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VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Poklady řeky Indus
V premiéře od neděle 7. listopadu v 19:55
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ expedice
Původní název: Treasures of the Indus
Rok: 2015
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Indický subkontinent: romantický, vzdálený a
tajemný. Od pákistánských plání až po úpatí
Himálaje, od severní Indie a Rádžasthánu až po
Tamilnádu na jihu, byl tento obrovský tavicí kotel
rozmanitých civilizací, náboženství, kultur a
nádherných krajin svědkem jedněch z největších
uměleckých zlatých věků na Zemi. Ve třech
informativních a podrobných epizodách zkoumá
tento seriál příběh indického subkontinentu
prostřednictvím pokladů tří velmi odlišných lidí,
míst a dynastií, které utvářely moderní Indii uvnitř i
za hranicemi. A to prostřednictvím civilizace údolí
Indu, Tamilnádu - země chrámů - a Mughalské
(neboli Mogulské) říše. Na pozadí nádherné
vzrušující krajiny Indie a Pákistánu spojuje tato série
umění, historii a cestopisy, aby nabídla poutavý
pohled na podmanivou část našeho světa.

Pásmo pořadů: Tvůrci historie
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Každý večer v listopadu od pondělí 1. listopadu v
18:50
Císaři, carové, prezidenti a královny: postavy mimo
obyčejné smrtelníky, které dominují učebnicím
dějepisu a které často vyvolávají rozpory stejně tak,
jako úctu. Doba jejich vlády byla plná vzestupů i
pádů, dobrých i strašlivých činů, jedni je milovali a
druzí nenáviděli. Nalaďte si každý večer profil
jednoho z tvůrců dějin a dozvíte se o jejich původu,
úspěších, tragédiích, pádech a odkazu.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Oběti vikingů
V pondělí 1. listopadu ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ politika a moc
Původní název: Victims of the Vikings
Rok: 2021
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Vikingové se zapsali do dějin jako neohrožení
objevitelé a dobyvatelé a dodnes jsou oslavováni
jako hrdinové. Ale oprávněně? Zdá se, že všechny
mýty a legendy o odvaze a dobrodružném duchu
vikingů zastírají temnou stránku jejich úspěchu,
neboť vikingská společnost byla dána obchodem s
lidmi a otroctvím. A právě to umožnilo vikingskému
světu expandovat a získat si pověst a obdiv, které si
drží dodnes. Proč vikingové lovili lidi, kdo byli jejich
oběti, jakou roli hráli otroci v jejich společnosti, jaké
osudy čekaly jejich zajatce, jak byl obchod s otroky
organizován, jak se vyvíjel v čase a jaký dopad mělo
toto vikingské obchodování s lidmi na Evropu
středověku?

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2021
2. sv. válka: Peklo na zemi
V premiéře každý všední večer od pondělí 8.
listopadu ve 23:05
Série: 1
Počet epizod: 8 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: WWII: Hell on Earth
Rok: 2020
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Čísla jsou krutá a téměř nepochopitelná: počet
obětí vojáků se odhaduje na 21-25 milionů, počet
obětí civilistů mezi 50-55 miliony. Největší událost v
dějinách
způsobená
člověkem
byla
také
nejsmrtonosnější a vyžádala si mnohem více životů
mimo bojiště, než na něm. Povíme si příběh druhé
světové války z perspektivy, která bere tyto
ohromující skutečnosti a válku jako lidskou
zkušenost.
Osm
dílů
seriálu
postupuje
chronologicky válkou. První díl končí Churchillovými
slovy: „Bitva o Francii skončila". Prozkoumáme
německou invazi do Sovětského svazu, Pearl
Harbor, zlomové okamžiky v roce 1942, Stalingrad,
druhou frontu, konec války v Evropě a nakonec její
následky.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Tajemství ztracené archy
V premiéře každý všední večer od pondělí 15.
listopadu ve 22:00
Série: 1
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ starověká historie/ náboženství
Původní název: Secrets of the Lost Ark
Rok: 2021
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Archa úmluvy - posvátná zlatá truhla postavená
Mojžíšem podle přesných rozměrů a materiálů
uvedených v Bibli - je pravděpodobně nejznámějším
a nejdůležitějším biblickým artefaktem v historii.
Víme, že byla uložena ve Svatyni svatých v
Šalamounově chrámu v Jeruzalémě. Když římská
armáda v roce 70 n. l. vtrhla do města, ostatní
relikvie, které byly uloženy vedle ní, byly odvezeny a
vystaveny v Římě, ale o samotné Arše úmluvy se
nedochovaly žádné zprávy... Co se s ní tedy stalo? V
tomto seriálu se vydáme po stopách důkazů napříč
nejneobvyklejšími místy ve Svaté zemi a okolních
zemích a pokusíme se zachytit stopy toho, oč
vlastně šlo a kde nakonec nyní je.

Odysea Priamova pokladu
V neděli 25. listopadu ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ starověká historie/ mytologie
Původní název: The Odyssey of Priam's Gold
Rok: 2020
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S Homérem a ve stopách bohatého podnikatele
Heinricha Schliemanna sledujeme skutečnou
odyseu Priamova pokladu, známého spíše jako
Trójský, která trvá více než tři tisíciletí, a to od
planin Tróje až po sklepení nacistického bunkru a
temné sklepy největšího muzea v Moskvě.

