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Vatikán - nadčasové město
papežů
Neděle 7. února ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ náboženský
Původní název: Vatican - The Timeless City of Popes
Rok: 2020
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Vatikán: z původně jednoduché hrobky se po 2000
let stalo univerzální sídlo křesťanstva a je dnes
jedním z nejnavštěvovanějších muzeí na světě s
neocenitelnými sbírkami umění, rukopisů a dalších
artefaktů. Představíme, jak se v průběhu let
rozšiřovaly kostel, palác a okolní budovy a zahrady
podle přání vizionářských papežů. V tomto příběhu
se setkávají náboženství, politika, umění a věda, aby
prosadily náboženskou autoritu a sloužily jako
duchovní měřítko. Pod vedením historiků
dešifrujících po restaurátorských pracích a
nedávných vykopávkách bohaté vatikánské archivy
a sbírky rukopisů nabídne Vatikán nová, neznámá
tajemství a odhalí fascinující historickou ságu.

Pásmo pořadů: Bojové soboty
Každou sobotu odpoledne od 6. února v 16:30
Společně s premiérou druhé řady pořadu Válečné
továrny budeme svědky ústředních bitev 2. sv. války
a objevíme fakta a postavy skrývající se za
nejneslavnějšími zbraněmi válečného období - a to
každou únorovou sobotu.
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Válečné továrny
Premiérově každý všední večer od pondělí 8.
února ve 21:00
Série: 2
Počet epizod: 8 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ technologie
Původní název: War Factories
Rok: 2020
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Může to znít podivně, ale moderní války nevyhrávají
bitvy - ale továrny. Moderní války jsou o výrobě a za
strana, která dokáže vyrobit víc, má obecně více
vítězství na dosah. Podíváme se na boje a vítězství
1. a 2. sv. války nikoliv v zákopech a výkopech proti
tankům na Sommě, při dni D nebo v Kursku, ale v
továrnách a výrobních podnicích v Británii, Rusku a
USA. Tento doposud nevyprávěný příběh o válečné
výrobě předvede, jak Spojenci zaplavili druhou
stranu přílivem masové výroby a jak tyto továrny
nejen formovaly válku, ale také položily základ
moderního světa.
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Vzestup Osmanské říše
Premiérově každý všední večer od pondělí 15.
února ve 21:55
Série: 1
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický
Původní název: Rise of Empires: Ottoman
Rok: 2020
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Podívejte se na příběh sultána Mehmeda II. a
vzestup Osmanské říše, vyprávěný optikou epického
obléhání Konstantinopole a jejího následného pádu
v květnu 1453. Příběh začíná roku 1451, kdy
východní části Římské říše vládne císař Konstantin
XI. Hlavní město Konstantinopol a pár zbývajících
předsunutých základen jsou jedinými zbytky kdysi
mocné, 1100 let staré říše. Dlouholetými nepřáteli
Římanů jsou právě Osmané vedení sultánem
Muradem II. Po jeho smrti roku 1451 se stává
nejmladším sultánem rostoucí říše jeho syn
Mehmed II., který má pouhých 19 let. Jeho snem je
dobýt Konstantinopol - nový Řím - a dobytím
vytvořit celosvětovou říši.

