Prima ZOOM – příroda v dubnu 2021
Výběrové tipy ve vysílání Prima ZOOM – příroda ještě více zblízka!
Tematické premiérové bloky: „Zvířata“ vždy v úterý 22.00-24.00; „Příroda“ vždy ve středu od
20.00 do 22.00; ve čtvrtek od 22.00 do 24.00; v pátek od 20.00 do 22.00 a „Extra“ vždy v sobotu
od 20.00 do 22.00 hod.

1. 4. 23.00 – 24 hodin v divočině II (Indické léto)
Sledujte den v životě divokého zvířete. Díky přírodopisnému seriálu 24 hodin v divočině se stanete
svědky toho, jak mezi sebou masožravci a býložravci svádí drsné bitvy o život. A uvidíte ještě
mnohem víc! Ve druhé sérii zažijeme celodenní výpravu nespoutanou krajinou indického
subkontinentu, kde se potkávají tygři se lvy, levharty i „rudými psy“ dhouly. Vydáme se také do Brazílie
během období sucha, kdy se dravci i jejich kořist stahují k napajedlům a všichni obtížně hledají aspoň
nějakou potravu. Strávíme 24 hodin na rovníku a zjistíme, že život pod rozpáleným sluncem sice není
snadný, ale často ohromí. V Austrálii se na konci období dešťů setkáme s králem oblohy, orlem,
i vládcem stojatých vod, krokodýlem mořským. Nakonec navštívíme Jižní oceán: zatímco místní
tropické útesy se zmítají ve smrtícím tanci dravců s jejich kořistí, u chladných břehů Antarktidy zuří
válka mezi velrybami a lachtany.
2. 4. 20.00 – Nejkrásnější ostrovy světa (Souostroví)
Romantická představa idylického života na ostrově nás odjakživa lákala. Ale jen málokdo si něco
takového může opravdu dovolit. Šestidílný přírodovědný seriál Nejkrásnější ostrovy světa je
nejlákavější pozvánkou do života v exotickém prostředí za hranicemi všedních dní a starostí.
V jednotlivých dílech se postupně zaměříme na různě aspekty života na ostrově nebo souostroví,
z historického i společenského hlediska se všemi jejich netypickými výjimečnostmi. Některé ostrovy
jsou „opuštěné“ v dálavách oceánu, odříznuté od civilizace jako plovoucí archy lákající exotické
migrující druhy zvířat. Jiné byly po mnohá tisíciletí uctívány a kvůli bouřlivé vulkanické aktivitě se jich
lidé obávali. Ale právě tady, když odezněla dramatická zkáza, se zrodila překrásná krajina. A co
malinké ostrovní národy s bohatou historií? Ostrovy tak blízko k pevnině, že s ní prakticky splývají,
a přesto nás lákají nejvíce? Nebo korálové ostrovy se zaslouženou pověstí nebe na Zemi? Všechny je
navštívíme a důkladně si je prohlédneme v tomto seriálu.
3. 4. 20.00 – Jak vlci změnili Yellowstone
V roce 1995 byli vlci znovu vysazeni do amerického národního parku Yellowstone. Sedmdesát let
poté, co tady byli úplně vyhubeni, se vlkům podařilo napravit ekosystém, který byl v naprosté
nerovnováze. Tento přírodovědný film vznikal v průběhu jednoho a půl roku. Zachycuje život bílé alfa
samice v čele největší smečky v parku a je jedinečným příběhem o jednom velkém úspěchu s mnoha
nečekanými překvapeními a zádrhely. Podívejte se, jak návrat vlků ovlivnil celý potravní řetězec až po
nejdrobnější hmyz, jak se změnila místní vegetace, dokonce i celá krajina. Podívejte se, jak vlci
změnili Yellowstone.

3. 4. 21.00 – David Attenborough a obří vejce
Jednoho horkého dne roku 1961 během natáčení dostal mladý David Attenborough skořápku
obrovského vejce nalezeného na břehu řeky. Patřilo největšímu ptákovi všech dob, půltunovému
vyhynulému slonímu ptáku Aepyornisovi. Od té doby se Madagaskar dramaticky a významně změnil.
Už bylo zničeno 80 % z původních pralesů, lidská populace čtyřnásobně vzrostla a více než 50
z místních unikátních zvířecích druhů nyní živoří na pokraji vyhynutí. Je možné, že by
Attenboroughovo vzácné vejce bylo klíčem k otázce vyhynutí dávného praptáka? A je možné, že by se
osud sloního ptáka mohl stát lekcí, díky které se nám podaří zachránit zbývající zvířecí druhy na
Madagaskaru? David po padesáti letech podniká vyloženě osobní výpravu a vrací se na ostrov
u pobřeží Afriky, aby to zjistil.
6. 4. 22.00 – Megazoo (1. díl)
Nový australský dokumentární seriál přináší exkluzivní pohled do zákulisí jedné z největších
a nejstarších světových zoologických zahrad. Zoo Victoria se skládá ze tří různých částí, ve kterých se
800 práci oddaných pečovatelů stará o více než pět tisíc výjimečných zvířat. Nenechte si ujít návštěvu
Zoo Melbourne přímo v centru města. Zavítáme také do Werribee Open Range Zoo s atmosférou
nefalšované savany a podíváme se do okouzlující buše v Healesville Sanctuary. Hlavními hrdiny
seriálu Megazoo je zapálená skupinka chovatelů a veterinářů, kteří pečují o úchvatnou směsici
různých zvířat. Díky inovativním školicím metodám, špičkovému vybavení a nejmodernějším
veterinárním technologiím uvidíte, co všechno je zapotřebí k provozování moderní vytížené zoo –
v předních liniích boje proti vymírání divokých zvířat. Megazoo je vzrušující, dramatická podívaná
připomínající jízdu na horské dráze plná dojemných i humorných scén a inspirativních příběhů.
6. 4. 23.00 a 23.30 – Zvířecí společníci (Pes; Osli)
Přírodovědná dokumentární mini série Zvířecí společníci nabízí podrobný pohled na vztah mezi
člověkem a zvířaty. Zvláštní a jedinečné pouto je zároveň svým způsobem problematické a od
počátku věků až do dnešních dní odporuje podstatě našich vzájemných vztahů. V každé epizodě se
člověk setkává tváří v tvář s nějakým zvířetem. Co se stane? A dojde k vzájemnému porozumění?
Každý díl je věnovaný jednomu druhu zvířat, se kterým lidé přicházejí běžně do styku. Tři lidé nám
postupně prozradí, jaké mají zkušenosti se psem, oslem, koněm, prasetem nebo ovcí, a podělí se
s námi o své osobní příběhy. Díky tomu můžeme lépe pochopit, jaký mají tato zvířata vliv na naše
vlastní životy. Nenechte si ujít fascinující a laskavé chvíle se zvířecími společníky.
9. 4. 21.00 – Modravé hlubiny III (Záhada rejnoků manta)
Ve třetí řadě seriálu Modravé hlubiny se připojíme ke světově renomovaným mořským ekologům na
výpravě plné objevů. Budeme sledovat, jak vyrazili do dalekých koutů světa, odhalují tajemství oceánů
a bojují za záchranu ohrožených zvířat, která trpí v těžce zkoušených mořích. Ponořte se hluboko za
žraloky velrybími a postavte se nebojácně tváří v tvář obávaným predátorům. Dostanete se o krok
blíže k pochopení modravých hlubin.
10. 4. 20.00 – Kukačka: Vetřelec v hnízdě
Všichni víme, že kukačka se chová jako hnízdní parazit. Klade vajíčka do hnízd jiných druhů ptáků, a
tím se chytře zbaví nutnosti starat se o vlastní potomky. Některé kukačky dokonce zajdou tak daleko,
že ostatní ptáčata nemilosrdně zabijí. Ale jak je možné, že to jejich rodiče strpí? Jsou snad příliš
hloupí? Nebo příliš neschopní? Nebo prostě nemají ani nejmenší tušení, co se děje v jejich vlastním
hnízdě? Kukaččí vajíčka nepochybně vypadají stejně přesvědčivě jako ta pravá. Jenže co mláďata?
Ta ani trochu! Rychle vyrostou do obří podoby, která vůbec nepřipomíná oklamané rodiče. Jak je tedy

možné, že ti si ničeho nevšimnou? Ornitologové se donedávna domnívali, že „oběti“ se zatím
nenaučily na takto ošemetnou situaci reagovat. Ale nyní naopak vychází najevo, že ponechat si v
hnízdě cizí ptáče jim možná přináší nečekané výhody. Jak to tedy je? Je kukaččino chování skutečně
dokonalý podfuk, nebo tajuplná evoluční hádanka? To odhalíte v dokumentu Kukačka: Vetřelec v
hnízdě.
10. 4. 21.00 a 21.30 – Přírodní kuriozity Davida Attenborougha (Extrémní délka; Velký podvod?)
David Attenborough strávil dokumentováním přírody celý život. Za tu dobu se setkal s mnoha
zvláštními zvířaty, přesto by se našlo ještě několik příběhů a zkazek o úžasných stvořeních, která
podněcují i jeho zvědavost. Pětidílná dokumentární minisérie Přírodní kuriozity Davida Attenborougha
odhaluje tajemství mnoha přírodních záhad – od toho proč má zebra pruhy až po evoluční přešlap
ptakopyska, který klade vejce. Díky Davidovu vypravěčskému talentu v kombinaci se skvělými záběry
vznikl seriál, jaký jste ještě neviděli.
14. 4. 20.00 – Cirkus v divočině
Přinášejí nám radost i smích. Jejich jevištěm je celý svět. Na Gibraltaru tropí neplechu magoti
bezocasí, kteří bleskovou rychlostí okrádají neopatrné turisty. Vtipné? Ano, pokud nepatříte k jejich
obětem. Jejich příbuzní, japonští makaci červenolící, berou život mnohem pomalejším tempem a líně
relaxují po krk ponoření v přírodních horkých pramenech. Jasně růžové zbarvení na tvářích
s moudrým výrazem přitom připomíná staré pány, kteří strávili příliš času ve vířivce. Na ostrově
Ellesmere v Kanadském arktickém souostroví se filmařům podařilo zachytit něco poněkud šíleného.
Místní vlci se dostali ke ztracenému mobilu jednoho z kameramanů a teď s ním hrají fotbal. Tomu
říkáme sociální média pro psovité šelmy. Rozveselují nás a jsou zdrojem dobré nálady i němého
úžasu. Zvlášť když se objeví na nečekaných místech. Tak jako potřeštění malí tučňáci, kteří se batolí
na jihoafrických plážích. Neměli by být spíš někde, kde je trošku chladněji? A znáte ten o luxusní
turistické chatě nedopatřením postavené přímo na dálnici – dálnici pro slony? Teď si její prázdninoví
obyvatelé užijí divočinu, aniž by museli vykročit ven. A když to udělají? Možná zjistí, že sloni jsou těmi,
kdo se směje naposled a nejlépe.
17. 4. 20.00 – 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
zázrakem přírody – od největšího zvířecího umělce až po miniaturní tvory, kteří nám poskytují
ohromné množství dýchatelného vzduchu.
21. 4. 20.00 – Mytické hory Bulharska (Stara planina)
Pohoří Velký Balkán se táhne od severozápadní části Bulharska až k pobřeží Černého moře. Do
horských masívů „Starých hor“, jak se jim v Bulharsku říká, se zařezávají hluboká údolí Staré planiny.
Bulharské pohoří je dlouhé více než 600 kilometrů. Na severu pozvolna stoupá a na jihu strmě klesá.
Je velice různorodé, plné průsmyků a údolí. Narudlé pískovcové horské štíty Belogradchik jsou až 200
metrů vysoké. Zrodily se před několika miliony let díky tektonickým posunům. Dnes tyto kamenné
formace zaujímají rozlohu asi 30 km². Jsou tvořeny směsicí červeného pískovce, snadno se lámou,
a proto představují velkou výzvu i pro nejzkušenějšího horolezce. Přesto je tato oblast učiněným
horolezeckým rájem: najdete tady 500 vrcholů a skoro 1000 lezeckých tras. Osmnáctiletý Todor, který
je jedním z nejtalentovanějších bulharských horolezců, už jich pokořil rovné dvě stovky. Zrovna se
chystá na sedmdesátimetrovou skálu jménem Prst. Jeho společník Angel na ni poleze úplně poprvé.

Nejvyšší a nejdivočejší částí Velkého Balkánu je Střední Balkán. Většina z této oblasti se nachází za
hranicemi přírodní rezervace Central Balkan National Park. To je jeden z největších národních parků
v celé Evropě, a zároveň jedním z největších útočišť medvědů hnědých. A také častým místem pobytu
biologa Vladimira Todorova, který se na tyto velké dravce specializuje. Když se samice medvěda chytí
do pytlácké pasti, připojíme se k Vladimirovi a budeme sledovat, jak se ji snaží zachránit. Podaří se
mu to?
21. 4. 21.00 – Do divočiny: Argentina (Hory plné extrémů)
Jen málo států Jižní Ameriky se může pochlubit tak rozmanitou a různorodou krajinou. Na pustých
stepích Patagonie, vysokých zasněžených vrcholech And, v hustých pralesích v okolí vodopádů
Iguaçu, iberských bažinách a travinách v oblasti Pampas žije překvapivé množství divokých zvířat –
od tučňáků, velryb a tuleňů přes kondory, až k pásovcům a lamám guanako. To je divočina Argentiny,
velké země, která se rozkládá daleko od severu k jihu. Díky geografickým změnám a proměnlivým
zeměpisným šířkám tady vzniká zajímavé mikroklima. Místní zvířata a rostliny jsou skutečně
výjimečné. Seznamte se s nimi v tomto fascinujícím přírodovědném filmu.
24. 4. 20.00 – Říše hmyzu
Bzučící, kousající, a někdy dokonce strašidelný hmyz může být pěkně otravný. Ale bez našich
bezobratlých sousedů bychom měli pořádné problémy. Uklízí pro nás celou planetu. Opylují rostliny.
Jsou základem potravního řetězce. Nebýt hmyzu, ostatní živočichové – včetně člověka – by neměli co
jíst. Po milionech let evoluce se brouci stali miniaturním zázrakem, bez něhož se svět zkrátka
neobejde. Obyvatelé říše hmyzu nejsou žádní strašidelní vetřelci. Jsou to veteráni života na Zemi,
hlídači a opatrovníci životního prostředí i živitelé všech ostatních. Proto bychom měli nahlížet na
brouky všeho druhu jako na malinké strážce, nebo dokonce jako na naše malé přátele. Koneckonců
se zdá, že nás přežijí a budou vládnout světu dlouho poté, co my už tady nebudeme. Příběh hmyzu je
jeden velký úspěch. Co bychom si bez brouků počali? Zaslouží si náš obdiv!
27. 4. 23.00 – Mláďata v divočině (V lese)
Seznamte se s šesti mláďaty různých druhů zvířat ze všech možných koutů světa. Sledujte, jak
zažívají slasti i strasti života. Jak se střetnou s takřka smrtícími protivníky. Jak se seznamují se svým
novým domovem a okolním prostředím. A jak se jim daří překonávat překážky, na které narazí během
prvního roku svého života. Mláďata v divočině je zábavný přírodovědný seriál s neuvěřitelně
roztomilými hlavními hrdiny.

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

