TIPY ÚNOR 2019
Vyšetřování leteckých neštěstí
Náš seriál zkoumá legendární letecké katastrofy, aby zjistil, co se
stalo a proč. Každým odhalením temné pravdy havárie se zlepšuje
bezpečnost letectví krok za krokem.
Pondělí 4.2. ve 21:00
Tenká hranice
Pondělí 11.2. ve 21:00 Smrtelné hřiště
Pondělí 18.2. ve 21:00 Osudné stoupání
Pondělí 25.2. ve 21:00 Mimo ranvej

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.
Pondělí 4.2. ve 22:00 Na vrcholu
Pondělí 11.2. ve 22:00 Bangkokská zrada
Pondělí 18.2. ve 22:00 Zajatcem v džungli
Pondělí 25.2. ve 22:00 Panamánie

Ropná skvrna 20. století
16. března 1978 pluje Amoco Cadiz, supertanker naplněný 220
000 tunami ropy, podél skal v Portsallu, v Bretani ve Francii.
Nehoda způsobila největší ropnou skvrnu, kterou Francie kdy
zažila, a je dodnes známá jako jedna z největších ekologických
katastrof 20. století. Jaké má následky Amoco Cadiz o 40 let
později? Loïck Peyron, světově známý námořník a milovník moře,
se vrací k místu tragédie, aby zjistil, jak se příroda z katastrofy
zotavila a jaké z ní plyne ponaučení.
Pondělí 14.2. ve 22:00
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Tutanchamonovo tajemství
Objev Tutanchamonovy hrobky v roce 1922 zaplnil přední
stránky všech novin a vyvolal celosvětové šílenství po
starověkém Egyptě. Uvnitř se nacházely artefakty nesmírné
hodnoty všeho druhu - od zlatých pantoflí, jemně obráběných
dýk, zbytků vozů, až po zlatou posmrtnou masku faraona. Všech
5.398 pokladů z hrobky vykresluje obraz Tutanchamonovy
rodiny, ale některé jsou obzvlášť znepokojující. Například
maličké mumie 2 nemluvňat, které jsou nyní znovu zkoumány v
laboratořích Velkého egyptského muzea. Poskytují mrazivý pohled na bizarní praktiky, které udržovaly
faraónovu dynastii u moci, a nakonec vedly k jejímu pádu. Analýza DNA odhalila, že se jedná o
tutanchamonovy narozené děti - potomky incestního vztahu mezi Tutanchamonem a jeho sestrou. Další
testy naznačují, že Tutanchamon byl také důsledkem incestu, a artefakty ukryté roky ve sklepích muzea
naznačují, že díky tomu trpěl genetickými vadami.
Neděle 17.2. ve 22:00

Megastavby
Megastavby odhalují drama, lidský zájem a dechberoucí
technologické inovace, které stojí za nejpůsobivějšími stavbami
na světě. Jedná se o zázraky moderní techniky: byly postaveny,
aby přetrvaly, byly postaveny, aby vynikaly. Masivní konstrukce,
které změnily tvář světa, a každá z nich má svůj příběh. Staňte se
svědky jedné z nejtěžších prací na zemi na obří vrtné plošině,
která v drsné oblasti Severního moře čerpá ropu z tenčících se
rezerv.
Úterý 26.2. ve 20:45
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Největší ropné plošiny
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Únor na Nat Geo Wild bude ve znamení Velkých koček!

Zde je malá ochutnávka. Podrobné a obsáhlejší tipy budou následovat:

Zrození pýchy
Dokument sleduje dva lvy, kteří přeplavali řeku z Namibie do Selindy, kde
se přidali ke dvěma lvicím. Z tohoto spojení vzešlo 6 mláďat, která jsou
základem našeho příběhu.
Neděle 3.2. v 18:00

Člověk versus puma
Expert na velké kočky, Boone Smith, sleduje neobvyklou stopu plnou
krveprolití a smrti, aby vystopoval pumy v Patagonii. Dokumentuje
jejich chování - od koťat až po zabijáky.
Neděle 24.2. v 18:00
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