TIPY BŘEZEN 2019
Free Solo
NOMINACE NA CENU AKADEMIE 2019 V KATEGORII DOKUMENT
Navzdory pokusům jeho přátel, milovaných a jeho
nové přítelkyně odradit ho od tohoto nebezpečného
výkonu, Alex Honnold, nejzkušenější Free Solo lezec
na světě, se připravuje mentálně i fyzicky na své
největší dobrodružství: vylézt na 915 metrů vysokou
stěnu El Capitan v Yosemitech bez lana, spolulezce
nebo jakéhokoli jištění, tedy Free Solo. Pokud
uspěje, bude to největší stěna, kterou on - nebo
někdo jiný - zdolal bez jakéhokoliv vybavení.
Neděle 17.3. ve 22:00
Středa 20.3. ve 21:00 Recut
Pátek 22.3. ve 21:00 Recut

Ztracené poklady Egypta
Pohlcující, akční a objevný seriál sleduje mezinárodní
tým egyptologů, kteří odkrývají nejbohatší světový
zdroj starověké archeologie - Egyptské údolí králů.
Budeme sledovat tyto moderní průzkumníky po celé
období výkopů a získáme jedinečný přístup k týmům
v přední linii archeologie. Je možné s využitím
inovativních technologií a starodávné intuice odhalit
tajemství těchto starověkých míst? A mohou objevy
týmu přepsat historii?
Neděle 3.3. ve 21:00
Neděle 10.3. ve 21:00
Neděle 17.3. ve 21:00
Neděle 24.3. ve 21:00

Kleopatřina ztracená hrobka
Vykradači hrobek
Královna bojovnice
Posmrtný život

Pomozte autům speciál: 7 denní výzva
Vdechnout život starým veteránům obvykle trvá
měsíce, přesto během šesti let tohoto pořadu Tim a
Fuzz dokázali, že díky těžké dřině a odhodlání se to
dá zvládnou i za pár týdnů. Nyní se pokusí o
nemožné; dát dohromady motorového miláčka... za
pouhých 7 dní.
Neděle 17.3. v 16:00
Neděle 24.3. v 16:00

1. díl
2. Díl

Pomozte autům
Oblíbený seriál Pomozte autům je zpět s dobře
známým moderátorem Timem a šikovným
mechanikem Fuzzem. Pánové se vždy snaží vdechnout
život do starých veteránů. Tentokrát to budou opět
skvosty – Lancia Delta Integrale, Citroen DS z 60. let,
Peugeot 205 z 80. let a MGA z 50. let.
Úterý 5.3. ve 20:00
Úterý 12.3. ve 20:00
Úterý 19.3. ve 20:00
Úterý 26.3. ve 20:00

Lancia Delta Integrale
Volkswagen Karmann-Ghia
MGA Roadster
Peugeot 205 GTI

Smrt před úsvitem
Zažijte hrůzu, kterou zažívají divoká zvířata, když
uklidňující sluneční světlo vybledne a přijde
temnota, která přináší smrt.
Pondělí 4.3. v 18:00
Pondělí 11.3. v 18:00
Pondělí 18.3. v 18:00
Pondělí 25.3. v 18:00

Noc oživlých mrtvol
I kopce mají oči
Tiché místo
Tajemní predátoři

Tajemství ZOO
Díky tomuto seriálu získáme jedinečný přístup do
zákulisí jedné z největších a nejoblíbenějších
zoologických zahrad: Columbus Zoo and
Aquarium.
Středa 13.3. v 18:00
Středa 20.3. v 18:00
Středa 27.3. v 18:00
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Běž, geparde, běž
Nosorožčátko
Nebýt sám
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