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Záhada Trojského koně
Neděle 23. května ve 21:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ antický/ historický
Původní název: The Mystery of the Trojan Horse
Rok: 2020
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Historický příběh o Trójském koni je jedním z
nejslavnějších, jaký kdy byl vyprávěn. Obří dřevěný
kůň plný řeckých vojáků byl Trójanům představen
jako dar - a ti bez jakéhokoliv podezření spolkli
návnadu a zatáhli si koně do města. Pod pláštíkem
tmy Řekové vyklouzli ven z koně, otevřeli brány
svým druhům a o pár hodin později skončila mocná
Trója v plamenech. Ale co když tento mýtus o koni
není vůbec pravdivý? Nové, přelomové objevy
naznačují, že jeden z nejslavnějších příběhů historie
by mohl být zcela přepsán, protože Trójský kůň
vůbec nebyl koněm... Ale pokud tomu tak je, jak
Řekové přechytračili svého nepřítele a co nám
řeknou budoucí historické knihy?

Pásmo pořadů: 2. sv. válka
Každý všední večer od pondělí 3. května ve 21:00
Nabízíme bezkonkurenční přístup ke všem
aspektům největšího a nejničivějšího konfliktu v
lidské historii, od počátků zla po hrdinskou cestu k
vítězství. Legendární města v ohni, pláže
proměněné v bojiště, obyčejní lidé se stávají hrdiny,
jiní se stávají monstry. Toto je Viasat History,
domov příběhů ze druhé světové války.
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VIASAT HISTORY CEE TIPY
KVĚTEN 2021
Vražedná historie
Premiérově každý všední večer od pondělí 3.
května ve 22:00
Série: 1
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ kriminální
Původní název: Murderous History
Rok: 2020
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Hlavní města přitahují lidi mocné, bohaté,
skandální, zkažené a hrdinské. S tolika možnostmi,
motivy a emocionálními silami ve hře není divu, že
tato města produkují ty nejdramatičtější zločiny. Ale
každý kriminální příběh je mnohem víc než jen „kdo
to udělal" nebo procedurální záhada - každý z nich
nám také umožňuje prozkoumat čas a místo, ve
kterých byl trestný čin spáchán. Zločin zasahuje
všechny vrstvy společnosti, od chodeb vládců po
hříšné ulice, odráží také vášně a starosti lidí v
daném okamžiku historie. A tak každý kriminální
příběh poskytuje jedinečný pohled na širší
souvislosti a příběhy města a jeho obyvatel.

Pásmo pořadů: Vražedný měsíc
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Každý všední večer od pondělí 3. května ve 22:00
Od temných ulic viktoriánského Londýna po
exotické Rio de Janeiro 70. let prozkoumáme tento
měsíc temnější stránku naší civilizace, včetně
premiéry dokumentu Vražedná historie. Bez ohledu
na to, jak dobře se kde dařilo nebo jak příjemné
počasí panovalo, vždy se na takových místech
odehrály i vraždy, od jednoho z nejaktivnějších
sériových vrahů v historii - H. H. Holmese a jeho
penzionu hrůzy v Chicagu - přes důvěryhodnou
chůvu, která kradla a prodávala děti, až po zvěrstva
spáchaná nacisty.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
KVĚTEN 2021
Krvavé peníze: Nacistická
ekonomika
Premiérově v sobotu 8. května od 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.

VIASAT HISTORY CEE TIPY
KVĚTEN 2021
Velvyslanci v Berlíně: Ti, kteří
varovali před 2. sv. válkou
V sobotu 8. května ve 23:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ historický/ válečný
Původní název: Ambassadors in Berlin: The Whistleblowers of
WWII
Rok: 2020
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30. ledna 1933 byl Adolf Hitler jmenován kancléřem
Německa a proběhla revoluce, na kterou se celý
svět díval se zájmem a znepokojením. Mezi očitými
svědky byli diplomaté pracující v hlavním městě,
kteří měli dobré předpoklady, aby zjistili, co se ve
skutečnosti děje. Zoufale sháněli informace, stali se
vyšetřovateli, špiony a informátory. Během několika
týdnů nacisté převzali kontrolu nad všemi státními
správami, ale do diplomatických kruhů, kde stále
bylo dost aristokratů, se nedostali. Díky archivním
materiálům, z nichž některé ještě nikdy nebyly
uveřejněny, představí tento dokument prostředí, ve
kterém lidé tancovali, když starý svět chátral, a
ukazuje, jak se tito diplomaté bezvýsledně snažili
varovat svět před rostoucím nebezpečím a realitou
nacistického Německa.

Pásmo pořadů: Tajné neděle
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Každou neděli od 9. května ve 21:00
Každou neděli v květnu se ponoříme hlouběji do
největších tajemství historie - překlenujících čas a
prostor - včetně premiéry dokumentu Záhada
Trojského koně. Vydáme se po stopách Atilly Huna
a templářských rytířů - a sledovat stopy Neila
Armstronga, a to od starověké Tróje po Ameriku
šedesátých let, od stupňů pyramid v Sakkáře po
povrch Měsíce - a budeme se snažit rozluštit
tajemství a oddělit fakta od fikce.

