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Tutanchamon: Poslední výstava 

V neděli 8. ledna v 21:00 
 
Počet epizod: 1 x 120 min 
Žánr: Dokumentární/ historický/ archeologie 
Původní název: Tutankhamun: The Last Exhibition 
Rok: 2021 
 

Bylo to 26. listopadu 1922, kdy britský archeolog a 
egyptolog Howard Carter poprvé spatřil pohřební 
komoru v hrobce faraona Tutanchamona poté, co 
udělal malý otvor v omítce nad vchodem do 
podzemí. Místnost přeplněná předměty se 
nacházela stále prakticky neporušená a brzy se 
stala legendou. U příležitosti stého výročí tohoto 

převratného objevu nabízí tento dokument 
příležitost podívat se, jak bylo 150 předmětů z 
Tutanchamonova pokladu přeneseno na největší 
mezinárodní výstavu, která kdy byla tzv. zlatému 
chlapci věnována. Doprovodíme odborníky při 
restaurátorských pracích a pocestujeme s nimi do 
Los Angeles, Paříže a Londýna. 
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Prokletí mrtvého muže: Ztracené španělské zlato 

V premiéře od čtvrtka 5. ledna ve 21:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ historický/ expedice/ technologie 
Původní název: Deadman's Curse: The Lost Spanish Gold 
Rok: 2022 
 

Bývalý zápasník MMA a prospektor Kru Williams, 
mladá domorodá badatelka Taylor Starrová a její 
otec a mistr řezbář Don Froese se připojí k 
ostřílenému lovci legend a horolezci Adamu 
Palmerovi, aby konečně vyřešili záhadu 
Slumachova ztraceného zlatého dolu. Ten je ukrytý 
kdesi v drsném terénu pacifického severozápadu a 
jeho záhadná poloha uniká prospektorům už po 

celé generace, přičemž mnozí při jeho hledání přišli 
o život. Čtveřice lovců pokladů má sice k legendám 
a zlatu vztah po předcích, ale v cestě jim stojí 
extrémní počasí, nelítostný terén a sto let stará 
kletba. Budou muset najít záhadné stopy jako 
ztracené nahrávky a mapy pokladu až po tajné 
dopisy a ústní historii, aby odhalili pravdu, vykopali 
zlato a dost možná přepsali dějiny. 
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Zapomenuté válečné linie 

V premiéře od pondělí 9. ledna ve 21:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 6 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný 
Původní název: Forgotten Frontlines 
Rok: 2022 
 

V letech, která následovala po vítězství Spojenců 
ve druhé světové válce, zaznamenávali historici 
hrdinství i těžký úděl pozemních vojsk, 
námořnictva a letců - jejich vítězství, prohry, oběti 
a pomalý posun směrem k vítězství. Tyto příběhy 
definovaly celou generaci, ale nejde o celý příběh. 
Od konspirací po tajné operace se zdá, že některé 

části vyprávění vyklouzly z naší kolektivní paměti. 
Nyní se vydáme na cestu, abychom zaplnili mezery 
mezi těmito známými a dobře zdokumentovanými 
událostmi a osvětlili válečné úsilí, o kterém jste 
nikdy neslyšeli, a odhalili tak pravdu o 
zapomenutých frontách druhé světové války. 
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Pásmo pořadů: Den památky obětí holokaustu 

V sobotu 28. ledna od 21:00 
 
Připomínáme si největší akt genocidy v dějinách 
lidstva. V tento den se zamyslíme nad příběhy 
tragických osudů ovlivněných kampaní teroru, 
mučení a vraždění, jež si vyžádala životy šesti 
milionů Židů. Jeden den v Osvětimi je strhující 
dokument, který diváka zavede do koncentračního 
tábora Osvětim v jeden typický den roku 1944. 
Následuje film Osvětim: Muž uvnitř, jenž sleduje 

polského důstojníka Witolda Pileckého, prvního 
muže, který informoval Spojence o realitě 
holokaustu přímo z Osvětimi. A konečně film 
Odboj v Mauthausenu vypráví příběh hrstky mužů, 
kteří ukradli důkazy o válečných zločinech a ukryli 
je. Díky nim se dodnes dochovalo 2 000 fotografií z 
koncentračního tábora Mauthausen. 
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