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Fokus TV
Fokus TV to pierwsza polska bezpłatna telewizja dokumentalna o zasięgu ogólnokrajowym. Proponuje swoim widzom szerokie spektrum programów o tematyce dotyczącej:
aktualnych zjawisk społecznych zachodzących w Polsce i na świecie, globalnych problemów, wydarzeń wpływających na życie każdego, faktów z historii współczesnej, sekretów
medycyny, przyrody i nowoczesnej technologii. Pogłębia wiedzę, poszerza horyzonty, zaraża nowymi pasjami, pomaga w poznawaniu świata. Odkrywa mocne strony życia – nie
obawia się poruszać trudnych tematów, pokazywać kontrowersyjnych wydarzeń, zjawisk i niezwykłych ludzi. Dba o najwyższą jakość realizacji audycji wykorzystując nowoczesną
formę przekazu, bogatą w rekonstrukcje komputerowe, efektowną grafikę i oprawę. Gwarantuje rozrywkę i odpoczynek. Zapewnia każdego dnia moc wrażeń i emocji.
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Gwiazdy lombardu
Jakie są realia prowadzenia lombardu w Las Vegas? Instytucja pożyczek pod zastaw ma długą historię. Właściciele lombardów pomagali ludziom związać koniec z końcem,
wypłacając pieniądze w zamian za wartościowe przedmioty. Na podobnych zasadach funkcjonuje biznes bohaterów programu „Gwiazdy lombardu”. Co wydarzy się w najbliższym
sezonie? Harrisonowie prowadzą swój lombard w Las Vegas – mieście, w którym ludzie często potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Richard, jego syn Rick i wnuk Corey
– udzielają pożyczek pod zastaw. Ich zarobek w dużej mierze zależy od tego, czy potrafią właściwie ocenić przedmioty przynoszone przez klientów. Do lombardu Harrisonów
trafiają najróżniejsze rzeczy – od klasycznych samochodów po samurajskie miecze. W tym biznesie każdy ma swoją historię i wszystko ma swoją cenę. Co wydarzy się
w najbliższych odcinkach programu, ukazującego kulisy funkcjonowania czynnego przez całą dobę lombardu w Las Vegas? W piątej serii „Gwiazd Lombardu” zobaczymy wycenę
m.in.: naturalnych rozmiarów figury postaci z „Gwiezdnych wojen” – Jar Jar Banksa i Dartha Maula, kolekcji magazynów „Sports Illustrated” z pierwszych lat istnienia czasopisma
oraz w pełni sprawnego transportera opancerzonego z czasów drugiej wojny światowej - M3 scout car. Oglądaj „Gwiazdy lombardu” od poniedziałku do czwartku od 20:00 oraz
w weekendy od 13:25 w telewizji FOKUS TV.

Starożytni kosmici
„Starożytni kosmici”: czy przed tysiącami lat Ziemię odwiedzali obcy? Świat od lat elektryzują doniesienia o niezidentyfikowanych obiektach latających i bliskich spotkaniach
z obcymi. Czy starożytne teksty, mity i legendy poświęcone bóstwom, niezwykłym stworom i nieprawdopodobnym wydarzeniom to tak naprawdę... opisy kontaktów ludzi
z kosmitami? „Starożytni kosmici” to pasjonująca seria, badającej kontrowersyjne koncepcje tzw. paleoastronautyki. Zgodnie z założeniami tej paranauki, których autorem jest
Erich von Däniken, kosmici od milionów lat odwiedzają Ziemię, wpływając na losy ludzkiej cywilizacji. Autorzy programu „Starożytni kosmici” podróżują po całym świecie, szukając
dowodów na poparcie tej teorii i argumentów, które mogłyby ją obalić. Przekonamy się, że w historii i współczesności jest wiele zagadkowych zdarzeń i zjawisk prowokujących
do stawiania pytań o ingerencję obcych. Doniesienia o dziwnych istotach i tajemniczych obiektach na niebie pojawiały się w wielu momentach naszej historii. Trzynastowieczne
dzieło Gerwazego z Tilbury przynosi relację o stworzeniach schodzących z latającego statku nad Bristolem. Dziennik Krzysztofa Kolumba z pierwszej podróży do Ameryki również
zawiera wzmianki o niewytłumaczalnych światłach na niebie. Średniowieczne dzieła sztuki ukazują unoszące się w niebiosach obiekty w kształcie dysków. Podczas epidemii
dżumy również obserwowano latające statki. Autorzy serii zastanawiają się, czy te relacje dotyczące wszystkich kontynentów i różnych okresów – od czasów biblijnych do dziś
– dowodzą, że obcy cały czas nam towarzyszą. Zwolennicy paleoastronautyki są przekonani, że nasza planeta była wielokrotnie odwiedzana przez istoty pozaziemskie. A każda
z tych wizyt wywarła istotny wpływ na dzieje całej ludzkości. Na świecie znajdziemy wiele niezwykłych miejsc, które zadziwiają i powodują, że zadajemy pytania. Skąd się wzięły
tajemnicze malowidła w starożytnych jaskiniach, podwodne świątynie na dnie jeziora Titicaca w Peru, czy podobna do asfaltu substancja wewnątrz egipskiej piramidy? Nowsza
historia również przynosi wiele zagadek. W czasie wojny hitlerowcy mieli pracować nad budową Hanebu – latającego spodka. Inne doniesienia mówią o pracach nad konstrukcją
pojazdu latającego, do którego opracowania wykorzystywano wiedzę przekazywaną przez osoby mające bliski kontakt z przybyszami z obcych planet. Emisja serial „Starożytni
kosmici” w sobotę i w niedzielę o godz. 11:20 oraz od 13 lutego także od poniedziałku do czwartku o 19:00 w telewizji FOKUS TV.

Tomasz Sekielski. TEORIA SPISKU
Wydarzenia z nowej historii Polski, które wstrząsnęły opinią publiczną. Zbrodnie, których oficjalne wyjaśnienia budzą wiele kontrowersji. Szokujące kulisy afer politycznych. Serial
dokumentalny „Tomasz Sekielski. TEORIA SPISKU” nie tylko przypomni głośne sprawy z pierwszych stron gazet, ale też zdemaskuje fałszywe teorie na ich temat. Podczas swojego
dziennikarskiego śledztwa Tomasz Sekielski dotarł do nowych dowodów, odkrył istotne fakty, obnażył manipulacje wokół historii, które nigdy nie miały wyjść na jaw. Każdy odcinek
poświęcony jest jednej historii, wokół której do dziś toczą się spory. Czy śmierć byłego wicepremiera i lidera Samoobrony Andrzeja Leppera rzeczywiście była samobójstwem?
Ukraiński trop w sprawie działalności Leppera podważa oficjalną przyczynę jego śmierci. To, w jaki sposób zostało przeprowadzone śledztwo także rodzi mnóstwo pytań. 25 lat
temu były komunistyczny premier Piotr Jaroszewicz i jego żona zostali bestialsko zamordowani we własnym domu. Od początku uznano, że było to zabójstwo na tle rabunkowym.
Czy sprawcom nie chodziło jednak o zdobycie informacji, które posiadał, i które chciał ujawnić Jaroszewicz? Dowody odnalezione przez Tomasza Sekielskiego rzuciły nowe światło
na sprawę. Na ich podstawie w maju br. prokuratura wznowiła śledztwo. Wątpliwości budzi historia skarbu Funduszu Obrony Narodowej powołanego przed II wojną światową,
który miał pomóc w dofinansowaniu polskiej armii. Setki kilogramów złota, prawie 2,5 tony srebra, biżuteria i inne kosztowności to jedynie część depozytu składającego się na
FON. Tomasz Sekielski badał sprawę tzw. szafy Bieruta i dalszych losów dóbr, które przed wojną polskie społeczeństwo ofiarowało armii. Wśród kolejnych wydarzeń ważnych dla
historii Polski są m.in. losy nazisty i zbrodniarza Erika Kocha uznanego winnym śmierci około 400 tysięcy Polaków. Dlaczego nie wykonano orzeczonego przez sąd wyroku kary
śmierci na tym człowieku? Czy wybuch gazu w gdańskim wieżowcu w 1995 roku był przypadkowy? A może była to wina służb specjalnych, które chciały dotrzeć do mieszkania
pracownika SB posiadającego ważne dokumenty dotyczące działalności Lecha Wałęsy? Tomasz Sekielski sprawdził również teorię mówiącą o budowie broni atomowej w Polsce.
Czy rzeczywiście Edward Gierek - I sekretarz KC PZPR - zlecił prace nad nią? Dziennikarz sięgnął też do kontrowersyjnej historii więzień CIA w Polsce. „Tomasz Sekielski. TEORIA
SPISKU” w niedzielę o 21:00 w telewizji FOKUS TV.

PREPERSI – GOTOWI NA WSZYSTKO
Wojny, katastrofy, epidemie, chaos polityczno-społeczny. O takich zagrożeniach zazwyczaj nie myśli się na co dzień. Jednak są ludzie, dla których umiejętność przygotowania
się na najgorsze stała się sensem życia. Łatwiej jest im odpowiedzieć na pytanie: „Jak zabezpieczyłeś rodzinę na wypadek wybuchu wojny?”, niż opisać plany na najbliższe
wakacje. Prepersi, bo o nich mowa, widzą świat inaczej niż zwyczajni ludzie. Są przygotowani, by w każdej chwili wziąć odpowiedzialność za przetrwanie swoje i najbliższych.
Gromadzą zapasy oraz akcesoria, które pozwolą przeżyć, gdy nadejdzie apokalipsa. Są samodzielni i samowystarczalni w zdobywaniu pożywienia czy wody. Potrafią budować
schrony, znają sposoby ewakuacji, wielu z nich umie używać broni, aby zdobyć pożywienie i się obronić. Nazwa tej społeczności pochodzi od angielskiego słowa „prepare”, czyli
„przygotowywać się”. Ruch zapoczątkowany i bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych ma coraz więcej naśladowców w innych krajach. W Polsce liczbę sympatyków ruchu
i czynnych prepersów szacuje się na 30-40 tysięcy osób. Sprzyja temu między innymi: niestabilna sytuacja geopolityczna w naszym regionie – przede wszystkim wojna domowa na
Ukrainie, klęski żywiołowe oraz niebezpieczne kryzysy ekonomiczne na świecie czy też bardziej przyziemnie problemy – utrata pracy lub dłuższe przerwy w dostawach prądu, wody
i żywności. Bohaterowie serialu pochodzą z różnych stron Polski. Każdy odcinek dotyczy innego zagadnienia preperskiej działalności. Kim są polscy prepersi? Czego się obawiają?
Czym na co dzień się zajmują? Oglądaj serial dokumentalny „PREPERSI – GOTOWI NA WSZYSTKO” we wtorek o 21:50 w telewizji FOKUS TV.

OSP Na Ratunek!
Nowa oryginalna produkcja telewizji FOKUS TV. Serial dokumentalny przedstawia kulisy pracy Strażaków Ochotników, ukazuje losy bohaterów zmagających się z przeciwieństwami
losu, ryzykujących życie i zdrowie dla bezpieczeństwa innych. W centrum uwagi widza przedstawiona zostaje codzienność ciężkiej pracy Strażaków Ochotników - bohaterów
bezinteresownie narażających swoje życie dla ratowania ludzi i ich dobytku. Każdy z odcinków przedstawia pracę strażaków, spektakularne akcje ratunkowe, ale również
przygotowanie do wyjazdu na akcje, aspekty techniczne, wyjaśnienie problemu za pomocą grafiki i wyzwania, które wiążą się z poszczególnymi akcjami. To wszystko obnaża przed
widzem specyfikę pracy strażaków i zarazem zbliża widza do bohaterów, którzy muszą stawić czoła wyzwaniu. Jednocześnie widz poznaje strukturę Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz formy jej działania w skali Polski, a warto podkreślić, że jest to ogromna skala i obejmuje ponad 16 tysięcy jednostek OSP w kraju.

Elektryczni
Na co dzień nie zastanawiamy się skąd pochodzi prąd, dlatego telewizja FOKUS TV pokaże kulisy pracy największych elektrowni, ich technologię a przede wszystkim ludzi
odpowiedzialnych za wytwarzanie energii i dostarczenie jej do naszych domów w każdych warunkach. Problemów, jakie napotykają każdego dnia, jest wiele, bo choć ludzie
starają się być niezawodni – technika i natura bywają kapryśne. Wtedy, z pełną mocą, wkraczają ELEKTRYCZNI. Kamery zarejestrowały elektrotechników firmy TAURON przy pracy.
Ryzykowne akcje naprawcze z ich udziałem to wyjątkowy pokaz ludzkiej siły, determinacji, pasji i umiejętności. Emocjonująca walka z czasem, nerwami i często niesprzyjającą
pogodą, to pokazanie ludzi, których na co dzień nie widać. Codzienność polskiego energetyka, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych czy zarządzanie gigantyczną elektrownią
– to niektóre wątki z życia tych, którzy działają w symbiozie z naturą, by społeczeństwo mogło toczyć normalne życie. Bohaterowie odcinków zostali dobrani w pary metodą
„mentor – uczeń”, co gwarantuje mnóstwo ciekawych dialogów i mocną rozrywkę. Telewizja FOKUS TV odwiedziła elektrownie, miejsca mega inwestycji i napraw. Pokaże ich skalę,
by uzmysłowić widzowi, jak wielkie nakłady są potrzebne, by zaświeciła się żarówka. Nowoczesny serial pokazuje również walory przyrodnicze południa Polski. Smaku dodają
niesamowite ujęcia z dronów, a dzięki kamerom GoPro widz poczuje się tak, jakby był w miejscu ryzykownej akcji. Animacje, pojawiające się w każdym odcinku, pozwolą lepiej
zrozumieć istotę sprawy, którą aktualnie zajmują się drużyny złożone z bohaterów tytułowych „Elektrycznych”.
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