TIPY LEDEN 2018
Údolí rozkvětu
6. dílný polodokumentární seriál nám přiblíží výbušný a průlomový
vznik Silicon Valley včetně internetového boomu v roce 2001. Seriál
přibližuje osoby, které zažily vzestup, pád i znovuzrození technologií,
které jsou dnes běžné. Jiný pohled na jejich upřímné příběhy o
technologické revoluci vytváří poutavé charakterové drama.
Neděle 13.1. ve 21:00 a 22:00 Ahoj světe! / Válka prohlížečů začíná
Neděle 20.1. ve 21:00 a 22:00 Válka v plném proudu / Otázka priorit
Neděle 27.1. ve 21:00 a 22:00 Špatná paměť / Fatální chyba

Nacistické megastavby: Americká válka
Je to příběh nejdůležitějších bitev Ameriky proti nacistům a Japoncům
během druhé světové války. Tato řada zkoumá vojenské postoje,
průkopnické taktiky a nejmodernější technologie použité oběma
stranami. Zbytky vojenské výstroje, obranné megastavby a
zapomenuté relikvie války jsou tichými svědky, které objevují
odborníci na cestách z pláží Tichomořských ostrovů na bojiště v
Severní Evropě.
Úterý 15.1. ve 22:00
Úterý 22.1. ve 22:00
Úterý 29.1. ve 22:00

Pearl Harbor
Japonští válečníci
Den D

Vězněm v cizině
Nejnapínavější televizní seriál je zpět. Uvidíme například příběh
Davida Kunkela, který z Afghánistánů převážel 45 kilogramů hašiše
ukrytých v Land Roveru, či případ neprávem odsouzeného Carlose
Quijase, který se musí přidat k mexickému kartelu, aby si zachoval
holý život. Letadlo vládního zaměstnance Keitha Stansella se zřítí v
kolumbijské džungli a Keith se záhy stane rukojmím.

NATGEOTV.COM/CZ

FACEBOOK.COM/NGCCZ

Pondělí 7.1. ve 22:00
Pondělí 14.1. ve 22:00
Pondělí 21.1. ve 22:00
Pondělí 28.1. ve 22:00

Thajská protidrogová razie
Zátah na řeckých hranicích
Karibský kokainový král
Mexické peklo

Vyšetřování leteckých neštěstí
Pořad se pokouší odhalit pravdu o nejznámějších leteckých
neštěstích. Přináší očitá svědectví a rozhovory s vyšetřovateli, a na
tomto základě sestavuje detailní zprávu o tom, co vlastně ke
katastrofě vedlo.
Středa 9.1. ve 20:00
Středa 16.1. ve 20:00
Středa 23.1. ve 20:00
Středa 30.1. ve 20:00

Šrouby a matice
Odfouknutí
Smrtící rozptýlení
Smrtící vzdušný prostor

Nezvyklí zvířecí kamarádi
Dokument nám odhaluje krásné příběhy zvláštních přátelstvích,
která si vytváří zvířata se zvířaty jiného druhu nebo s lidskými
bytostmi.
Středa 2.1. v 18:00
Středa 9.1. v 18:00
Středa 16.1. v 18:00
Středa 23.1. v 18:00
Středa 30.1. v 18:00
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Odvážná koza
Léčebná síla
Na velikosti nezáleží
Roztomilí kamarádi
Zvláštní dvojka
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Zrozeni v Africe
Projdeme všechny životní etapy roztomilých malých chlupatých
mláďat, budeme sledovat, jak vyrůstají. Budeme se třást s jejich
matkami, sdílet s nimi chvíle něhy.
Pondělí 14.1. v 18:00
Pondělí 21.1. v 18:00
Pondělí 28.1. v 18:00

Škola přežití
Nástrahy života
Lekce lovu

National Geographic vás zve na výstavu Pablo Picasso v Museu Kampa.
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