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TIPY ČERVENEC 2018 
 

 

Jane 

S použitím dosud nepublikovaných záznamů vypráví tento film příběh 

Jane Goodallové, jejich prvních objevů a výzkumu v Tanzanii. 

Soustředíme se na její práci v terénu, vztah s jejím kameramanem a 

manželem Hugem van Lawickem a příběhy šimpanzů, kteří byli 

předmětem její výzkumné práce. 

Oceňovaný film jak v České republice, tak ve světě. 

Neděle 1.7. v 16:00 

Sobota 28.7. ve 13:00 

 

 

Utajená historie: Duchové ruské královské rodiny 

Když téměř před sto lety poslední ruský car a jeho rodina zmizeli, 

výpověď očitého svědka naznačovala, že byli zavražděni. My se teď díky 

National Geographic  podíváme na tuto záhadnou vraždu podrobněji. 

Forenzní vědci se pokusí identifikovat ostatky, které byly objeveny 

poblíž možného místa vraždy. Pomohou moderní metody vrhnout na 

tajemství Romanovců nové světlo? 

Neděle 1.7. v 19:00 

 

 

 

Záchrana na zledovatělé silnici: Na pokraji katastrofy 

V jižním Norsku prorazil 40 tunový sněžný pluh bezpečnostní bariéru a 

sjel 20 metrů dolů na břeh zmrzlého jezera. Šéf záchranářů Thord a 

jeho muži si s tím musí poradit. Po 12 hodinách práce v hlubokém 

sněhu se jim konečně podaří dostat pluh zpátky na silnici. 

Pondělí 2.7. ve 20:00   

 

Speciální zpráva o vyšetřování leteckého neštěstí 

Porucha komunikačního zařízení 

Některé smrtelné nehody letadel byly způsobeny jednoduchým 

nedorozuměním. Také tragédie na letišti v Quincy začala drobnou 

chybou v kokpitu. Drobná chyba, nestandardní postup a silný kouř stáli 

život všech na palubě indonéského letu Garuda 152. Nicméně nikdy 

nebyly následky nedorozumění smrtelnější jako na Tenerife. 

Pondělí 2.7. ve 21:00   



 

NATGEOTV.COM/CZ                                                                                                              FACEBOOK.COM/NGCCZ  

Špatný přístup 

Při každém letu vkládají cestující svůj život do rukou kapitána. Když se zřítil let BEA 548 těsně po vzlétnutí, 

vyšetřovatelé odhalili tragickou kombinaci lidských faktorů směřujících ke kapitánovi. U letu Northwes 

Airlink 5719 zase kapitánův boj paralizuje druhého pilota. A je to kapitánova skrytá chyba, která se stala 

osudnou pro všechny na palubě letu Trans Colorado 2286.  

Pondělí 9.7. ve 21:00 

 

Piloti hrdinové 

Potřebujete roky tréninku, abyste se mohli stát pilotem, ale až krize vás vyučí nejlépe. Ihned po startu 

z letiště LaGuardia v New Yorku je letadlo poškozeno. Odvážný pilot se rozhodne přistát na řece Hudson. 

Katastrofická porucha vysoko nad kanadskými prériemi přemění Boeing 767 na obrovský a velmi těžký 

kluzák. A když začnou motory letu TACA 110 v prudké bouři hořet, je to kapitán, kdo předvede jedno 

z nejpozoruhodnějších přistání v historii komerčního létání. 

Pondělí 16.7. ve 21:00 

 

Letadlo versus pilot 

Někdy se kokpit neúmyslně stane svědkem souboje muže proti stroji. Dychtivé davy míří na leteckou show 

sledovat pýchu francouzského letectva. Místo toho jsou svědky ohnivého neštěstí. Během rutinního 

testovacího letu se jedno z nejmodernějších letounů světa střemhlav zřítí do Středozemního moře. A když 

zmizí plný Airbus nad Atlantikem, vyšetřovatele čeká dvouleté hledání odpovědí na mořském dně. 

Pondělí 23.7. ve 21:00 

 

Výbušné důkazy 

V roce 1985 zmizelo u pobřeží Irska letadlo Air India. Záchranáři zjistili, že než bylo letadlo roztrháno, 

posádka nedostala žádné upozornění. Vyšetřovatelé dostali tip na odbavenou tašku bez pasažéra. Ten 

stejný den došlo k explozi na letišti v Tokiu. Oba případy spolu souvisely. Strůjce bomby byl odhalen a 

zatčen, nicméně osoba, která dostala tašku do letadla nebyla nikdy chycena.  

Pondělí 30.7. ve 21:00 

 

 

MEGASTAVBY: LOUVRE ABU DHABI 

Na pobřeží Perského zálivu se tyčí Louvre Abu Dhabi. Muzeum 

inspirované Arábií, které je pobočkou francouzského Louvre, navrhl 

architekt Jean Nouvel a skrývá více než 400 uměleckých děl 

nevyčíslitelné hodnoty. Nad budovami galerie se tyčí obrovský dóm 

z masivní oceli o váze 7.000 tun. Louvre Abu Dhabi je vizionářským 

architektonickým dílem, které předběhlo svou dobu 

Sobota 14.7. v 18:00   
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Pozor! Sharkfest je zde!   

Žralok versus tuňák  

Střet pravých oceánských titánů se odehrává na vzdálených bojištích ostrova 

Ascension. Tuňáci jsou často rychlejší , v lepší kondici a větší než žraloci. 

Pondělí 16.7. v 18:00 

 

 

700 žraloků 

V Polynésii proběhne studie bezprecedentního rozsahu největší skupiny 

žraloků. Tým vědců se ponoří mezi 700 dravců.  

Úterý 17.7. v 18:00 

 

 

Žraločí pravidla 

Vydejte se na výlet do oblasti bílých žraloků. Co jsou zač? Jak přežívají? Proč zde 

jsou? A proč takhle vyrostli?  

Středa 18.7. v 18:00 

 

 

 

Nejznámější tygřice 

Tygřice Machli známá  jako „Královna Ranthamboru“ byla nejznámějším tygrem 

na světě, legendární bojovnicí a matkou 11 mláďat. 

Čtvrtek 5.7. v 17:11 

 

 

 

 

Nespoutané Mexiko: Ekologický ráj 

Od Tichého oceánu po Karibské moře, Mexiko je jedním z ekologicky 

nejbohatších míst ze všech.  

Neděle 29.7. v 18:00 
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