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Prima ZOOM – příroda v květnu 2017 

Výběrové tipy na měsíc květen 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. 

 

2. 5. 23.00 – Pohotovost pro exotická zvířata (Zkažená želví vejce) 

Doktorka Susan Kelleherová a její tým z pohotovosti pro exotická zvířata poskytují první pomoc 
vylekaným majitelům exotických zvířat, která potřebují zvláštní péči. Sympatická veterinářka 
přezdívaná „Doktorka K.“ vlastní a vede jednu z nejvytíženějších pohotovostí pro exotická zvířata v 
celé oblasti jižní Floridy. Její motto zní: Budu pečovat o všechno, co projde dveřmi, kromě psů a 
koček! Podívejte se na její neuvěřitelné příběhy v poutavém dokumentárním seriálu. 

3. 5. 21.00 – Král pavián (1. část) 

Paviáni nemají zrovna nejlepší reputaci. Napříč celou Afrikou si vysloužili špatnou pověst, protože 
podnikají loupeživé nájezdy na úrodu na polích a zboží v supermarketech. Dokonce si troufnou i do 
lidských obydlí. Odlišnou stránku tohoto proradného primáta představuje snímek Král pavián. 
Navštívíme paviány v jejich přirozeném prostředí daleko od lidí. Seznámíme se s příběhem mladého 
samce jménem Wahou, kterého jeho vlastní klan vykázal do vyhnanství. Není to nic neobvyklého. 
Když samci paviánů dospívají, ostatní je vyženou, a musí si najít jinou smečku. Wahou má tady v 
africké vysočině docela slušnou šanci, že se mu to povede. Vyráží podél řeky na jih a nakonec narazí 
na neznámou tlupu paviánů. Ale přijmou ho mezi sebe?  

5. 5. 20.00 – Podmořské poklady Nového Zélandu (Northlandské zálivy) 

Seriál Podmořské poklady Nového Zélandu se zaměřuje na šest unikátních míst u pobřeží Nového 
Zélandu a přibližuje každodenní dramata, problémy a triumfy, které místní živočichové zažívají. 
Obyvateli překrásného exotického pobřeží jsou ikonická kosatka, oblíbení delfíni a obávaní žraloci, ale 
i nejrůznější méně známé druhy ryb nebo raků. V nejstarších novozélandských přírodních rezervacích 
jsou sice v bezpečí před nenechavci, ale to neznamená, že mají jednoduchý život. Podvodní svět divů 
je plný tajuplných i zrádných tvorů. Narazíte tady na dravce s nepředvídatelným chováním i jejich 
stejně vynalézavou potenciální kořist. Díky tomuto seriálu zavítáte do mělkých kamenitých tůní i 
hlubokých kaňonů pod hladinou v okolí ostrovů Northland, Goat, Poor Knights, Kaikoura, Open Bay a 
Steward. A odhalíte hravé i nebezpečné stránky zvláštních tvorů, kteří obývají zdejší bohatý a 
rozmanitý ekosystém. 

6. 5. 20.00 – Amba, ussurijský tygr 
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Gordon Buchanan vyrazil na východ. Je to nejnáročnější cesta, kterou zatím podnikl. A hledá během 
ní ussurijského tygra. Jeho cílem se proto stal Přímořský kraj na východním pobřeží Ruska. Je to 
překrásná a málo známá země, kde žije překvapivě rozmanité množství divokých zvířat: narazíte tady 
na vlka, medvěda, srnce, sobola, rysa i levharta. Zároveň tady leží největší nepřerušená zalesněná 
plocha s největší populací tygrů na světě. Gordonovým průvodcem se stává Anatolij Petrov, který tráví 
v místních lesích hodně času a je jedním z mála lidí, co viděli divokého tygra na vlastní oči (a můžou o 
tom vyprávět). Pozoruhodný a překrásný film Amba, ussurijský tygr nabízí divákům jedinečnou 
možnost nahlédnout do života jednoho z nejvzácnějších zvířat a navštívit skutečnou divokou přírodu, 
které už na naší planetě mnoho nezbývá. Jak Gordonova cesta asi skončí? Osvítí ho duch Amby? 
Dočká se konečně a bude si moct prohlédnout majestátního ussurijského tygra na vlastní oči? 

13. 5. 20.00 – Ve stopě predátora (1. díl) 

Český dokumentární seriál Ve stopě predátora zachycuje dobrodružství fotografa Petra Slavíka, která 
zažívá během svého putování za největšími suchozemskými predátory planety v exotickém prostředí v 
různých koutech světa. Je to příběh o cestě za vysněnou fotografií největší šelmy kontinentu, o životě 
místních farmářů a přírodě, která svou krásou bere dech. Cesta za úlovkem je dlouhá a místy trnitá. 
Nahlédnete během ní pod pokličku životního stylu rančerů a rybářů brazilského Pantanalu, podíváte 
se na nejkrásnější místa subsaharské Afriky – do delty řeky Okavango a na pláně pouště Kalahari. A 
pohlédnete do očí takových predátorů, jako je jaguár, levhart, gepard a král zvířat lev. 

17. 5. 21.00 – Království rostlin (Život v tropech) 

Seriál nejen pro milovníky zelené přírody odhaluje úplně novou dimenzi života rostlin – od těch 
nejkrásnějších po ty nejbizarnější. Království rostlin se natáčelo celý rok a zkušený britský moderátor 
David Attenborough díky tomu získal možnost objevit fascinující skrytý svět. A taky nás s ním 
seznámit. Sleduje cestu rostlin od prvních „krůčků“ na pevnině až do dnešní podoby a současně o 
nich zjišťuje nová fascinující fakta. V londýnských Královských botanických zahradách, které jsou 
unikátním mikrokosmem rostlinného světa a kde má zastoupení 90 % rostlinstva na světě, se ukazuje 
skutečná podstata: rostliny jsou stvoření stejně dynamická a agresivní jako živočichové. 

18. 5. 22.00 – Tajemství Madagaskaru (Lemuří duch) 

Exotické prostředí ostrova Madagaskar je domovem několika nejpodivnějších a nejúžasnějších zvířat 
na světě. Mini série Tajemství Madagaskaru se zabývá bohatými dějinami evoluce tohoto divokého 
ráje a představuje řadu úchvatných zvířecích druhů z bezprostřední blízkosti. 

23. 5. 22.00 – Má pekelná kočka IV (1. díl) 

Zábavný seriál Má pekelná kočka se vrací s novou várkou epizod okupovaných ďábelskými mazlíčky, 
kteří s gustem trhají vztahy a životy svých majitelů na kusy. Kočičí specialista Jackson Galaxy pomáhá 
zoufalým nešťastníkům zpacifikovat divoké kočky a v každém dílu názorně ukazuje, co je špatně a jak 
správně na to. Seznamte se s párem, který musel kvůli problémové kočce odsunout plány na rodinu. 
Podívejte se, jak kočka Jen rozdělila nejbližší přátele. Ať už je chyba ve zvířeti nebo jeho majitelích, 
spolehněte se, že Jackson Galaxy pomůže, nejlépe jak může! 

24. 5. 20.00 – Mamut: Tajemství z ledu 

Díky klimatickým změnám a globálnímu oteplování se dovídáme stále více o prapodivných tajemstvích 
minulých obyvatel naší planety. Permafrost taje a na světlo světa se vrací dávno pohřbené ostatky 
mrtvých mamutů. Někdy to jsou kosti, jindy kompletní těla dosud uložená ve „věčném“ ledu jako v 
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nějakém obrovském mrazáku. Vědci postupně odhalují další a další tajemství stavby těla pravěkých 
mamutích obrů a jejich životního stylu. Film Mamut: Tajemství z ledu představuje všechny nové 
poznatky pěkně pohromadě a s využitím digitálních triků poprvé po deseti tisících letech znovu přivádí 
mamuta k životu. Čas přitom běží neúprosně dopředu. 

31. 5. 20.00 – Dopad asteroidu: 24 hodin poté 

Před 66 miliony let zasáhl naši planetu meteorit, který z jejího povrchu vymazal tři čtvrtiny všeho 
tehdejšího života (včetně dinosaurů), a tím pomohl uvolnit cestu savcům (včetně lidí). Díky nedávným 
výzkumům si dnes dokážeme lépe a přesněji představit, k čemu tehdy došlo a jak to vypadalo, když 
drtivý dopad velkého vesmírného objektu způsobil tuto zkázu. Proč některé druhy přežily, když skoro 
všechno ostatní zahynulo? Co se stalo během těch několika prvních minut a hodin dne, kdy se navždy 
změnil celý svět? V tomto filmu skládají vědci dohromady dosud nejpřesnější podobu toho, co se 
opravdu stalo. 

 

 

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


