TIPY ČERVEN 2019

Ve světě obřích strojů
V šestidílném seriálu zasvěceném světu velkých strojů
vezmeme do ruky nářadí a pod vrstvou rzi znovu objevíme
technické zázraky své doby. Bývalý inženýr NASA Chad
Zdenek posílí týmy odborníků, které kousek po kousku
rozeberou několik ikon mezi velkými stroji, mimo jiné
Boeing 747 jumbo jet, ropnou plošinu ze Severního moře,
uhelnou elektrárnu či světově proslulé vznášedlo.
Pondělí 3.6. ve 22:00
Pondělí 10.6.ve 22:00
Pondělí 17.6. ve 22:00
Pondělí 24.6. ve 22:00

Elektrárna
Vznášedlo
Ropná plošina
Lockheed C-5 Galaxy

Očitým svědkem dne D
Pět hrdinů, pět klíčových okamžiků, které během invaze
Spojenců do Normandie změnily průběh druhé světové
války. To vše očima samotných účastníků. Pomocí nepříliš
známých archivních nahrávek, hraných rekonstrukcí,
písemných svědectví i osobních výpovědí před námi den D
vyvstane jako nikdy dříve.
Čtvrtek 6.6. ve 22:00

Příběh boha – výběr
S Morganem Freemanem se zaměříme na rozdílné způsoby,
jakými jednotlivá náboženství nahlíží na otázku stvoření a
života, zdejšího i posmrtného. Kdo byl či je pro věřící
prorokem? A proč se mnozí lidé v těžkých chvílích obrací k
nějaké vyšší moci či bytosti?
Neděle 16.6. ve 20:00 Počátek a konec
Neděle 23.6. ve 20:00 Proroctví
Neděle 30.6. ve 20:00 Vyšší moc

Král, který převezl Hitlera
U příležitosti 75. výročí vylodění spojeneckých sil v
Normandii si připomeneme úlohu Jiřího VI. jako vějičky k
odlákání Hitlerovy pozornosti.
Úterý 18.6. ve 21:00

Vyšetřování leteckých neštěstí: Zvláštní vydání
Každá havárie letadla způsobí rozruch. Tento pořad odhaluje
pravdy nejznámějších leteckých neštěstí. Každý díl obsahuje
záznamy očitých svědků, fascinující rekonstrukce,
nejmodernější CGI a rozhovory s vyšetřovateli, kteří nakonec
zjistili, co se stalo. Každý díl této speciální řady se bude
zabývat případy se třemi hlavními tématy.
Úterý 4.6. ve 20:00
Úterý 4.6. ve 20:45
Úterý 11.6. ve 20:00
Úterý 11.6. ve 20:45
Úterý 18.6. ve 20:00
Úterý 18.6. ve 20:45

Chyba v komunikaci
Špatný přístup
Piloti hrdinové
Letadlo versus pilot
Výbušný důkaz
Zabiják v kokpitu?

Nelítostné království 3
Prosperujícímu ráji Mombo vládli králové a královny
divočiny. Nyní nadchází nová éra zvířecího teroru. Jakmile
zavládne tma, přežijí jen ti nejsilnější.

Neděle 2.6. v 18:00
Neděle 9.6. v 18:00
Neděle 16.6. v 18:00
Neděle 23.6. v 18:00
Neděle 30.6. v 18:00
Neděle 30.6. v 18:45

Počátek temnoty
Když zavládne teror
Vyhnaní na okraj
Války
Královnin pád
Převaha

Legendární úlovek
Pro Cartera Andrewse jsou ryby a rybaření v extrémních
podmínkách vším. Vydejme se na pouť několika zeměmi s
cílem najít a ulovit bájné tvory.
Středa 5.6. v 18:00
Středa 19.6. v 18:00
Středa 26.6. v 18:00
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