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LEDEN 2021
Věčné Pompeje
Ve čtvrtek 14. ledna ve 22:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ archeologický
Původní název: Eternal Pompeii
Rok: 2019
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Zkáza Pompejí byla obrovskou katastrofou v historii
lidstva. Stalo se tak jednoho dne roku 79 po Kristu,
kdy bylo přístavní město Pompeje pohřbeno pod
nánosem popela z Vesuvu a kdy zahynul bezpočet
lidí. Pompeje se dokonale uchovaly a jsou tak
záznamem římského starověku. Město se stalo
symbolem celé této epochy, ale historie Pompejí
nekončí tímto hrozným zánikem. Dozvíme se zcela
poprvé, co se stalo po zničujícím sopečném
výbuchu, jak se lidé vyrovnali s touto přírodní
katastrofou, jaký byl rozhodný zásah římského
císaře Tita a jak došlo k ekonomickému oživení
zničené oblasti.

Pásmo pořadů:
Sezóna válečných tajemství
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Každý všední večer od pondělí 4. ledna ve 21:00
Připojte se k nám v lednu při objevování nových
tajemství 2. sv. války, na niž se podíváme z nových
úhlů pohledu. Díky pomoci nové generace historiků
zodpovíme nejdůležitější otázky. Jak se nacistům
povedlo rozpoutat kataklyzma 2. sv. války s tak
málo penězi a slabou ekonomikou? Je pravda, že
bratr Hermanna Göringa Albert byl proti nacismu?
A jakou roli při únavě a posttraumatickém
syndromu, jež způsobovaly pohromy v jednotkách
na obou stranách, sehrály drogy?

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LEDEN 2021
Krvavé peníze: Nacistická
ekonomika
Premiérově po dva večery od pondělí 4. ledna ve
21:00
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: Blood Money: Inside the Nazi Economy
Rok: 2020
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Červen 1940: Hitler vysílá obrněné divize do
Francie, Belgie a Nizozemska, ale Hitlerovo
Německo bylo v té době zbídačené, mělo málo
surovin a nemělo žádnou ropu ani měnu. Jak se
nacistům povedlo rozpoutat takové kataklyzma,
jakým byla 2. světová válka, s tak málo penězi a
slabou ekonomikou? Díky pracím nové generace
francouzských, britských a německých historiků
odhaluje tento dvoudílný dokument ekonomický,
průmyslový a finanční přístup Třetí říše a vnitřní
mechanismy nacistického systému, a to přes klíčové
postavy, které historie zatlačila do pozadí.

Drogy světové války
Ve středu 6. ledna ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: World War Speed
Rok: 2018
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Během 2. sv. války věřili spojenečtí velitelé tomu, že
benzedrin je odpovědí na traumatické šoky a únavu
po bitvě, nyní známé jako posttraumatický
syndrom. Věřili, že amfetamin nezažene jen
potřebu spánku, ale také úzkost a strach jednotek.
Jaký vliv měly tyto drogy na průběh 2. sv. války, o
tom se vede neustálá diskuze. Připojte se v tomto
dokumentu k historikovi Jamesi Hollandovi při jeho
snaze pochopit, jak užívání amfetaminů ovlivnilo
průběh 2. sv. války a rozpoutalo první
farmaceutický závod ve zbrojení na světě.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LEDEN 2021
Ten druhý Göring: Rozdílní bratři
Ve čtvrtek 7. ledna ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: The Other Goering - A Divided Brotherhood
Rok: 2020
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Za členy své rodiny nejsme zodpovědní, zvláště když
jste bratrem jednoho z nejhorších válečných
zločinců, říšského maršála Hermanna Göringa. Bylo
těžké se prezentovat jako zastánce osobních
svobod, když byly objeveny tábory smrti, válka si
vyžádala miliony životů a každý průměrný Němec v
roce 1945 prohlásil, že je proti nacismu. Přesto si
Hermannův bratr Albert Göring říkal ochránce
slabých a utlačovaných. Pravda, nebo lež? Zjistíme,
že ďábel měl andělského bratra...

Krytí atomového zločinu
V pátek 8. ledna ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: Atomic Cover-Up
Rok: 2020
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Na památku 75. výročí shození atomových bomb na
Nagasaki a Hirošimu zkoumá tento dokumentární
film následky bombardování a zničující účinky na
civilní populaci obou měst. Díky svědectvím z první
ruky, kdy byly zachyceny znepokojující scény na
film, můžeme nyní zjistit, jaký příběh se skrývá za
těmto dlouho utajovanými záběry, které zahrnují
také jediné čtyři barevné snímky natočené ve
zničených městech.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
LEDEN 2021
Pásmo pořadů: Civilizace: Evropa
Každou neděli od 10. ledna v 16:00
Toto je příběh o tom, jak se stala evropská civilizace
takovou, jaká dnes je. Jde o rozsáhlý a epický příběh
o utváření kontinentu od starověkého světa po
moderní, od říší po unie a od skromných osídlení
přes hradní pevnosti až po moderní metropole.
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Pásmo pořadů:
Sezóna starověkých záhad
Každý všední večer od pondělí 11. ledna ve 22:00
Nový rok přináší nové záhady k odhalení a my tento
měsíc nabídneme úctyhodnou řadu skvělých
dokumentů, jež se věnují novým objevům ohledně
Pompejí, Hannibalovy cesty napříč Alpami, vikingů
nebo neolitického období.
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Duch z neolitu
V pondělí 11. ledna ve 22:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ archeologický
Původní název: The Ghost of the Neolithic
Rok: 2019
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Tento příběh jednoho pátrání drželi švýcarští
archeologové dlouho v tajnosti. V roce 2003 byl
nalezen v alpském ledovci podivný předmět neolitický toulec starý více než 5 000 let. Část
švýcarských archeologů poplašeně spěchala do
horského průsmyku Schnidejoch, protože bylo
důležité udržet za všech okolností novinku v
tajnosti, než se sem, k tomu mimořádnému objevu,
sjedou potenciální vykradači. Tým archeologů
rychle našel luk, několik šípů, kamaše a boty dokonalé vybavení neolitického lovce - a
pojmenovali ho Schnidi. Tělo jim však stále
chybělo...
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Ztracená vikingská armáda
V úterý 12. ledna ve 22:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ archeologický
Původní název: The Lost Viking Army
Rok: 2019
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Před čtyřiceti lety byl v jedné ospalé vesnici
uprostřed Anglie učiněn hrůzostrašný objev, když se
odhalil masový hrob se skoro 300 kostrami. Nikdo
ale neměl jak prokázat, o jaké lidi šlo... až
donedávna. Bioarcheoložka Cat Jarman přišla s
teorií, že tyto kosti jsou ostatky tzv. Velké pohanské
armády, legendárního vikingského bojového útvaru,
který napadl Anglii v 9. století po Kristu a pak se v
historii nadlouho ztratil. Vyzbrojena nejnovějšími
vědeckými možnostmi odkrývá Catin tým
neobyčejné lidské příběhy z přední linie včetně
důkazu o ženách bojovnicích a opětovném shledání
ztraceného krále se svým synem ve smrti. Za
pomoci průkopnické technologie také hledají
ztracené vojenské ležení.
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Hannibal: Nový důkaz
Ve středu 13. ledna ve 22:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ archeologický
Původní název: Hannibal: The New Evidence
Rok: 2018
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Hannibal, jeden z nejznámějších generálů historie,
dosáhl něčeho, o čem si Římané mysleli, že není
možné. S třiceti tisícovou armádou, 15 000 koni a
37 válečnými slony přešel mocné Alpy za pouhých
16 dní, aby následně podnikl útok na Řím ze severu.
Po více než dva tisíce let se nikomu nepodařilo
prokázat, kterou ze šesti možných cest Hannibal
přes Alpy přešel - nebo jestli je vůbec přešel -,
protože se nikdy nenašly fyzické důkazy jeho
armády... až donedávna. Tým odborníků objevitelů, archeologů a vědců - zcela poprvé
využívá nejmodernější technologie a starodávné
texty, aby znovu objevil tuto cestu a definitivně
prokázal, že Hannibalova armáda skutečně Alpy
překročila, a také přesně jak a kudy.

Pásmo pořadů:
Vzpomínka na holokaust
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Každou neděli od 17. ledna ve 21:00
Vzpomínka na největší genocidu v historii lidstva
má důležité poselství - abychom nezapomněli.
Proto nabídneme dva týdny pořadů, které
prozkoumají jedno z největších zvěrstev 20. století a
představí fakta a tragédii teroristické, mučicí a
vražedné kampaně, která si vyžádala životy šesti
milionů židů.
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Jeden den v Osvětimi
V neděli 17. ledna ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: Auschwitz - One Day
Rok: 2020
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Dne 27. ledna 1945 osvobodila Rudá armáda
koncentrační tábor Osvětim. Dnes je Osvětim
považována za synonymum holokaustu. Tento
dokument vypráví příběh jednoho typického dne
roku 1944 v koncentračním táboře Osvětim z
pohledu obětí i zločinců. Je založen na jedinečném
svědectví, které se nyní nachází v izraelském
památníku holokaustu Jad vašem.

Turecký pas
V neděli 24. ledna ve 21:00
Počet epizod: 1 x 90 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: Turkish Passport
Rok: 2011
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Za 2. sv. války bylo Turecko neutrální zemí, přesto
nabízí málo známý a neuvěřitelný příběh, jenž si
zaslouží být vyprávěn. Zjistíme, jak turečtí
diplomaté pomohli zachránit během 2. sv. války
životy. Tento dokument obsahuje výsledky
rozsáhlých výzkumů a nákladnou produkci, aby
vyprávěl příběhy tureckých diplomatů ve Francii a
dalších evropských zemích, kteří zachránili životy
desetitisíců židů, když jim vydali turecké pasy.
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Republika dětí
V neděli 31. ledna ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ náboženský
Původní název: The Republic of Children
Rok: 2019
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Budapešť 1945: Protestantský farář Gábor Sztehlo
poskytuje útočiště osiřelým dětem uprostřed sutin
maďarského hlavního města. Jednoho dne navrhne,
aby si vybudovali vlastní demokracii, svou vlastní
republiku a brzy mají ústavu, prezidenta, nejvyšší
soud, policejního šéfa, noviny a dokonce skutečné
peníze.

