Copyright © BBC Studios

VIASAT HISTORY CEE
LISTOPAD 2020 TIPY

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:
Marieke van der Veen, Press Co-ordinator
marieke.vanderveen@viasatworld.com
www.viasatworld.com

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Rozluštěné poklady
Premiérově každý všední večer od pondělí 16.
listopadu v 19:55
Série: 3
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ archeologický/ expedice
Původní název: Treasures Decoded
Rok: 2014
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Prozkoumáme šest z největších světových pokladů,
všechny s pozoruhodnými tajnostmi, které doposud
zůstávají skryty. V této sérii se představí šest
pokladů starověku: skryté pyramidové město
Kahótia v USA, svitky od Mrtvého moře,
zapomenuté město Pi-Ramesses, hrobka krále
Tutanchamona, svatý grál a potopený ostrov
Atlantida. Každý objekt a místo prozkoumají
odborníci pomocí řady nových technik včetně
nejmodernějších forenzních, jež odkryjí zcela
poprvé překvapivou pravdu. Natáčelo se s
archeology, historiky, badateli a vědci, každé místo
bylo při hledání odpovědí podrobně prozkoumáno.
K jakým pokladům vede Měděný svitek, najdeme
vůbec někdy svatý grál a jaká tajemství se nacházela
v hrobce krále Tutanchamona? Vše bude odhaleno.

Tajnosti Třetí říše
Každý všední večer od pondělí 2. listopadu ve
21:00
Podíváme se zblízka na méně známé aspekty
nacistického Německa a zcela poprvé budeme moci
zhlédnout soukromá domácí videa těch, kdo žili pod
Hitlerovou svastikou. Jak se využívala - a zneužívala
- věda pro úspěch Třetí říše a jak se tvůrce
Hitlerových zbraní vyhnul potrestání?
Copyright © CPB Films

Produced by EBS.tv
www.ebs.tv | + 44 (0)1462 895 999 | viasat@ebs.tv

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Život s Hitlerem
Premiérově každý všední večer od pondělí 2.
listopadu ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný/ životopisný
Původní název: Living with Hitler
Rok: 2020

Copyright © Wild Thring Media

Roku 1933 byl Hitler jmenován kancléřem
Německa. O šest let později vedl svůj lid do války. A
po dalších šesti letech do zkázy. Od Hitlerova
vzestupu k moci v roce 1933 po jeho smrt v roce
1945 žily miliony Němců pod vládou historicky
nejznámějšího
autoritářského
režimu
zodpovědného za systematický útlak, přesídlování a
vraždy milionů lidí. V této sérii prozkoumáme
realitu všedních dní života v nacistickém Německu,
jak lidé žili a jak se zotavovali ze zkušenosti života
pod nacismem. Jde o příběh života v Hitlerově Říši a volných chvil, vzdělávání, náboženství, násilí a
smrti.

Nacisté a okultismus
Premiérově každý večer od pondělí 9. listopadu ve
21:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ paranormální
Původní název: Supernatural Nazis
Rok: 2017
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Tato třídílná série zkoumá neobyčejný příběh plánů
Hitlera a nacistické strany, jak vyhrát válku za
pomoci řady nadpřirozených a okultních sil, od
mýtů o upírech a vlkodlacích přes znovu vzkříšené
válečníky a reinkarnované bojovníky, až po
nacistického Ježíše a mocné zbraně starověku. Ale
stále jde jen o část tajné artilerie magických
technik, které nacisty zajímaly a které zkoušeli ve
víře, že mohou změnit výsledek války.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Vídeň: Říše, dynastie a sen
Premiérově od neděle 15. listopadu ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ architektura
Původní název: Vienna: Empire, Dynasty and Dream
Rok: 2015
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Tento poučný dokumentární seriál prozkoumá
město, jež utvářela a definovala historie. Římský
původ Vídně a strategická zeměpisná poloha město
předurčila k válkám, intrikám, podvodům a
nekonečnému boji o moc. Stalo se městem dvou
naprosto odlišných polovin, domovem pro římské
císaře a cílem otomanské agrese, ale také místem,
kde se dařilo gotické architektuře a barokní hudbě.
Zkrátka, Vídeň je městem, kde svou stopu
zanechaly jak bitvy, tak kultura. Simon Sebag
Montefiore nás provede po chodnících dlážděných
kočičími hlavami a představí bohatou historii místa,
když půjde ve stopách Napoleona a Hitlera,
Beethovena a Mozarta, všech, kteří po ulicích Vídně
procházeli.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Tajemství templářských rytířů
Premiérově každý večer od pondělí 23. listopadu
ve 22:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ politika a moc
Původní název: The Secret Story of the Knights Templar
Rok: 2019
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Prozkoumáme tajemství nejzáhadnějšího a
nejmocnějšího rytířského řádu doby středověku templářských rytířů. Zcela poprvé odkryje tato
dokumentární série záhadný příběh templářských
rytířů od vzestupu jejich nebeské moci po jejich pád
v plamenech ďábelství, a také od rituálů a tradic
středověkého rytířstva po zničující kampaň proti
nim, jejich údajné tajné přežití a oficiální odkaz, jenž
propojil Svatou zemi s evropským kontinentem.
Rovněž pořad oddělí početnou mytologii, jež o nich
vznikla, od nově získaných historických faktů.

Kosti z Patagonie
V sobotu 28. listopadu ve 21:50
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ archeologický/ expedice
Původní název: The Patagonian Bones
Rok: 2015
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V roce 2015 uběhlo 150 let od chvíle, kdy do
Patagonie přijeli první osadníci z Walesu. Mnozí
jejich potomci stále žijí na jihu Argentiny. Tehdy ne
všichni velšští osadníci přežili a nedávno objevené
kosti mohou být důkazem i prvních velšských žen,
které zde zemřely v roce 1865. Tento dokument
zkoumá, jestli řada nalezených lidských ostatků
může uzavřít kruh tohoto fascinujícího příběhu.

