Prima ZOOM – příroda v červnu 2022
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. 6. 20.00 – Síla života I (Nový Zéland)
Připravte se na výpravu do zvláštních světů v nitru jiných světů, ve kterých se zdá, že Matka příroda
vyhodila pravidla oknem. Dokumentární seriál Síla života zve diváky do podivuhodné říše zvířat.
Uvidíte, jak kouzlo evoluce společně s dalšími přírodními silami postupně „vymodelovaly“ některé z
nejvýstřednějších zástupců zvířecí říše na světě. Každá vzrušující epizoda prozrazuje, jak se tato
neuvěřitelná stvoření přizpůsobila životu v neklidném tektonickém období, a do dnešních dnů
pokračují ve svém neobvyklém způsobu života v Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii, Africe, na
Madagaskaru nebo v Japonsku.
1. 6. 21.00 – Peru: Divoké bojiště (Život na pobřeží)
Okouzlující přírodovědná minisérie zkoumá neuvěřitelnou rozmanitost Peru a tři různorodé stránky
této exotické jihoamerické země: bujný deštný prales, majestátní vrcholy And a mystické pobřežní
pouště. Na každou z těchto tří podmanivých tváří Peru se podíváme zblízka a prozkoumáme ji do
nejmenších detailů. Přitom se zaměříme na střety a souboje o přežití, které tady neustále probíhají
mezi místními zvířecími obyvateli. Deštný prales je domovem vyder obrovských, pomalých lenochodů
nebo pestrobarevných makaků. Na rozeklaném pobřeží žijí tučňáci, kormoráni, lachtani i huňatí tuleni,
kteří vzájemně soupeří o veškerou dostupnou obživu. Mlhou zahalené pastviny a úpatí horského
pohoří Andy se staly dějištěm zápasů mezi medvědy, lamami guanako, tapíry a pumami, kteří bojují o
potravu i nadvládu nad územím. Vydejte se společně s námi přímo na divoké bojiště Peru.
2. 6. 22.00 – Legendy divočiny (1. díl)
Pátrali po černých panterech v Austrálii a vyřešili záhadu šplhajících krokodýlů. Staří dobří kamarádi z
dětství, kterými jsou zkušený průvodce divočinou Damian Duffy a ostřílený fotograf a lovec bouřek
Matt Hoffman, se tentokrát stávají hlavními hrdiny nového seriálů. Legendy divočiny jsou vzrušující
podívanou z prostředí divoké a nezkrocené přírody. Damian a Matt odvážně pronikají hluboko do nitra
nejnebezpečnějších lokalit světa a přitom pokračují v odhalování největších tajemství přírody. Z celého
světa přicházejí zprávy o zvláštních útocích zvířat na člověka, nových a dosud neznámých
vrcholových predátorech, kteří mění přirozený řád přírody, i pozorování tajuplných tvorů. Napínavý a
vzrušující seriál zachycuje dva odborníky a kamarády z dětství, kteří odhalují ty největší a
nejúžasnější záhady přírody. Zkušený průvodce Damian Duffy a ostřílený fotograf a lovec bouřek Matt
Hoffman se nezaleknou žádného nebezpečí. Společně pronikají do srdce divočiny a hluboko do nitra
nejnebezpečnějších lokalit na světě. Od Aljašky po Papua Novou Guineu pátrají po odpovědích na
nejmrazivější přírodní tajemství.

2. 6. 23.00 – Příběhy středomořského lesa (Jarní vyprávění)
Věděli jste, že na naší planetě jsou jenom dvě mírná pásma, ve kterých může proběhnout jarní
období? To, co většina z nás bere jako obyčejný běh událostí, je ve skutečnosti velký přírodní zázrak.
Jaro je znovuzrozením života v nejkrásnější podobě. Zažijte ho v prostředí překrásných
středomořských lesů, které patří k biologicky nejbohatším a nejrozmanitějším oblastem světa. Do
hlubokých hvozdů zavítáme i v dalším dílu. Jsou totiž dokonalým domovem pro velké, ale poněkud
plaché zvíře – divokého kance. Na podzim se příroda okolo nich najednou mění. Kdo se jí nedokáže
přizpůsobit, zahyne. Sledujte, co se stane, když dorazí skuteční dravci: vlci. Nenechte si ujít jedinečné
příběhy z nitra lesů; příběhy o životě a smrti, o přežití, a dokonce o lásce a nenávisti.
3. 6. 20.00 – Žralok (1/2)
V produkci proslulé a vyhlášené televizní společnosti BBC vznikl velkolepá přírodovědný dokument, ve
kterém uvidíte více než třicet různých druhů žraloků. Sledujte, jak loví, vyrůstají i jak se navzájem
dvoří. Nahlédněte do jejich delikátních společenských životů. A odhalte, jakým nebezpečím musí čelit.
Dva díly odhalují nejrůznější žraloky ze všech koutů světa. Tito největší dravci oceánů loví mnoha
různými způsoby. Žraloci černocípí nahánějí kořist ve smečkách, wobbegong střapatý přepadává ze
zálohy, žralok malohlavý číhá pod arktickým ledem a žralok lagunový je naopak mistrem lovu
uprostřed noci. Dramatické a mrazivé scény velkého bílého žraloka a toho, jak loví huňaté tuleně u
jihoafrických břehů, samozřejmě nemůžou chybět! Ale tato přírodovědná minisérie by nebyla
kompletní, kdyby se nezaměřila také na komplikovaný způsob, jakým si žraloci hledají partnera k
páření, nebo na jejich výjimečné schopnosti navigace. Nemějte strach a nechte se okouzlit žraloky v
plné kráse. Mezinárodní tým expertů se vás pokusí přesvědčit, že tito zubatí predátoři ve skutečnosti
nejsou tak špatní jako jejich pověst.
4. 6. 20.00 – Zrozeni za bouře (Konec polární noci)
Přírodovědný seriál Zrozeni z bouře se odehrává v divokém prostředí severního Atlantiku. Právě tady
se vydry, polární lišky, tuleni, sobi, papuchalkové a kosatky protloukají nepříznivými podmínkami.
Zařizují doupata, hledají partnery k páření a vychovávají mladé. Rychle, než se znovu vrátí zimní
temnota. Seznamte se s těmi, kteří se zrodili z bouře.
4. 6. 21.00 – Uvnitř lesa: Období zázraků (Jaro)
Čtyřdílná přírodovědná série Uvnitř lesa: Období zázraků je velkolepou poctou lesu Kielder – největší
zalesněné ploše v celé Anglii. Toto okouzlující a čarokrásné prostředí navštívíme v průběhu všech čtyř
ročních období. Při pohledu na bohaté jarní koberce rozkvetlých hyacintů nebo i pestrobarevné
hromady spadaného podzimního listí je okamžitě jasné, že sledujeme velkolepou oslavu dechberoucí
krajiny, vzácných zvířat a fascinujících hrdinů, kteří tady žijí a pracují. Každá epizoda je věnována
jinému ročnímu období. Nechte se pozvat na utkání tváří v tvář s drzými vydrami, plachými srnci nebo
migrujícími orlovci. A zatímco budeme zkoumat místní starověké usedlosti i legendy, seznámíme se s
odkazem myslivectví a odhalíme poetické krásy proměnlivé přírody.
10. 6. 21.00 – Život na útesu (1. díl)
Velký bariérový útes patří k nejsložitějším ekosystémům naší planety. Jeden ze sedmi přírodních divů
světa je domovem ohromného množství různých druhů zvířat – od mikroskopického planktonu až po
takřka tunové velryby. Jenže budoucnost útesu je křehká. Mnoho organizací spolupracuje na tom, aby
život na útesu zůstal zachován. Není to jednoduché – oblast útesu zahrnuje tisíce ostrovů na území
větším než Velká Británie, Švýcarsko a Holandsko dohromady. Dokumentární film Život na útesu
zachycuje největší australskou přírodní ikonu očima lidí, kteří žijí přímo v jejím sousedství.

14. 6. 22.00 – Veterinář z vysočiny II (1. díl)
Oblíbený vzrušující a dojemný seriál Veterinář z vysočiny se vrací se zbrusu novou sérií, která se
znovu odehrává v nejseverněji položené veterinární ordinaci ve Velké Británii. Natáčení pokračování
seriálu Veterinář z vysočiny probíhalo od zimy do konce jara. Jeho tvůrcům se podařilo zachytit další
kapitoly života členů obětavého týmu smíšené veterinární praxe DS McGregor and Partners.
Veterináři z vysočiny sídlí v městečku Thurso v Caithnessu odříznutém od okolního světa. V
náročných podmínkách zpola pusté krajiny nepřetržitě pracují na tom, aby pomohli domácím zvířatům,
mazlíčkům i obyvatelům místní divočiny, kteří se octli v životu nebezpečných nesnázích.
15. 6. 21.00 – Rok v japonské divočině
Za vysoce moderními japonskými městy prosvícenými neony se ukrývá divoká panenská krajina.
Neobydlené lesy, hory a pobřeží ve skutečnosti pokrývají 73 % Říše vycházejícího slunce. V zemi s
extrémním klimatem najdeme velké rozdíly mezi jejími zvířecími obyvateli. Japonsko je země
kontrastů od tropických oblastí na jihu až po subarktické podnebí ostrova Hokkaidó na severu.
Zároveň je domovem nejseverněji žijících primátů na světě, proslulých makaků červenolících, kteří se
koupají v místních horkých pramenech, nebo vzácných, ohrožených jeřábů mandžuských. Severní
ostrovy Japonska se vyznačují brutálními zimami s hlubokými sibiřskými mrazy. Obleva vlévá život do
řek proudících z hor a probouzí jejich okolní břehy. Když se na scéně objeví medvědi, unikátní
kopytníci serau a hejna hbitých lososů, znamená to, že jaro je tady.
16. 6. 23.00 – Příběhy středomořského lesa (Královna noci)
Věděli jste, že na naší planetě jsou jenom dvě mírná pásma, ve kterých může proběhnout jarní
období? To, co většina z nás bere jako obyčejný běh událostí, je ve skutečnosti velký přírodní zázrak.
Jaro je znovuzrozením života v nejkrásnější podobě. Zažijte ho v prostředí překrásných
středomořských lesů, které patří k biologicky nejbohatším a nejrozmanitějším oblastem světa. Do
hlubokých hvozdů zavítáme i v dalších dílech. Jsou totiž dokonalým domovem pro velké, ale poněkud
plaché zvíře – divokého kance. Na podzim se příroda okolo nich najednou mění. Kdo se jí nedokáže
přizpůsobit, zahyne. Sledujte, co se stane, když dorazí skuteční dravci: vlci. Nenechte si ujít jedinečné
příběhy z nitra lesů; příběhy o životě a smrti, o přežití, a dokonce o lásce a nenávisti.
17. 6. 20.00 – Tváří v tvář žralokům (Guadalupe: Ostrov bílých žraloků)
Vědci po celém světě odvážně riskují životy a setkávají se tváří v tvář s nebezpečnými žraloky.
Výzkumníci u tichomořského ostrova Guadalupe se snaží připevnit kameru na obávaného velkého
bílého žraloka. Osazenstvo „žraločí laboratoře” na Bahamách naopak pečlivě sleduje jejich migraci a
celkovou inteligenci. Připojte se k nám a zažijte vzrušující výpravu do skryté říše největších mořských
predátorů.
21. 6. 23.00 – Země medvědů
Medvěd byl odedávna obávaným tvorem, jemuž se lidé klaněli a nazývali ho „otcem“, „dědem“ či
„Božím pánem“. Je ale medvěd vždy nebezpečný a je možné se s ním spřátelit? Na letecké základně
Orlovka v Rusku se medvěd Mansur, nalezený jako opuštěné mládě, stal nerozlučným přítelem pilota
Andreje Ivanova. Před 100 000 lety žil v Eurasii obrovský medvěd jeskynní vážící až 900 kg. V
jeskyních se dodnes nacházejí jeho kosterní pozůstatky, mnohdy hned vedle lidských kostí. Tento
medvěd byl téměř výlučně býložravý a živil se bylinkami a medem. Antropolog Stanislav Drobyševskij
se nicméně domnívá, že k soužití těchto medvědů a lidí dojít nemohlo. Je ale zřejmé, že k tomu, aby
se z medvěda stalo nebezpečné zvíře, přispěl jeho po staletí trvající lov, zejména pak používání
nových zbraní, nejprve luků a šípů a posléze i střelných zbraní. Poznejte příběh dávného i
současného medvěda.

22. 6. 21.00 – Údolí smrti
Ve strhujícím přírodovědném filmu Údolí smrti uvidíte, jakým způsobem přežívají zvířata i rostliny v
jednom z nejkouzelnějších, ale také nejméně pohostinných prostředí na Zemi. A že se tam některým z
nich dokonce dobře daří!
25. 6. 20.00 – Alamto: Ráj plazů
Tento vzrušující a strhující přírodovědný dokument vůbec poprvé odhaluje úžasný svět Ilamu, kde žijí
vzácní plazi. Vydejte se společně s námi za exotickými druhy, které se snaží urvat si pro sebe kousek
naší planety. Tvůrcům se dokonce podařilo jako prvním natočit vzácnou zmiji ze západního Íránu.
28. 6. 23.00 – Vesnice čápů
Malá vesnička Rühstädt s pouhými 200 obyvateli je domovem největší populace čápů bílých v celém
Německu. Takřka 40 párů těchto překrásných ptáků se každé léto usídlí na střechách místních domů.
Oblíbení čápi a jejich čerstvě vylíhnutí potomci zároveň každoročně přilákají okolo 30 tisíc fanoušků a
příznivců z široka daleka. Obyvatelé odlehlé vesničky dokážou využít „ptačí turismus“ ke svému
prospěchu, ale má to i své nevýhody: zástupy návštěvníků blokují cesty, střechy se prohýbají pod
tíhou hnízd a fasády domů jsou potřísněné ptačími výkaly. Naštěstí je tady stálý klub přátel čápů, který
se společně se schopným starostou dokáže o vše potřebné postarat.
29. 6. 21.00 – Krásy divokého Tchaj-wanu
Okouzlující přírodovědný dokumentární film odhaluje nepřeberné krásy divoké krajiny a exotické
tchajwanské přírody. A představuje fascinující zvířata Tchajwanu.

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

