Prima ZOOM – příroda v lednu 2019
Výběrové tipy 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. 1. 23.00 a 23.30 – Svět zvířat III (S oslíkem po svatojakubské pouti; Jak se stát vlkem)
Studentka medicíny Nicol se rozhodne absolvovat s oslem část francouzské trasy svatojakubské
pouti, též známé jako via podiensis. Na oslí farmě v Le Puy si vypůjčí oslici a naučí se, jak se o ni
starat. Před oběma je 230 kilometrů z Le Puy do poutního města Conques, které chce Nicole zdolat za
dvanáct dní. Čekají je francouzský horský Centrální masiv, výstup do nadmořské výšky přes tisíc
metrů i prudké kamenité sestupy. Osel je nenáročné, ale tvrdohlavé zvíře. Denně je schopen ujít
čtyřicet kilometrů. Cestou přes krajinu potkávají další poutníky. Na pastvinách se setkávají se stády
zdejšího vyšlechtěného plemene dobytka, kterému nevadí horské podmínky. V oblasti kdysi žili zubři,
dnes se navracejí do obor s tím, že v budoucnu budou vypuštěni do volné přírody. Usazují se tu i vlci,
kteří přišli z Itálie. Do Conques, konce Nicoliny cesty, si pro oslici přijíždí její majitelka. Nahlédněte
spolu s tvůrci do úžasného světa zvířat v nejrůznějších koutech naší planety.
2. 1. 20.00 – Nejdivočejší Afrika (1. díl)
Afrika je zemí velkolepých přírodních krás a odzbrojujících půvabů. Zároveň má skutečně divoké
srdce. Tento výjimečný dokumentární seriál oslavuje nejpozoruhodnější prvky africké krajiny a
přibližuje nekonečné exotické dálavy zdejší divoké přírody. Naše cesta povede z kolébky civilizace k
nejúžasnějším přírodním divům světa. Vydáme se na safari, kde se potkáme s Velkou pětkou
ikonických zvířat, odhalíme jejich tajné skrýše a vyletíme vysoko do nebe prohlédnout si krajinu z ptačí
perspektivy. Ale protože žádné životní prostředí není odolné vůči změnám, zamyslíme se také nad
tím, jaká nebezpečí Africe hrozí. Ať už jde o širokoúhlé letecké záběry nebo křišťálově čisté detaily,
divoká fauna a flóra ještě nikdy nevypadaly na televizní obrazovce tak dobře. Špičkový zvuk věrně
přibližuje ohlušující řev nezkrotného vodopádu i jemné bzučení a cvakání titěrného hmyzu. Etnická
hudba tvoří rytmickou kulisu bohatého a pestrobarevného prostředí. Seriál zkrátka dokonale zachycuje
černý kontinent v celé kráse.
2. 1. 21.00 – Malé zázraky přírody
Malé zázraky přírody jsou plné velkolepých příběhů o tom, jakými způsoby nejmenší zvířata přežívají
uprostřed nemilosrdné divočiny. Svět je opravdu velký a nebezpečný. Co by se asi stalo, kdybyste se
dostali do kůže malého zvířátka? Aby tito drobní hrdinové přežili, vyvinuly se u nich výjimečné
schopnosti, díky kterým dokazují neuvěřitelné věci. Tento snímek odhaluje, co znamená být Malým
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zázrakem přírody – od největšího zvířecího umělce až po miniaturní tvory, kteří nám poskytují
ohromné množství dýchatelného vzduchu.
3. 1. 22.00 – Frank v Austrálii (1. díl)
Frank Cuesta začíná svou cestu v Londýně. Zde žil a pracoval muž, který změnil dějiny zvířat. Změnil
především jednu teorii, která nám pomohla lépe pochopit vývoj druhů. Tím mužem byl Charles Darwin
a jeho evoluční teorie. V Přírodopisném muzeu v Londýně je uloženo asi 70 milionů druhů. Některé již
nežijí, ale některá zvířata se nějak vyvíjela až do dnešního dne, aby přežila. Živočich se přizpůsobuje
prostředí, ve kterém musí žít, a mění se podle toho, jak se mění místo. Darwin studoval v Austrálii, jak
to s evoluční teorií je, a tak se tam Frank vypraví také. Když se rozdělil superkontinent Gondwana,
zůstala Austrálie izolovaná. Její živočichové se přizpůsobili prostředí a na to poukázal Charles Darwin.
S Frankem se pokusíme najít zvířata, která nám pomohou pochopit minulost, přítomnost a budoucnost
vývoje druhů.
4. 1. 20.00 – Řeky s Jeremym Paxmanem (Řeka Tweed)
Jeremy Paxman má rád přírodu a miluje řeky. V tomto cestopisném seriálu vyrazil po proudu
nejkrásnějších a nejvýznamnějších říčních toků Velké Británie: Temže, Tweed, Mersey a Severn.
Cestou se seznamuje s lidmi, kteří jsou jejich duší, a poznává kulturní, přírodní, průmyslové i obchodní
dědictví na obou březích.
4. 1. 21.00 – Zázračný svět pod hladinou (Hluboko ve vnitrozemí)
Seriál přináší fascinující podmořský svět ukázaný z nejlepších podmořských záběrů a spoustu
zajímavých míst oplývajících rozmanitými druhy živočichů i rostlin. Mořští živočichové jsou zajímaví
svým zjevem, tvary, pestrostí a barvami. Existuje jich nepřeberné množství druhů, od největších až k
těm nejmenším. Korálové útesy jsou zase tropickými pralesy oceánu a patří mezi biologicky
nejrozmanitější ekosystémy planety. Žijí na nich tisíce živočišných druhů, od mikroskopického
planktonu až po velké predátory. Potápění v noci nebo v jeskyních skýtá neobvyklý zážitek a vysokou
dávku adrenalinu. V oceánech žijí největší živočichové naší planety, kteří cestují tisíce kilometrů do
bezpečných oblastí s dostatkem potravy. Na lov migrujících sardinek se vydávají delfíni, žraloci i
lachtani. Žraloci žili v moři již před 420 miliony lety. Jsou to dokonalí a rychlí lovci. Žralok je na špičce
potravního řetězce. Vycítí svou kořist na velkou vzdálenost. Jsou neustále v pohybu, aby se neutopili,
nemají plynový měchýř. Některé druhy, jako je žralok citronový nebo lagunový, odpočívají na
mořském dně. Dosud známe 512 žraločích druhů. Podstatnou část Země tvoří také písečné a
kamenité pouště. Nejrozsáhlejší pouště jsou však pod hladinou moří a oceánů, pokrývají 70 % rozlohy
planety. Korálové útesy leží jen v mělkých vodách tropických pobřežních oblastí. Dále od pobřeží
začíná pustina tvořená pískem a bahnem, kde přežijí jen ti, kteří se adaptovali na drsné životní
podmínky. Přijměte pozvání do neuvěřitelného podvodního světa.
5. 1. 20.00 – David Attenborough: Zvířecí dynastie (1. díl)
Sir David Attenborough se vrací s novým fascinujícím přírodovědným seriálem. Sledujte skutečné
příběhy pěti nejslavnějších, a přesto nejohroženějších zvířat světa: tučňáků, šimpanzů, lvů, tygrů a
psů hyenovitých. Každá z těchto zvířecích dynastií hrdinně, s obrovským nasazením, bojuje o život
nejen proti svým soupeřům, ale i proti samotným silám přírody. V sázce je všechno: budoucí přežití
jejich vlastního druhu.
5. 1. 21.00 – Tajemné kočky (Svět kočičíma očima)
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Odměřené. Přezíravé. Zlomyslné. Nebo kamarádské chundelaté koule, které prostě chtějí být
milovány? Názory na kočky se různí, ale jedno je jisté: jsou to mazlíčci, kteří se zabydleli v srdcích
mnoha lidí. Ale kolik toho o nich skutečně víme? Fascinující seriál Tajemné kočky využívá nejnovější,
na zakázku vyrobené technologie a zkoumá každý aspekt života často nepochopeného zvířecího
druhu. Podívejte se, jak se pozoruhodné tělo, mozek a smysly kočky vyvíjely v průběhu věků. V
minulosti byly kočky dokonalými dravci. V současnosti se naopak z přirozeně samotářského zvířete
stal společenský jedinec. Tohle je kompletní průvodce, díky kterému už se na kočky nikdy nebudete
dívat tak jako dřív.
8. 1. 23.00 – Veterinář z Yorkshiru IV (1. díl)
Nové epizody Veterináře z Yorkshiru navazují na obrovský úspěch předchozích tří sérií a vrací se na
televizní obrazovku s dalšími napínavými i dojemnými příběhy ze života zaměstnanců, klientů a
zvířecích pacientů veterinárního centra Skeldale v britském městečku Thirsk. Našimi průvodci jsou
opět veterináři Julian Norton a Peter Wright, kteří kráčejí ve stopách slavného Jamese Herriota.
Seznámí nás s pacienty všech velikostí a podob: nechybí prasata, krávy, koně, ovce, oblíbení psi a
kočky, ale ani o něco exotičtější zvířata. Veterinář z Yorkshiru je laskavý dokumentární seriál, co vás
spolehlivě zahřeje u srdce.
9. 1. 21.00 – Naši předci neandrtálci (1. část)
Neandertálec (homo neanderthalensis) je předvěká forma člověka řazená buď do druhu homo
sapiens, nebo poddruhu homo sapiens sapiens. Jeho ostatky byly vůbec prvními prozkoumanými
fosiliemi pravěkého člověka. Podívejme se zblízka, jak naši pravěcí předci žili, čím se živili, co je
trápilo a proč vymřeli.
15. 1. 22.00 a 22.30 – Divoký život Tima Faulknera III (1. a 2. díl)
Tim Faulkner je ředitelem parku plazů, odborníkem na divokou zvěř a nadšeným ochráncem přírody.
Podívejte se, jak vypadá jeho běžný pracovní den. Zápasí s nebezpečným krokodýlem mořským.
Přetahuje se s jedovatou pakobrou australskou. Nebo se snaží vymámit protijed z obrovského
chlupatého pavouka. To jsou kratochvíle, které expert na divoká zvířata Tim Faulkner považuje za
každodenní rutinu. Vydejte se spolu s ním za dalším dobrodružstvím.
23. 1. 21.00 – Divoký západ Číny
Jaci nejsou žádný obyčejný dobytek. Díky jakům se lidé mohli usadit v dálavách Tibetské náhorní
plošiny a jejím okolí. Bez jaků by byla celá tato oblast, která se rozprostírá na ploše 2 000 000 km²,
naprosto neobyvatelná. Tím pádem jsou jaci jednoznačně nejdůležitějším dobytkem ve střední Asii.
Vychutnejte si příběh o cestě jednoho německého vědce a několika jeho čínských kolezích za
posledními divokými jaky v Číně. Jejich cíl: zachránit tento vzácný druh. A přitom zjistit, jak nejlépe
přenést moderní dobytkářský průmysl do vysokých nadmořských výšek a jak k tomu využít zvíře, které
má pro Číňany zvláštní význam.
26. 1. 21.00 – Největší pes na světě
Tito psi nejsou žádní drobečci do kabelky. A jejich majitelé na to musí denně myslet. Německá doga,
kterou vlastní Claire z britského Essexu, je tak velká, že když ji vidí jakýkoli potenciální nový přítel,
raději okamžitě mizí. Rocko zase dorostl do tak úctyhodných rozměrů, že se musela jeho americká
rodina přizpůsobit a začít žít doslova ve velkém, aby se vešel. Velšanka Julie dokonce musela za svou
odvěkou posedlost velkými psy zaplatit neméně velkou cenu – ztroskotalo kvůli tomu její manželství.

Mgr. Filip Budák, tel.: 605 783 879, filip.budak@iprima.cz

Film Nejlepší pes na světě odhaluje klady a zápory vlastnictví velkých psů, včetně vysokých nákladů,
nekonečné péče o mazlíčka, který se neobejde déle než čtyři hodiny o samotě, nebo naprosto
zdemolované domácnosti.
30. 1. 20.00 – Nejdivočejší Afrika II (1. díl)
Afrika má divoké a nezkrotné srdce. Pokračování skvělého dokumentárního seriálu přibližuje
překrásnou přírodu Černého kontinentu. Znovu se projdeme kolem nejúžasnějších divů světa a
setkáme se s dalšími ikonickými zvířaty přímo v jejich přirozeném prostředí. Zjistíme, jaké nebezpečí
hrozí nejen jim, ale celé Africe. Vychutnejte si velkolepé letecké záběry i křišťálově čisté detaily a
přesvědčte se o tom, že divoká africká příroda nikdy nevypadala tak dobře jako tady. Obrázek
dokonalosti doplňuje špičkový zvuk a rytmická etnická hudba. Tohle je zkrátka dobře Afrika v celé své
nespoutané kráse.
30. 1. 21.00 – Panamská zvířecí dálnice
Nikde jinde na světě neexistuje místo, jako tento most mezi dvěma světy – Panamská šíje. Nespočet
ptáků, savců i plazů ji už několik miliónů let využívá na cestě mezi Severní a Jižní Amerikou. Jenže
teď se Panamská šíje dramaticky mění, takřka přímo před našima očima. Unikátní přírodní dálnici
ohrožují problémy s životním prostředím. Pokud dojde k jejímu narušení, bude to mít vážné následky.
Dokumentární film zachycuje práci vědců, kteří využívají nejmodernější techniku, zkoumají hrozby a
sbírají důkazy, že musíme něco udělat dřív, než bude úplně pozdě.

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