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12 štěňat a my 

V premiéře od soboty 4. června ve 14:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 6 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodpisný/ zvířata 
Původní název: 12 Puppies and Us 
Rok: 2020 
 

Pandemie kovidu vedla k rozmachu vlastnictví psů, 
protože lidé hledají útěchu a společnost domácího 
mazlíčka. Protože si však mnozí z těchto majitelů 
pořizují štěňata poprvé, problémy, které s těmito 
sladkými chundelatými kuličkami přicházejí, 
neberou konce. Tento seriál mapuje vzestupy a 
pády tuctu štěňat a jejich rodin v prvních klíčových 
společných měsících. Prokoumáme, jak se nově 

příchozí štěňata vyvíjejí, učí a adaptují na svůj nový 
svět, a také to, jak hluboký vliv mohou mít na život 
svých lidských majitelů. Od nečekaných přestávek 
na čůrání po první procházky a bezesné noci 
sledujeme radost i chaos, které může nové štěně 
přinést. K ruce rodinám je odbornice na psí chování 
Louise Glazebrooková, která jim poradí, když už 
jsou psí problémy příliš velké. 
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Pásmo pořadů: Víkend se štěnaty 

Po celý den v sobotu 4. a v neděli 5. června 
 
Voláme všechny milovníky psů! Tento víkend je 
věnován našim nejvěrnějším přátelům a my 
prozkoumáme cesty štěňat po celém světě. Jak 
probíhá jejich výchova, s jakými problémy se 

štěňata a majitelé psů potýkají a jak se štěňata 
cvičí, aby se z nich stali vodicí psi? Na tyto a další 
otázky se dozvíte odpovědi tento víkend v 
premiéře dokumentu 12 štěňat a my. 
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Pásmo pořadů: Měsíc s medvědy 

Každý všední večer od pondělí 6. června ve 21:00 
 
Tento měsíc vás vezmeme na cestu kolem světa, 
abychom se blíže podívali na život medvědů a těch, 
kteří se o ně starají. Staneme se svědky zkoušek a 
útrap záchranného centra v kanadské Britské 

Kolumbii, prozkoumáme znovuzavedení medvědů 
do Evropy a budeme sledovat různé medvědy 
napříč Kanadou a Aljaškou v jejich boji o přežití. 
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Medvědům grizzly tváří v tvář 

V pondělí 6. června ve 21:00 
 
Počet epizod: 1 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ životopisný/ přírodopisný/ životní prostředí 
Původní název: Facing Grizzlies 
Rok: 2021 
 

Filmař Phil Timpany ve svém příběhu o vykoupení 
prozradí, jak se z lovce velkých medvědů stal 
vášnivým obhájcem grizzlyů. Díky tomu, že strávil 
mnoho času v blízkosti medvědů grizzly, si 
uvědomil, že jsou mnohem sociálnější a 
inteligentnější, než jim přisuzujeme. Aod té doby 

se jeho životním posláním stalo studovat, natáčet a 
pomáhat lidem pochopit tyto vrcholné predátory a 
nabídnout případné soužití s nimi. Tento film 
vypráví příběh o srdečném a vášnivém natáčení, 
jehož cílem bylo zdokumentovat Sophii a její 
mláďata. 
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Divocí medvědi grizzly z Yukonu 

V úterý 7. června ve 21:00 
 
Počet epizod: 1 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodpisný/ expedice 
Původní název: Yukon's Wild Grizzlies 
Rok: 2020 
 

Podél polárního kruhu na severu kanadského 
Yukonu se medvědi grizzly protloukají životem v 
nelítostném prostředí a zoufale se snaží přibrat na 
váze, aby přežili dlouhou krutou zimu, kdy spí ve 
svých brlozích. Tento dokumentární film vypráví 

příběh matky, která se poprvé vydává na cestu do 
tundry se svými mláďaty. Na začátku zimy má hody 
při tření lososů, a potom vede svou rodinu na horu 
Bear Cave Mountain do své jeskyně... a vstříc 
nejisté budoucnosti. 
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Narozeni ve Skalistých horách 

V premiéře po dva večery od středa 8. června ve 21:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 2 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodpisný/ expedice 
Původní název: Born in the Rockies 
Rok: 2021 
 

Skalisté hory jsou druhým největším pohořím na 
Zemi. Jsou dlouhé 4 800 kilometrů a zahrnují 
stovku samostatných pohoří od nejjižnějšího bodu 
na americkém jihozápadě až po severní cíp v 
kanadské Arktidě. Díky tomu Skalisté hory obsahují 
ohromující škálu ekosystémů od prérií až po 
alpskou tundru. Navíc ve Skalistých horách 
pramení mnoho největších severoamerických řek, 
které poskytují životodárnou vodu vyprahlé zemi a 
čerstvou pitnou vodu milionům domácností. 

Neustále se rozšiřující populace vytváří na divočinu 
stále větší tlak, a Skalisté hory se tak stávají jedním 
z posledních útočišť nejznámějších druhů Severní 
Ameriky, včetně ovcí tlustorohých, jeřábů 
kanadských, medvědů grizzly a bizonů amerických. 
V tomto výpravném dvoudílném seriálu sledujeme 
osudy několika rodin ze Skalistých hor, které zde 
mají domov a vychovávají svá mláďata. Odkryjeme 
příběh Skalistých hor očima těch, kteří se zde 
narodili, od dětství až po osamostatnění. 

https://pa.media/pa-tv-metadata
mailto:viasat@pa.media


VIASAT NATURE CEE TIPY 

ČERVEN 2022  
 

Produced by PA TV Metadata 
pa.media/pa-tv-metadata | viasat@pa.media  
 

 
 
 

 
Copyright © ZED 
 

Inteligence zvířat 

V neděli 12. června v 16:45 
 
Počet epizod: 1 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodpisný/ expedice 
Původní název: Animal Intelligence Revealed 
Rok: 2020 
 

Zvídavé mozky sledují naše oceány a jejich 
současné nové objevy odhalují mimořádnou 
inteligenci mnoha mořských predátorů. V 
Argentině používají kosatky při lovu ryb a lachtanů 
mnoho strategií, ale teprve nyní si vědci 
uvědomují, jak rozsáhlá je jejich schopnost 
specializovat se na různé techniky a trénovat své 

potomky. Na Aljašce spolupracují někteří keporkaci 
při vrhání smrtící sítě, přičemž každý člen hejna 
hraje jinou roli. V Jižní Africe spolupracují delfíni a 
tereji, aby využili tahu sardinek, a vytvářejí tak 
pozoruhodné spojenectví mezi ptačími mozky a 
savčí silou. A to jsou jen některá z nově objevených 
tajemství oceánských superdravců, géniů moře... 
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