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Tipy – Listopad 2010 
 
Modrý kontinent 
 
Každý čtvrtek ve 20.00  
Premiéra 23. listopadu 
 
Camilla Anderson  v novém seriálu Modrý kontinent vyráţí 
objevovat Tichý oceán, vodní masu, která je rozlohou větší, neţ 
všechny pevniny naší planety dohromady. Jde ve stopách prvních 
osadníků a snaţí se pochopit, co přimělo ty, kteří stáli na hranici 
neznáma, aby se vydali na cestu do této nekončící modré nicoty. 
Při své cestě nahlíţí do domovů i srdcí domorodců, dovídá se o 
minulých vítězstvích, problémech současnosti i nadějích 
budoucnosti. Poznává laskavé a šlechetné lidi, kteří jsou se svými 
ostrovy hluboce spjati. Camilla procestuje celou oblast od Papuy 
Nové Guiney aţ po Novým Zéland, kde výpravu končí. Camilla 
chytá svou vlastní vlnu v seriálu Modrý kontinent.       
 

 

 
 
 
Báječné vyjížďky na motocyklu – zpět na Route 66 
Premiéra v úterý 30. listopadu ve 20:00 
 
Route 66 byla před časem vyřazena z oficiálního seznamu 
amerických dálnic, ale zkuste to říci Henry Coleovi! Šest let po jeho 
předchozí pouti, nakopne Henry znovu svůj stroj a vydává se vstříc 
novým dobrodruţstvím. 90-ti stupňové horko, 100%-tní vlhkost a 
přívalový déšť je rázem to nejmenší, co jej cestou potkává. Ve 
skutečnosti Henry na své 4000 kilometrové vyjíţďce potkává 
bojovníky UFO, skutečné pistolníky, výstřední milionáře a jiné 
děsivé motorkáře. Jde o sílící výmysl nebo doznívající báje? Buďte 
si jisti, ţe Henry vám to řekne na rovinu stejně tak, jako čelí realitě 
na Route 66. 
    

 

Co musíte vidět 
Každou středu od 17. listopadu v 19:30   

 
Ţádáte si cestovatelský magazín, který se dostává do samotného 
srdce kaţdé destinace, inspiruje vás nápady na vlastní dovolenou 
nebo cesty bez toho, ţe by vám kázal jako cestovní průvodce? To 
vše najdete v Co musíte vidět, seriálu, který zachycuje podstatu 
míst – jejich zajímavosti, kulturu, historii a tajemství, jimiţ jsou tak 
fascinující. Náš tým reportérů v obsazení Mika McCleana, Sarah 
Cawood a Dannyho Robbinse nahlíţí pod pokličku starým 
osvědčeným místům, stejně tak jako i novým atraktivním tipům. 
Mezi destinacemi, která se dostala pod drobnohled průvodců Co 
musíte vidět, jsou Stockholm, Quebec, Mnichov, Las Vegas a 
Praha. Výsledek vţdy pobaví, někdy je pravda trochu 
kontroverzní, ale vţdy zůstává pronikavým portrétem  
nejzajímavějších destinací na světě. 
 
 
 


