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VIASAT HISTORY TIPY
KVĚTEN 2019
Rozhodující okamžik
S premiérou v neděli 12. května ve 20.00.
Série: 1
Počet epizod: 4 x 30 min
Žánr: Dokument/ historie
Původní název: Turning Point
Rok: 2017
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Zaměříme se na mládí čtyř nejslavnějších vůdců 20.
století a na to, jak a kdy dosáhli rozhodujících
okamžiků ve svém životě. Matka Josefa Stalina byla
rozhodnutá, že syn bude kněz. Adolf Hitler byl
přesvědčen, že bude slavným umělcem, dokud ho
vídeňská akademie umění neodmítla a nestal se z
něj samotář bez domova. Winston Churchill byl
nevýrazný student a neúspěšný politik, dokud se
neproslavil útěkem z válečného zajateckého tábora
za búrské války, což znovu nastartovalo jeho
politickou kariéru. Britská matka Viléma II.
Pruského hodlala ze syna vychovat osvíceného
vládce, který nastolí v Evropě mír. On však začal její
hodnoty a britskou vlast nenávidět. V pořadu se
prolínají rozhovory s mezinárodními odborníky,
vzácné archivní materiály a natáčení na původních
místech. Výsledkem jsou překvapivé portréty
mladých mužů a rozhodující okamžiky, které
změnily svět.
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Bájné nestvůry
S premiérou v pondělí 6. května ve 20.05, pak
každý všední večer ve stejnou dobu.
Série: 1
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokument/ mytologie/ historie
Původní název: Mythical Beasts
Rok: 2018
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Po tisíciletí věřily různé civilizace v bájné nestvůry draky, kyklopy, obry, upíry a mořské obludy, jež nás
fascinují dodnes. Odkud však tyto příběhy o bájných
tvorech pocházejí, kolik pravdy v sobě ukrývají a co
nám tyto legendy vypovídají o středověkých a
starověkých národech, které je vytvořily? Odhalíme
tajemství skrývající se za těmi neznámějšími a
nejhrozivějšími bájnými tvory.
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Nacistická věda
S premiérou ve čtvrtek 16. května ve 21.00.
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokument/ historie/ válka
Původní název: Nazi Science
Rok: 2018
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Přestože už teď víme, jaký význam měla biologie
pro Třetí říši kvůli její přímé souvislosti s hrozivou
logikou konečného řešení, většina lidí nemá ponětí
o rozsahu vědeckých pokusů, na něž se nacisté
spoléhali při ospravedlnění a podpoře svého
politického projektu. Už v roce 1933 přišlo
nacistické Německo se skutečnou „válečnou vědou"
v rámci různých institucí, v nichž působili uznávaní
výzkumníci a akademici. Organizace Ahnenerbe,
která vznikla v roce 1935 a nad kterou přímo
dohlížel Heinrich Himmler, byla základním pilířem
této nacistické vědecké politiky. Měla přepracovat
úžasnou minulost údajných árijských předků a
zajistit tak lepší kontrolu nad budoucností. Tento
dvoudílný dokument pojednává o vražedných
intelektuálních a vědeckých experimentech
Ahnenerbe - nacistického Národního vědeckého
výzkumného ústavu - a o tom, jak říše manipulovala
s vědou, aby legitimizovala svůj cíl rasové čistoty,
germanizace svých území a ideologické nadvlády
nad Evropou.
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Hledá se Orient Express
S premiérou v sobotu 25. května ve 20.10.
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokument/ historie/ cestování
Původní název: In Search of the Orient Express
Rok: 2018
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Orient Express, o kterém se točí filmy a o kterém
snila Agatha Christie, je nejslavnější vlak na světě.
Kdo však zná jeho skutečný příběh? Z Paříže do
Istanbulu a Benátek se naše speciální pátrání
pokouší
nalézt
ztracené
vagony
tohoto
legendárního vlaku, jenž zásadně ovlivnil způsob
cestování. Doprovodíme nadšené lovce vlaků,
průmyslové archeology, sběratele starožitných
vlaků, historiky a spisovatele, včetně Charlese Kinga
a vítěze Nobelovy ceny za literaturu Orhana
Pamuka, kteří se snaží znovu zachytit impozantnost
Orient Expressu. Vyrazíme na nadčasovou výpravu
od legendy po skutečnost.

Třetí říše: Neznámé příběhy
Od pondělí 6. května ve 21.00, pak každý všední
den.
V květnu vám nabídneme nejnovější informace
týkající se 2. světové války. Premiéru budou mít
pořady Adolfův ostrov a Nacistická věda, v nichž
představíme nové archivní informace o vpádu
Německa do Británie a vědecké experimenty a
manipulace prováděné v Ahnenerbe.
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Adolfův ostrov
V pondělí 6. května ve 21.00.
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokument/ historie/ válka
Původní název: Adolf Island
Rok: 2016
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Od samého začátku války byl zábor Británie součástí
Hitlerova grandiózního plánu dominance Evropy. V
návodu gestapa na invazi Británie, který byl
zveřejněn v roce 2000, se dopodrobna hovoří právě
o přípravách na tuto akci. Návod dokonce
obsahoval seznam 2 820 nepřátel nacismu, kteří
měli být po invazi okamžitě zajati. Zabráno bylo
však pouhých 181 km² britského území Normanské ostrovy. Forenzní archeoložka Caroline
Sturdyová Collsová přináší děsivé nové důkazy o
této okupaci. Spolu s archivními údaji o nacistických
invazních plánech týkajících se britské pevniny,
které vyplouvají na povrch, poskytují hrůzný pohled
na to, jak by vypadala kompletní okupace. Díky
jejímu pozoruhodnému forenznímu vyšetřování
odkryjeme dávno zapomenuté důkazy o jediném
nacistickém koncentračním táboře na britském
území a odhalíme roli, kterou sehrál Churchill v
ututlání tohoto příběhu na 70 let.

