Prima ZOOM – příroda v únoru 2018
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.

3. 2. 20.00 – Parťáci od přírody
Představte si, že žijete v říši zvířat. Co uděláte, když potřebujete někde podrbat, nemůžete se
zahryznout do jídla nebo musíte zajistit domácnost proti nezvaným návštěvníkům? Prostě si najdete
parťáka – a vůbec vám nemusí být ani trochu podobný! Hroši využívají ryby k tomu, aby se zbavili
odumřelých částí kůže po celém těle. Havrani sdílejí večeři s rosomáky, kteří dokážou rozchroupnout i
ty nejtvrdší kosti. Podívejte se, jak výtečně si mezi sebou rozumí tito i mnozí další Parťáci od přírody.
3. 2. 21.00 – Skrytá království přírody (Pod širým nebem)
Představte si, jaké je nechat se zmenšit do nitra magického světa fantastických zvířat, která mají
neuvěřitelně akční život. Tito superhrdinové jsou sice vyloženě malí, ne větší než 30 centimetrů, ale
stejně jsou úžasní a zvládnou mnohem víc, než na co vypadají. Čipmankové, bércouni, kosmani,
křečci prérioví, a dokonce i nosorožíci musí čelit obrovským nebezpečím. Když jste tak mrňaví jako
oni, padající kapky deště jsou stejně drtivé jako meteory a lehký letní vánek má sílu ničivého tornáda!
Seriál Skrytá království přírody se natáčel v ikonickém prostředí savan, pouští, džunglí a pralesů i
velkoměst jako Tokio nebo Rio de Janeiro. Představuje svět z úplně nového, jedinečného pohledu.
Jeho mini hrdinové se musí vyrovnat s nezměrnými problémy a porazit obří nepřátele. A jdou na to
vyloženě geniálně. Skrytá království přírody vás nadchnou, pobaví a ohromí. Už bylo načase, aby se
stali středem pozornosti i ti malí!
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6. 2. 22.00 – Neuvěřitelné kočky
Obyčejná domácí kočka je tak hýčkaná a opečovávaná, že úplně přišla o původní instinkty, které se
vyvinuly u jejích předků během života v divočině. Napínavý film Neuvěřitelné kočky vás seznámí s
nečekanými a nečekaně legračními kaskadérskými kousky koček, jež se staly největšími hvězdami
internetu. Seznamte se s nejchytřejšími, nejšikovnějšími a nejstatečnějšími kočkami a vychutnejte si
jejich úžasné triky, které jste zaručeně ještě neviděli.
8. 2. 23.00 – Margalla: Pákistánská divočina
Na hranici pákistánského hlavního města Islámábád leží něco, co by tam asi nikdo nečekal –
pozoruhodný národní park Margalla. Je to jedna z nejrůznorodějších oblastí v celé zemi, plná divokých
zvířat od levhartů, přes luskouny a ledňáčky, až po muntžaky. Jenže město se pořád rozšiřuje. Podaří
se vzácnému parku a jeho obyvatelům přežít tváří v tvář neustále rostoucímu tlaku?
8. 2. 23.30 – Akrobati z útesů
V nadmořských výškách pohoří Hindúkuš v okolí města Čitrál se nachází jeden z nejkrásnějších
regionů celého Pákistánu. Našel tady útočiště levhart sněžný i rys. Nad horkými prameny se vznášejí
orli skalní a strmé svahy pod nimi křižují vlci. Mohutní horští kozli drží stráž nad samicemi i mláďaty a
během říje se na úzkých skalních římsách mezi sebou pouští do divokých soubojů. Jenže skutečné
nebezpečí představuje člověk, který proniká čím dál hlouběji na jejich území. Je možné, aby zvířecí
obyvatelé tohoto drsného prostředí přežili s lidmi bok po boku?
10. 2. 20.00 – David Attenborough: Velký bariérový útes (Stavitelé)
David Attenborough se vrací na nejmagičtější místo na Zemi, kterým je Velký bariérový útes. V
nejmodernější ponorce Triton se ponoří pod vlny a setká se s miniaturními zvířecími staviteli útesu,
který se stal okouzlující podmořskou říší divů. Pak vystoupá do nebes, aby získal rozhled a úplný
obrázek o jejich rozsáhlém projektu. Velký bariérový útes je ohromnou živoucí stavbou a zároveň
domov tisíců živočišných i rostlinných druhů. David zjišťuje, že útes, který známe dnes, je mnohem
mladší, než vědci odhadovali. Nakonec se dozvídá o úplně nových informacích: výzkum potvrdil, že
obyvatelé útesu tvoří složité společenství zvířat spojené pozoruhodnými vzájemnými vztahy.
13. 2. 22.00 – Nebezpeční mazlíčci
V napínavém snímku se seznámíme s rodinkami, kterým kočka, pes ani zlatá rybička prostě nestačí.
Jejich mazlíčci jsou nebezpeční a mohli by je snadno zranit, zmrzačit, nebo dokonce zabít. Proč si
vlastně doma drží divokého dravce? Uvidíme výstřední chovatele, kteří bydlí společně se vším
možným od varana komodského až po rysa iberského a povařují tato zvířata za členy vlastní rodiny.
Na nějaký výběh na zahradě rovnou zapomeňte. Nebezpečné mazlíčky najdete sedět u jídelního stolu
nebo rozvalené hned vedle lhostejného labradora. Jenže dá se kočkovité šelmě věřit, že se bude v
přítomnosti vašich dětí chovat slušně? A dá se skutečně ochočit třeba takový vlk? Majitelé
nebezpečných mazlíčků si to rozhodně myslí. Chtějí dokázat, že na bydlení s krokodýlem a mazlení s
dravcem vůbec nic není.
14. 2. 20.00 – Pět čuníků
Prasata jsou zvířata, o kterých si myslíme, že je dobře známe. Ale to, jak je vnímáme, je někdy
skutečnosti na hony vzdálené. Vždyť prasata jsou nadmíru inteligentní i citlivá, a s člověkem dokonce
sdílejí mnohem víc než jen základní genetické rysy. Seznamte se s pěti čuníky a sledujte jejich život
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od narození až k dospělosti. Je mezi nimi miniaturní ochočené prasátko z Kalifornie, hledač lanýžů z
francouzského hrabství Périgord, divočák vypuštěný zpátky na svobodu do americké přírody, toulavý
čuník z vesničky v severním Laosu a prase, které se stalo turistickou atrakcí ostrůvku na Bahamách.
Jaké instinkty jim zůstanou, i když si je člověk ochočí? A jak blízký vztah si můžou k člověku vytvořit?
Pět čuníků z pěti různých míst na světě má každý svůj vlastní osud. V tomto dojemném filmu uvidíte
jejich poutavé příběhy, které odhalí málo známá tajemství šikovných vepřů.
15. 2. 23.00 – Deosai: Útočiště medvědů
Na náhorní rovině Deosai na severu Pákistánu žije ohrožený medvěd plavý. Je to jediné místo v celé
jižní Asii, kde tento druh přežívá, a jeho populace dokonce roste. Národní park Deosai vznikl proto,
aby toto překrásné zvíře nevyhynulo. Dokument zve na návštěvu do tohoto přírodního parku a nabízí
pohled na jeho obyvatele. Ale zároveň se neodvrací ani před drsnou realitou místní chudé populace,
která žije hned vedle a je životně závislá na tom, co si z parku odnese. Můžou člověk a medvěd najít
kompromis, rozdělit se o to, co každý potřebuje, aby se v Deosai dařilo oběma stejně dobře?

15. 2. 23.30 – Mugu – Ztracený Nepál (Kde se ztratily dějiny)
Třídílný seriál představuje nejodlehlejší a nejméně osídlenou oblast západního Nepálu. Česká
expedice vyrazila na cestu z bývalé metropole západonepálských tibetských držav Jumly kolem
největšího místního sladkovodního jezera Rara a přes zapomenutou oblast Mugu až do starodávného
kláštera Shey Gompa. Trasa protkaná nejistými cestami vedla téměř neobydlenou oblastí do regionu
Dolpa, kde se odehrála podstatná část nepálských dějin. Fyzicky náročná výprava byla dlouhá 302
kilometrů a během 23 dnů překonala výškové převýšení 34 kilometrů. Dobrodruzi s Česka si sáhli na
dno sil, ale stálo to za to. Díky nim v seriálu nechybí mnoho těžko dostupných vesnic i tibetských
buddhistických klášterů, kde dnes „lišky dávají dobrou noc“.
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16. 2. 20.00 – Obří kladivoun
Žralok kladivoun je jedním z nejlépe rozpoznatelných obyvatel naší planety. Ale jen málokdo ví, že je
také nejlépe vyvinutým dravcem všech dob. Doktor Neil Hammerschlag vyráží na expedici společně s
týmem vlastních výzkumníků, aby odhalil všechna tajemství tohoto záhadného žraloka. Jeho cílem je
také vypátrat nepolapitelného zástupce druhu – kladivouna velkého, který může dorůst až
šestimetrové délky a 450 kg váhy.
16. 2. 21.00 – Tajný život jezer (Jezero Bajkal – led a voda)
Jezera jsou obrovskými, drahocennými zásobárnami pitné vody, ze kterých lidstvo čerpá už několik
desítek tisíc let. Vznikla díky různorodým klimatickým a geologickým podmínkám a přetrvávají díky
křehké rovnováze mezi přítoky a řekami, do nichž vytékají. Přestože se jezera zdají stejná, ve
skutečnosti jsou každé úplně jiné. Některá dosahují oceánských hloubek. Jiná se dají přejít takřka
suchou nohou. Mohou působit dojmem, že přetrvají navěky, nebo se objevit a zase zmizet v závislosti
na ročním období. Ale všechna mají jedno společné: každé z nich je domovem velkého množství
různých rostlinných a živočišných druhů, které přebývají na dně i na okolních březích. Na rozdíl od
bouřlivých vod oceánů a velkých řek se jezera zdají klidná a neměnná. Ale pod nehybnou hladinou
ukrývají něžné srdce klidně tlukoucí přirozeným rytmem. Během pěti epizod tohoto seriálu se
pokusíme odhalit Tajný život jezer. Sledujte společně s námi fascinující životní cyklus
nejvýznamnějších jezer a obdivujte jejich nekonečnou krásu.
20. 2. 22.00 – Vydří příběh
Když byla Naia ještě mládě a žila ve volné přírodě, utrpěla vážné zranění páteře. V záchranném
středisku pro malá divoká zvířata se zjistilo, že Naia ztratila schopnost používat zadní nohy a ocas.
Jediné, co jí mohlo pomoct, byla hydroterapie. K pořádné rehabilitaci potřebovala správnou parťačku.
Tou se stala mnohonásobná olympijská vítězka, plavkyně Kirsty Coventry ze Zimbabwe! Pokrok byl
viditelný už po dvou měsících. Naia mohla znovu hýbat jednou zádní nohou a částečně i ocasem. Její
motorické schopnosti se dramaticky zlepšily. V Kirsty našla neuvěřitelně schopnou pomocnici. Díky
důsledné osmnáctiměsíční hydroterapii získala Naia sílu a schopnosti sama lovit ryby. Dá se
očekávat, že se brzy vrátí zpátky do volné přírody. Podívejte se na její neuvěřitelný příběh o tom, jak
se jedna statečná vydra nenechala zlomit ani navzdory krutému osudu.
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21. 2. 20.00 – Superpavouk
Říká se o nich, že jsou zlí, jedovatí, oškliví a zrádní. Ať už kvůli tomu, jak vypadají nebo co dělají,
pavouci mají vyloženě špatnou pověst. O jejich přirozeném chování víme jenom málo a většinou se
jich bojíme. A přesto má obyčejný pavouk mnoho zvláštních schopností, které vyvolávají nekonečný
úžas. Věděli jste, že pavouci umí létat? A že někteří vyskočí více než čtyřicetkrát výš, než jsou velcí?
Nebo že plivou? Tančí? Nebo že některé druhy dokonce žijí pod vodou? A věděli jste také, že pavoučí
vlákno je tak silné, že se mu žádný člověkem vyrobený materiál zatím nevyrovná? Na jediném metru
čtverečním můžete narazit až na 200 zástupců tohoto osminohého hmyzu. Protože existuje více než
40 tisíc druhů pavouků, vědci z celého světa mají co zkoumat a studovat. Na pavouky narazíme
všude, od vrcholků nejvyšších hor až po nejvzdálenější ostrůvky. Přizpůsobují se svému prostředí,
mění se, rozmnožují a jsou nepostradatelnou součástí přirozené ekologické rovnováhy. Snímek
Superpavouk nás zavede do nitra pavoučího světa, který zůstává tajuplný, i když se s jeho obyvateli
setkáváme prakticky každý den. Je to svět, který můžete najít v jakékoli šatní skříni, na balkóně nebo
na zahradě.
22. 2. 22.00 – Divoké kmeny Etiopie
Divoké kmeny Etiopie zachycují českou expedici na jihu exotické africké země. Cílem výpravy jsou
národní parky na dolním toku řeky Omo na hranicích s Keňou. Cesta vede podél hlavního
tektonického zlomu okolo řady jezer bohatých na faunu i flóru. Po zastávce ve vesnici Dorze a na
krokodýlím trhu na jezeře Chamo pokračuje směrem do tradičních teritorií kočovných kmenů. Českým
dobrodruhům se podařilo zachytit úžasnou pestrost i dnes již zřídka viděný životní styl místních
kočovníků, ale i nezaměnitelně barvitou atmosféru výročních trhů a oslav etiopských kmenů Mursí, Ari,
Dasanech, Hamar a mnohých dalších.
23. 2. 20.00 – V říši běluh
Ponořte se do světa ledu a ledově chladných vod a odhalte málo známého, přesto ikonického
mořského savce. Běluha severní je fascinující bílá velryba z arktických a subarktických vod. Její
populace se znovu zmenšuje, zvlášť v oblasti řeky Svatého Vavřince. Je to kvůli úbytku mořského
ledu? Nárůstu námořní přepravy? Hluku? Znečištění? Genetickým změnám? Připojte se ke světově
uznávaným vědcům na výpravě, která zkoumá populaci běluh, jež právě teď bojuje o přežití. Během
čtyř ročních období budeme společně s nimi sledovat tento výjimečný druh v jeho přirozeném
prostředí, abychom lépe porozuměli jeho existenci i tomu, proč je v ohrožení.
27. 2. 22.00 – Losí záhada
Los je králem lesa, ikonické zvíře, které ve švédské přírodě hraje důležitou roli. Na ostrově Öland,
druhém největším ostrově ve Švédsku, se však děje něco podivného. Už několik let se losům nedaří
vychovat svoje potomstvo. Mláďata losů se dožívají sotva jednoho týdne. Proč? Je to záhada! Celé
Švédsko proto spoléhá na losího detektiva, jehož úkolem je zjistit, co se s losy z ostrova Öland děje
dřív, než bude pozdě. Detektiv sleduje několik stop a brzy identifikuje jednoho z podezřelých –
klimatické změny. Jenže usvědčit pachatele vůbec není snadné. Jsou tady i další podezřelí, například
nedostatek potravy. Je možné, že páchají zlo společně. Dramatické vyšetřování probíhá po celé zemi
od severního polárního kruhu až na jih. Buďte u toho! Losí záhada líčí nefalšovaný krimi příběh, ve
kterém se z vědců stávají vyšetřovatelé. Dokonce nasedají do helikoptéry a vrhají se do akce jako
slavný James Bond! To vše proto, aby přišli záhadě na kloub.
28. 2. 20.00 – Metamorfóza: Zázrak přírody
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Žili pod vodou, ale jejich domovem se stane pevnina. Lezli po zemi, ale budou létat. Vyčkávali v
podzemí, ale dostanou se až do nebes. Žijí několik různých životů a můžou mít přitom mnoho různých
podob. Proč? Protože jsou hmyz. Film vypráví příběh o larvě, která nedokázala odolat jedné
nekonečné touze. Ale nebyla v tom sama. Cikáda, otakárek, vážka, mravenec nebo komár museli
statečně překonat nejstrašlivější chvíle svých životů, aby přežili v krásném novém světě.
28. 2. 21.00 – Divoká Kolumbie (Region Chocó)
Kolumbie je korunou Jižní Ameriky a jako taková se dotýká Tichého i Atlantského oceánu. Země
posazená přímo na rovníku je divoká a exotická. Protínají ji velehory Andy, které se tyčí vysoko do
nebes, i mohutné řeky Amazonka a Orinoko. Místní krajina je nesmírně rozlehlá a ohromně rozmanitá.
Loukami se vinou mangrovy a rozlehlé mokřady s hladinou lesklou jako zrcadlo hraničí se zelenými
pralesy. Není divu, že se tento bohatý kolumbijský mix panensky nedotčené přírody se stal domovem
obrovského množství jedinečných rostlin i pozoruhodných zvířat.
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