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Prima ZOOM – příroda v srpnu 2016 

Výběrové tipy na měsíc srpen ve vysílání Prima ZOOM – příroda ještě více zblízka! 

Tematické premiérové bloky: „Zvířata a my“ vždy v úterý 22.00-24.00; „Fascinující příroda“ 
vždy ve středu od 20.00 do 22.00; „Volání divočiny“ vždy ve čtvrtek od 22.00 do 24.00; „Úžasné 
oceány“ vždy v pátek od 20.00 do 22.00 a „Úchvatná říše zvířat“ vždy v sobotu od 20.00 do 
22.00 hod. 

 

3. 8. 20.00 – Krása rozbřesku (Zambie) 

Země se točí kolem vlastní osy, a zároveň obíhá okolo Slunce. Díky této dvojí rotaci se střídá den a 
noc a mění se roční období. Je to proces, který od počátku věků ovlivňuje veškerý život na naší 
planetě. Řídí se jím chování živočichů i růst rostlin. Rozbřesk je povznášející moment, kdy noc 
přechází v den. Přesto si málokdy uděláme čas na jeho pozorování. Ti, kteří se stanou svědky 
rozbřesku, zažívají úžasné chvíle. Celý svět se za svítání hemží životem. Tvorové noci se krátce 
střetávají s denními živočichy a dochází ke střídání stráží. Kráse rozbřesku se nic nevyrovná. Proto si 
v létě klidně přispěte a večer se podívejte na rozbřesk na Prima ZOOM.  

3. 8. 21.00 – Pravda o rajčatech 

Původní perské rajče bylo žluté a španělští dobyvatelé si ho cenili kvůli tomu, jak kvete. Ale v Evropě 
pod paprsky španělského slunce se rostlina vyvinula do úplně jiné podoby: její plody se zakulatily, 
zčervenaly a získaly neodolatelnou podobu i podmanivou chuť. V Rakousku se rajčeti stále říká 
„ovoce z ráje“ a v Itálii zase „zlaté jablko“. Jistě tedy nejde o nic jiného než první skutečné zakázané 
ovoce, které dokázalo svést celý svět. Dnešní posedlost tvarem, velikostí a dlouhou trvanlivostí 
degradovala rajče na rozbředlý plod bez výraznější chuti. Ale časy se mění! Film Pravda o rajčeti 
prozradí jakým způsobem a vysvětlí, proč je rajče tak neodolatelné. Konečně pochopíte, proč se 
návštěvníci rajčatových festivalů v Itálii a Španělsku můžou zbláznit. A možná si dokonce uvědomíte, 
že jste dosud neochutnali to pravé rajče… Zatím! 

4. 8. 22.00 – Největší zabijáci (Zvířecí ninjové) 

Říše zvířat je plná velkolepých příběhů o přežití – příběhů, ve kterých platí nemilosrdný zákon „zabij, 
nebo budeš zabit“. Je to svět, v němž je každé rozhodnutí otázkou života a smrti. Čtyřdílná 
dokumentární mini série Největší zabijáci zachycuje právě takové příběhy. Je to neuvěřitelně akční 
podívaná, ve které figurují bojovníci a nindžové, nebo dokonce transformeři zvířecí říše, a v níž 
probíhá skutečná hra o trůny. Největší zabijáci vás zaskočí napětím, vzrušením i nervy drásající 
zábavou. 

10. 8. 21.00 – Orel: Vládce oblohy 
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Orli jsou dobře známí dravci. Jsou silní a mrštní. Přestože se drží vysoko v potravinovém řetězci, musí 
divoce bojovat o své přežití a tvrdě pracovat na výchově svých mláďat. Klan orlů má šedesát členů a 
všechny je spojují přesný zrak, široká silná křídla, ostré pařáty a zahnutý zobák. Abychom lépe 
prozkoumali jejich svět, podíváme se na osud jedné samice: od vylíhnutí, přes opuštění hnízda a 
zařízení vlastního nového domova, až po nekonečný boj o přežití, díky kterému poznáme, co je třeba 
k tomu stát se vládcem oblohy. 

12. 8. 21.00 – Nejdivočejší ostrovy I (Zanzibar – země obrů) 

Seriál Nejdivočejší ostrovy zkoumá bohatou historii nedotčených rájů. Při jeho sledování se potopíte 
do modravě zelených lagun Šalamounových ostrovů, vydáte se skrz husté lesy Zanzibaru a odhalíte 
neutuchající krásy ostrovů Galapágy. Jednotlivé epizody se zaměřily na extrémní podoby života 
v jedinečných a malebných koutech světa. Zároveň vypráví mimořádné příběhy o lidech a zvířatech, 
kteří těmto skvostům říkají domov. Podíváte se, jak se rozmanitá fauna přizpůsobila ostrovnímu životu 
a zblízka se seznámíte s nejzajímavějšími, nejexotičtějšími druhy od kožatek velkých, opic a 
kapustňáků z Karibiku po papuchalky, vydry až po chřástaly polní ze skotských Hebrid. Dozvíte se, že 
i lidé si osvojili důmyslné způsoby, jak přežít a prosperovat v místech daleko od civilizace, a osvojili si 
dovednosti, tradice a víru, díky kterým jsou jejich ostrovní komunity jedinečné. Připravte se na 
úchvatné scenérie, nádherné detaily a barvité kultury ostrovních světů. 

16. 8. 22.00 – Hadi ve městě (1. díl) 

Pobřežní město Durban proslulo písečnými plážemi, celoročním teplým počasím a králičí specialitou, 
ale seriál Hadi ve městě to všechno změní. Rozjetá podívaná s rychlým tempem nahlíží do světa 
lovců hadů a sleduje příhody manželského páru Simona a Nadine Keysových, kteří pospíchají na 
pomoc zoufalým, vyděšeným obyvatelům. Hadi, kteří se plazí jejich domovy, vyvolávají mnoho 
povyku. Je na místních hrdinech, aby lapili dokonce i ty nejjedovatější, včetně smrtonosné mamby 
černé. Určitě buďte u toho, až se odvážní lidé postaví šupinatým zabijákům. Tento svérázný 
manželský pár se hadů rozhodně nebojí! 

17. 8. 21.00 – Stín kondora 

Snaha znovu oživit populaci kondora kalifornského v Jižní Karolíně je překrásný a obohacující příběh 
o ochraně jednoho ohroženého druhu. Jeho hlavními hrdiny jsou odvážný a temperamentní kondor 
jménem Pitahsi a svérázný biolog Joseph Brandt z agentury U.S. Fish & Wildlife Service. Společně 
zosobňují veškeré vášně potřebné k udržení kalifornského kondora v podmínkách současného světa, 
který se vzpouzí jeho prehistorickému původu. Třicet let poté, co začala snaha o záchranu tohoto 
druhu, můžeme konečně pořádně oslavit jeho obnovu. Jenže navzdory nesporně velkému úspěchu 
není budoucnost kondora kalifornského ani zdaleka jistá. V tomto filmu se dozvíte, jak všechno, čemu 
dávají lidé přednost, brání největšímu ptáku pevninské Ameriky rozletět se svobodně do nebes. Stín 
kondora je podmanivý, dojemný příběh o vášnivých ochráncích přírody a půvabném létavci. Podaří se 
ho zachránit, než vymře? 

18. 8. 23.00 – Hroch versus krokodýl 

Dva z nejvíce smrtících gladiátorů Afriky, hroch a krokodýl, žijí milénia bok po boku, tváří v tvář. Jsou 
to ležérní sousedé, nebo nepřátelé na život a na smrt? První je statný býložravec, druhý nejúspěšnější 
sladkovodní dravec na naší planetě. Takže jak zvládají přežívat společně ve stejném prostředí? Zvlášť 
během října, suchého měsíce, kterému se také přezdívá „sebevražedný“. Hroch a krokodýl kvůli 
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nedostatku vody válčí o výrazně zmenšené teritorium. Krokodýli jsou dokonce nuceni lovit hrochy, 
protože menší a mnohem dostupnější kořist odešla jinam. Sledujte jejich boj o vodu. 

20. 8. 21.00 – Život pouštních koní 

V roce 1918 byli němečtí a jihoafričtí váleční koně, které už nikdo nepotřeboval, vypuštěni na svobodu 
do spalující Namibijské pouště. Jak se jim podařilo přežít na jednom z nejkrásnějších, nejsušších a 
nejskalnatějších míst na světě? Zázračně se jim to podařilo až do dnešních dní. Neustále přecházejí 
poušť a pátrají po vzácných trsech trávy, vrací se pro vodu k jediné studně vybudované v koloniálních 
dobách a dělí se o ni s antilopami. Hluboko ve vnitrozemí v dávno opuštěných městech duchů 
vystavěných poblíž diamantových dolů soupeří o potravu hadi, ještěrky, chameleóni a brouci. Podél 
pobřeží v dohledu od zavřených továren vyplouvají na břeh tisíce tuleňů, aby se tam pářily. Jejich 
maličké přitom nemilosrdně loví šakali a hyeny. Afrika je divoká a plná života. 

24. 8. 21.00 – David Attenborough: Vzestup zvířat (Z moří do oblaků) 

David Attenborough podniká velkolepou výpravu dlouhou 500 milionů let. Jeho cílem je zachytit 
neuvěřitelný vzestup vertebrat. Začínala jako primitivní ryby, ale obrovské pokroky jim dovolily 
vydrápat se z vody na souši, a později dokonce vznést se až k obloze. Evoluce zvířat s páteří je 
jedním z nejskvělejších příběhů celého přírodopisu. Když ho David vypráví, zároveň představuje nové 
fosilie nedávno nalezené v Číně – tedy oblasti, kterou si dlouho přál prozkoumat a jež představuje 
hranice moderního paleontologického výzkumu. 

25. 8. 23.00 – Ze lvíčete lvem 

Fascinující dokumentární film Ze lvíčete lvem zachycuje dospívání čtyř roztomilých lvíčat v srdci 
zimbabwské buše a to, jak se potýkají se vším, co jim život přichystá. Dvě kamery natáčely čtyři roky, 
jak se lvíčata vydávají na první lov antilop, pakoňů i zeber. Zachycují nejen drama, akci a fascinující 
výjevy z divoké africké přírody, ale především to, jak se hlavní hrdinové stávají Ze lvíčete lvem. 

27. 8. 21.00 – Zrozeni k běhu 

V nebezpečném světě jsou býložravci vždycky v ohrožení. Nejvíce ve chvíli, kdy se narodí. Venku na 
planině jsou „na ráně“ a nemají se kde schovat. Naštěstí jsou někteří z nich Zrozeni k běhu. Na 
afrických savanách se najednou rodí milióny antilop, pakoňů a zeber. Každé nové mládě se musí 
hned od začátku snažit samo postavit na nohy. Když se jim to nepodaří, stanou se kořistí dravců, jako 
jsou lvi, gepardi nebo krokodýli. Maličcí čelí jedné překážce za druhou: během migrace musí udržet 
tempo se stádem, během období sucha se dostat z bahnité pasti, vyrovnat se s oddělením od matky 
nebo panikou během špatného počasí, nebo dokonce vyjít bez úhony ze střetnutí tváří v tvář s 
dravcem. Když nadejde čas, musí prokázat, že se opravdu zrodili k běhu. 

 

 

 

www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, 
zajímavé články a ještě něco navíc. 


