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Prima ZOOM – příroda v březnu 2017 

Výběrové tipy na měsíc březen 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. 

 

1. 3. 20.00 – Před 300 miliony let (1. část) 

Napínavý snímek vypráví o dramatických dějinách vzniku evropského kontinentu. Zachycuje celých 
300 miliónů let od kamenouhelného období až po dnešní dny. Během této dlouhé doby formování 
kontinentu se Evropa postupně posunovala několika klimatickými zónami. Její tvar a podobu ovlivnily 
přírodní živly i tvrdé srážky s jinými kontinenty. A člověk. Pokud jde o geologii, lidstvo existuje na Zemi 
jenom kratinkou chvíli, ale už významně změnilo celou planetu. 

1. 3. 21.00 – Divoký Singapur (Skrytá divočina) 

Singapur je jedno z nejrychleji rostoucích měst světa. Na 665 km², kde se dříve rozprostírala tropická 
džungle, dnes stojí rušné betonové království tlačenic a klimatizace. Ale i mezi shonem přelidněné 
metropole se uchytil kousek divočiny. Přímo mezi mrakodrapy a chodníky se usadili luskouni, 
krokodýli, opice, vydry, hadi nebo zoborožci. Seriál Divoký Singapur odhaluje, jak se příroda 
přizpůsobila světlům velkoměsta tak jako nikde jinde na světě. 

7. 3. 22.00 – Hotel pro ježky 

Využijte vzácnou a kouzelnou příležitost nahlédnout do záhadného, měsícem osvětleného světa 
jednoho z nejlépe přizpůsobených, přesto málo známých zvířat. Ocitnete se v zahradním ráji 
navrženém tak, aby poskytl perfektní životní podmínky skupince zachráněných ježků. Tito bodlinatí 
hrdinové se připravují na návrat do volné přírody. Max zatím tráví čas hlasitým dvořením a rváč Spike 
se umí pořádně naježit. Nahlédneme do pohodlného hnízdečka, kde se Amy pečlivě stará o čerstvě 
narozená mláďata. Staneme se svědky toho, jak odvážní dorůstající ježci poprvé vykročí do světa. A 
dozvíme se řadu zajímavostí ze života ježků. Protože jejich počet ve volné přírodě rychle klesá, je 
nesmírně důležité, aby se každý z hrdinů pořádně připravil na život za plotem. 

14. 3. 22.00 – Má pekelná kočka III (1. díl) 

Seriál Má pekelná kočka je zpátky s dalšími divokými kočkovitými šelmami, které převrátily život a 
vztahy svých majitelů vzhůru nohama. Zkušený odborník na chování a péči o kočky Jackson Galaxy 
se snaží ze všech sil pomoct postiženým rodinám srovnat jejich vzpurné mazlíčky. Každá epizoda 
popisuje hrozivé zážitky z první ruky. Zoufalí majitelé si nedokážou srovnat doma pořádek, a jejich 
kočky je dokonce vyloženě terorizují. Najít klid a harmonii prostě není možné. Uvidíte pár, který 
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nemůže nechat své kočky o samotě, protože by se roztrhaly na kusy. Kočku, která každý den ve čtyři 
hodiny ráno budí majitele nesnesitelným naříkáním. Nebo postrach okolí, který schválně shazuje věci 
z polic a svědomitě ničí nábytek. Ať už za všechny tyhle nešvary můžou samotné kočky nebo jejich 
nezodpovědní majitelé, spolehněte se, že Jackson Galaxy všechno napraví. 

15. 3. 20.00 – Dinosauří mumie 

Říkají mu Dakota a je to jedna z nejzachovalejších dinosauřích mumií, která byla nalezena. Po 67 
miliónech let odpočinku ho National Geographic probouzí v hodinovém snímku. Tento vzácný nález 
představuje zřejmě nejdůležitější dinosauří objev v nedávné době. „Ostatní dinosauři, které jsme 
viděli, vedle něho vypadají jako mršina u cesty,“ nebere si servítky zkušený odborník Dr. Phil Manning. 
Zatímco u jiných nálezů se dochovaly pouze kosti a zuby, Dakota zůstal milióny let nedotčený. Pyšní 
se zkamenělou kůží, tkání, a možná dokonce i svaly, orgány a šlachami. Uznejte sami, už jste někdy 
něco takového viděli? Ne, ale uvidíte! 

17. 3. 20.00 – Loch Lomond: Rok v divočině (1. díl) 

Pouhých třicet minut jízdy autem z centra skotského města Glasgow se rozprostírá jezero Loch 
Lomond a národní park Trosachs. Tady se nížiny setkávají s vysočinou a přímo od pobřeží moře 
stoupají velehory. V jedné z nejrozmanitějších oblastí celé Velké Británie najdeme nejvyšší vrcholy 
Skotska, nejhlubší jezera, nejhustší lesy a nejrozsáhlejší louky. Čtyřdílná mini série Loch Lomond: Rok 
v divočině zachycuje překrásný život v parku během všech čtyř ročních období. 

18. 3. 20.00 – Život ve vzduchu (Jak zvítězit nad gravitací) 

Oddejte se Životu ve vzduchu a skákající, plachtící i létající tvory Země uvidíte tak jako nikdy předtím. 
Schopnost létat je dokonalou zbraní superhrdiny, o které si většina z nás může jedině nechat snít. 
Přesto se překvapivě velkému množství zvířat podařilo ovládnout oblohu. Jsou mezi nimi veverky a 
pavouci, žáby, ryby, ptáci i netopýři. Tato zvířata neobyčejných schopností a dech beroucích podob 
loví, pohybují se, spí, žijí a umírají ve vzduchu. Jejich svět byl vždy velkou neznámou a místem, kam 
my lidé nemůžeme, a tak si ho ani nedokážeme představit. Jenže nyní máme k dispozici 
nejmodernější filmařské technologie, takže se můžeme vydat přímo nahoru a odhalit všechna jeho 
dosavadní tajemství. Fascinující seriál z produkce BBC umožní divákům „vzlétnout“ na oblohu a 
podívat se na svět z jedinečné nové perspektivy. 

22. 3. 20.00 – Nejpodivnější dinosauři 

Kdysi dávno byla veškerá pevnina na naší planetě spojená a tvořila jeden velký superkontinent. Jeho 
obyvatelé byli malí a většinou si byli hodně podobní. Pak se za nějakých milión let pevnina roztrhla na 
několik částí. Rozdělená zvířata se postupně začala zvětšovat a vypadala čím dál divněji. Pod 
obrovskou hlavou vyčnívaly mrňavé přední končetiny. Drápy ostré jako břitva našly konkurenci v 
gigantických čelistech. Nastal čas podivných dinosaurů. Tento film vás vezme na návštěvu do 
ztraceného světa těchto zvláštních stvoření. Prozradí proč a jaké štěstí (nebo neštěstí) je potkalo v 
různých podobách a jak se jejich vzhled vyvíjel. Díky pohledu na ty nejbizarnější varianty můžeme 
lépe pochopit proces evoluce, který z dinosaurů udělal vládnoucí tvory na Zemi. 

22. 3. 21.00 – Jarní příběhy 

Jaro je obdobím nových začátků a zrodu nového života. Celý svět se probouzí a na všem a všech je 
dobře patrná moc matky přírody. Ptáci cvrlikají z plných plic, hmyz bzučí všude kolem a květiny 
magicky zbarví louky široko daleko. Všechna možná zvířata – špačci, veverky a žáby – mají mladé. 
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Uprostřed lesů, na lukách i v zahradách se příroda probouzí ze zimního spánku: poupata se dmou 
budoucí pýchou, čerstvě zelené listy začínají vesele pučit, rostlinky postupně vyrůstají ze země. Tento 
film vypravuje neobvyklé příběhy zvířat, které jsou stejnou měrou humorné jako dramatické. Díky 
veselé atmosféře Jarních příběhů vám bude hned jasné, proč je jaro nejkrásnějším ročním obdobím 
ze všech. Užijte si probouzení evropské přírody od broučků až po těhotnou veverku. 

23. 3. 22.00 – Frankův souboj (1. díl) 

Divoký dobrodruh Frank se vydal do Jižní Afriky, kde se chce naučit všechno, co půjde od zkušeného 
stopaře Darrana. Hlavně tedy všechno, co se Darran během svých afrických dobrodružství dozvěděl o 
králi zvířat a savany – lvovi. Ale nezůstane jenom u toho. Frank se rozhodne pomoct Darranovi, aby 
překonal fobii z hadů. Vyrazí spolu poprvé do Thajska. Zatímco Frank se tady cítí jako ryba ve vodě, 
Darran se teprve bude muset přizpůsobit všem místním zvyklostem. Frank je však pevně rozhodnutý 
podělit se s Darranem o vlastní zkušenosti, pomoct mu překonat strach a dotlačit ho do vzrušujícího 
setkání tváří v tvář s nejjedovatějším hadem na světě – kobrou královskou. 

23. 3. 23.00 – Záhada přežití 

Jedním z nejpodivnějších způsobů přizpůsobení se přírodním podmínkám je hluboký spánek. Jde o 
stav podobný smrti. Některá zvířata jsou schopná dočasně zpomalit nebo takřka zastavit činnost 
vlastního srdce i mozku, jiná dokážou hibernovat i několik dlouhých měsíců a další umí zmrznout, a 
zároveň si v těle vytvořit vlastní rozmrazovač, kterým si ochrání buňky před poškozením. V podstatě 
jde o jakýsi přirozený stroj času. Ale jak se dozvíme ve snímku Záhada přežití, tento neobvyklý životní 
styl má i svá rizika. Co asi prožívá šnek, který se po několika letech probudí v muzeu? 

29. 3. 20.00 – Past na mastodonta 

Coloradské Skalisté hory v Severní Americe ukrývaly tajemství doslova mamutích rozměrů. Šikovní 
archeologové tady odkryli fosílie neobyčejně dobře zachovalých kostí mamutů, mastodontů i dalších 
velkých vyhynulých zvířat z doby ledové. Jejich nález je začátkem úplně nové kapitoly objevů a 
odhalení naší doby a zároveň prozrazuje, co se tady stalo zhruba před dvaceti tisíci lety. 

29. 3. 21.00 – Krásy bretaňského pobřeží 

V nejsevernější části Francie leží Bretaň, rozlehlý skalnatý poloostrov, který už milióny let vzdoruje 
rozbouřeným vlnám Atlantského oceánu. Tato země plná rozdílů proslula díky mnoha svým pokladům 
a dech beroucí krajině. Ale tím výčet Krás bretaňského pobřeží ani zdaleka nekončí. Tento dokument 
nabízí pohled do života divokých zvířat z této oblasti. Podívejte se, jak mládě racka stříbřitého poprvé 
vylétne z hnízda, na velkolepé putování lososa obecného nebo jak ježek uspěchaně shání potravu. 
Fantastické záběry kamery odhalují kouzelné přírodní bohatství Bretaně. 

30. 3. 23.00 – Válka s vačnatci 

V Austrálii se každý setkal s nějakým vačnatcem. Tato zlomyslná zvířátka byla během poslední 
dekády vyhnána ze svého přirozeného prostředí v buši, a tak drze zamířila do měst ve velkém počtu. 
Každou noc se smečky vačnatců prohání po elektrickém vedení, střechách, plotech a stromech. 
Donekonečna hledají jídlo a pelech. Kvůli hlasitému rituálu páření a neukojitelném apetitu po růžích a 
exotických dřevinách je skoro všichni nijak zvlášť nemusí. Ale je možné, že se vačnatci z jednoho 
městského parku konečně střetli se sobě rovným? Válka s vačnatci odhaluje tajemství světa vačnatců 
a jejich snahu prosadit se v záři velkoměsta. 
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www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, 
zajímavé články a ještě něco navíc. 


