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Prima ZOOM – příroda v dubnu 2017 

Výběrové tipy na měsíc duben 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. 4. 21.00 – Skuteční Angry Birds 

Angry Birds jsou velký hit. Zná je každé malé dítě. A tak otázka zní: existují skuteční Angry Birds? 
Ptáci každý den bojují, aby přežili, našli dostatek potravy a spolehlivý úkryt, unikli před nebezpečím a 
jako by toho nebylo málo, musí vychovávat mladé. Mají těžký život i bez toho, aby se dobrovolně 
nechali vystřelit z praku. Každý rok musí čelit novým překážkám. Každé roční období znamená nové 
problémy. V zimě hlavně hledají něco do zobáku. Na jaře je třeba připravit se na následující měsíce, 
najít si partnera vhodného k páření a zařídit hnízdo. Na konci léta konečně nastává čas, kdy mladí 
vylétají z hnízda. Byl to dlouhý a těžký rok, ale Skuteční Angry Brirds to zvládli. I když se žádný z 
těchto ptáků vlastně nijak zvlášť nezlobí. 

5. 4. 20.00 – David Attenborough: Létající monstra (ve 21.00 následuje Film o filmu) 

Lidstvo tisíce let věřilo v existenci létajících monster. Je možné, že kdysi skutečně existovalo něco, co 
si nedokážeme představit? Před 220 miliony let začala nadvláda dinosaurů na Zemi. Jenže to nebyl 
jediný druh plazů, kterému se tehdy podařil přelomový skok dopředu. Pterosauři ovládli oblohu. 
Skutečný příběh o tom, jak a proč se jim to podařilo, je fantastičtější než jakákoli fikce. Světoznámý 
přírodovědec David Attenborough v tomto filmu odhaluje neuvěřitelná fakta o tvorech, jejichž rozpětí 
křídel je srovnatelné s dnešními supermoderními stíhačkami. Attenboroughovo bádání vede na tak 
oslňující místa, jako jsou Nové Mexiko, jurské pobřežní útesy Lyme Regis ve Velké Británii, 
starodávná pterosauří přistávací plocha v jižní Francii nebo fosilní jáma v Německu, kde se našel 
jeden takřka perfektně zachovalý exemplář. 

6. 4. 23.00 – Poslední ráje (Mauricius) 

Vydejte se na cestu kolem světa z Patagonie do USA, z Grónska do Jižní Afriky a z Kambodži do 
Austrálie. Zavede vás na nejúžasnější místa s nejkrásnější krajinou a nejzajímavějšími zvířaty i lidmi. 
Ať už se nacházejí na pevnině nebo na moři, cílem jsou Poslední ráje na Zemi. Mimo jiné uvidíte 
safari v africké říši keňských nosorožců, navštívíte skrytou perlu Filipín, provincii Aurora, prohlédnete 
si Dolomity ze vzduchu, seznámíte se s podmořským životem u pobřeží Austrálie nebo se projdete 
živou pouští v Namibii. 

7. 4. 21.00 – Akvária na míru III (Táborníci a lovci) 
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Zábavný seriál Akvária na míru se vrací s novými díly. Zachycují příhody byznys partnerů, nejlepších 
přátel a největších rivalů Wayda Kinga a Bretta Raymera z největší americké firmy specializované na 
výrobu akvárií Acrylic Tank Manufacturing. Právě tady vznikají největší, nejšílenější a nejoriginálnější 
akvária pro nejvýstřednější ryby a klienty z celého světa. Pro ambiciózní dvojici Wayda a Bretta není 
žádná výzva dost velká. Ať už staví akvárium ve tvaru injekční stříkačky nebo největší vnitřní nádrž 
pro žraloky a aligátory, vždy se snaží klientům dodat jejich vlastní kus oceánu. V Akváriích na míru 
uvidíte a zažijete nervy i nadšení z úspěchů, které Wayde a Brett už čtrnáct let sdílí společně s 
rodinou – včetně Waydovy svérázné manželky nebo Brettova otce přezdívaného Generál. Ponořte se 
po hlavě do zábavného prostředí bláznivé rodinné firmy a sledujte vývoj každého skvělého projektu od 
konceptu po závěrečné slavnostní odhalení. 

8. 4. 20.00 – Anakonda: Tichý zabiják 

Existuje jenom málo hadů, kterých bychom se báli více a rozuměli bychom jim méně, než je nechvalně 
proslulá anakonda. V tomto snímku zažijete exotickou výpravu do těžko přístupných a prakticky 
neprozkoumaných částí amazonského pralesa, kde odhalíte skutečnou tvář tohoto mystického hada. 
Bujná zeleň se hemží pestrobarevnými tukany, hlasitými vřešťany, prapodivnými tapíry i záhadnými 
domorodci. V husté vegetaci a kalných bažinách se však také tiše ukrývá největší a nejsilnější had na 
světě. 

8. 4. 21.00 – Národní parky Severní Ameriky (1. díl) 

Národní přírodní rezervace v severní Americe jsou proslavené po celém světě. Miliony návštěvníků 
okouzlila jejich dech beroucí příroda a fascinující krajina. Tento jedinečný seriál vám ukáže, co se 
odehrává za hranicí turistických vyhlídek. Postupně navštívíme světoznámé parky Everglades, Gates 
of the Arctic, Grand Canyon, Olympic, Saguaro, Great Smoky Mountains, Yellowstone a Yosemite. 

11. 4. 23.00 a 23.30 – Bionický veterinář (1. a 2. díl) 

Veterinář Noel Fitzpatrick má ve svém vysoce moderním centru vystavěném za mnoho miliónů liber k 
dispozici revoluční chirurgické technologie. Díky nim může zachránit a vylepšit životy tisíců domácích 
mazlíčků v ohrožení. Doktor Fitzpatrick je lékařským inženýrem. S pomocí mnoha nejrůznějších 
kovových struktur, matic, šroubů, implantátů a přelomových procedur přivádí na svět čerstvě 
přestavěná zvířata. Pro mnoho z nich skutečně představuje poslední naději. Jsou to nešťastné oběti 
nehod nebo ubožáci, kteří trpí vrozenými genetickými vadami. Fitzpatrick a jeho zkušený lékařský tým 
se vždy snaží o to samé: vylepšit a prodloužit životy svých pacientů s použitím nejšpičkovějších a 
nejsofistikovanějších dostupných technologií. 

12. 4. 20.00 – Kriminálka Jurský park (Rekonstrukce mozku tyranosaura) 

Jak vypadali a jak se chovali dinosauři ve skutečnosti? Doktor Phil Manning pojal hledání odpovědí na 
tyto otázky jako nefalšované vyšetřování, které spolehlivě zaujme nejen fanoušky slavného seriálu 
Kriminálka Las Vegas. Dr. Manning využívá nejmodernější kriminalistické postupy, trojrozměrné 
počítačové modely původně určené pro mapování místa činu i hypermoderní techniku, včetně 
zobrazovacího přístroje, který je desetkrát silnější než nejsilnější rentgen. Navíc neváhá zpochybnit 
dlouho zažité představy o dinosaurech nebo pokládat radikálně provokativní otázky. Byl Tyranosaurus 
Rex inteligentní? Jak vypadala dinosauří chůze? A je možné, že ty největší druhy dinosaurů stále ještě 
čekají pohřbené v zemi, až je někdo objeví? Kriminálka Jurský park proniká do mysli, pod kůži, a 
dokonce až do morku kostí největších, nejimpozantnějších zvířat, která kdy kráčela po povrchu naší 
planety. 
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12. 4. 21.00 – Africké životodárné stromy (Salámovník) 

Přežít v Africe není snadné. Vzrůstající lidská populace se tlačí do neobydlených oblastí a vybíjí 
divoká zvířata, která ohrožují úrodu a dobytek. Přesto stále ještě existují v jižní Africe oblasti, kde 
levharti, sloni a hyeny žijí bezstarostným životem. V tomto novém třídílném pořadu nazvaném Africké 
stromy života uvidíte tři příběhy o vytrvalosti a přežití nejznámějších afrických přírodních symbolů – od 
predátorů a jejich kořisti přes neúprosné prostředí po legendární stromy. Smečka lvů, levhart chránící 
své území i samička geparda, ti všichni žijí své životy ve stínu tří impozantních stromů: salámového 
stromu v údolí Luangwa v Zambii, trnového stromu v Kalahari v Jižní Africe a stromu marula v 
Manyeleti nedaleko Národního parku Kruger. Toto je neuvěřitelný příběh lovců a jejich obětí, kteří jsou 
závislí na těchto úchvatných životodárných stromech. 

13. 4. 22.00 – V zemi primátů (1. díl) 

Afrika je domovem největšího počtu primátů na světě. Žijí tady proslavení lemuři, zvláštní poddruhy 
poloopic jako kombovití, nártounovití nebo poto velký a samozřejmě nejslavnější ze všech: šimpanzi a 
gorily. Seznamte se s nejroztomilejšími, nejchytřejšími a nejsympatičtějšími opicemi afrického 
kontinentu. 

14. 4. 20.00 – Plavby Mořského dobrodruha (Jessino dobrodružství) 

Posádka Mořského dobrodruha vedená zkušeným ochráncem přírody Davidem de Villersem pomáhá 
všem, které spojuje nehynoucí vášeň k oceánům a neukojitelná touha prozkoumat, co se ukrývá pod 
jejich hladinou. Právě díky Mořskému dobrodruhovi si všichni takoví nadšenci konečně mohou splnit 
své nejdivočejší sny. Napínavý seriál Plavby Mořského dobrodruha bádá v rozmanitém mořském 
ekosystému v blízkosti i na pobřeží Jižní Afriky. 

15. 4. 20.00 – Hra o život (Velké úniky) 

Krása může zabíjet, takový už je život! Když se mláďata dravců narodí, začíná pro ně dlouhý a drsný 
trénink. Musí dokonale ovládnout dovednosti své matky, aby byla jednoho dne také připravena vyrazit 
na lov a zabít. Pro jiná zvířata je pouhá cesta z jedné strany na druhou životu nebezpečným 
podnikem. Musejí použít všechen svůj důvtip, aby ho ve zdraví přežila. Každou sekundu se něco 
pokazí. Ta šťastnější se naučí problémům v budoucnu vyhýbat. Ale ta, co mají smůlu, musejí začít 
myslet na útěk. 

30. 4. 20.00 – Bear Grylls: Muž vs. divočina (Skalnaté hory) 

Zkušený dobrodruh a expert na přežití v divočině Bear Grylls cestuje po světě a na nejméně 
pohostinných místech naší planety se zas a znovu pouští do tuhého souboje člověka s nespoutanou 
přírodou. To, co by jiné spolehlivě zabilo, je pro něj příležitost vychutnat si natáčení napínavého 
televizního průvodce extrémního cestovatele. Bear Grylls sloužil ve speciálních jednotkách britské 
armády a má za sebou zvláštní výcvik přežití v nejtěžších podmínkách. V první várce epizod se mimo 
jiné ocitá uprostřed ničeho v kanadské části Skalnatých hor, na poušti Moab v Utahu, v nitru deštného 
pralesa na Kostarice, na ostrých hřebenech aljašských hor, na vyprahlých pláních Sierra Nevady nebo 
ve sluncem spalované africké savaně a vyzbrojen jen naprostými nezbytnosti k přežití si musí najít 
cestu zpátky do civilizace. 
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www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, 
zajímavé články a ještě něco navíc. 


