler Dealers: Mitsubishi 
Evo 7) 
Prodejce automobilů Mike 
Brewer je zpět ve Velké Británii! 
S automechanikem Marcem 
„Elvisem" Priestleym se snaží 
najít a obnovit legendární auta, 
aby je mohli se ziskem prodat. 
[AL] 

 
 
 

 


