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VIASAT NATURE CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Pokořit divočinu
V premiéře od soboty 6. listopadu v 17:10
Série: 1
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přrodopisný/ životní prostředí
Původní název: Breaking Wild
Rok: 2020
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V tomto vzrušujícím seriálu budeme sledovat tým
místních obyvatel, bývalých amerických osadníků a
odborníků na výcvik koní, které spojuje snaha o
záchranu majestátního stáda divokých koní v jejich
okolí. V údolí Nemiah - nedotčené divočině na
západním pobřeží Kanady - pobíhá nepolapitelné a
majestátní stádo divokých koní, kterým se zde daří
již po staletí. Ale nedávný nárůst jejich populace
staví koně proti sobě v nelítostném boji o přežití.
Společně s elitním týmem kovbojů se Xeni Gwet'in
First Nation ujímá úkolu obnovit populaci na
udržitelnou úroveň a realizuje ambiciózní plán na
odchyt a výcvik některých z nejlepších nadějných
koní z údolí Nemiah, kteří budou buď vyvezeni do
zahraničí, nebo nasazeni přímo v údolí. Je to divoká
jízda, která vyžaduje bezmeznou odvahu, nervy z
oceli a lásku k honbě.

VIASAT NATURE CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Skrytá Indie
V premiéře od neděle 7. listopadu ve 13:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přrodopisný/ expedice
Původní název: Hidden India
Rok: 2015
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Úžasný seriál vzdávající poctu rozmanitosti a chutím
indického subkontinentu, v němž se vydáme od
střechy světa na severu přes velké řeky a pouště v
jeho srdci až po deštné pralesy na jihu. Je to země,
kde je příroda vetkána do života lidí, místo, kde
můžete vidět zvířata, která se nikde jinde
nevyskytují, a kde se divočina stále nepoddává.
Malebné pohledy a zvuky Indie jsou jedinečné - od
Údolí květů na západní straně Himálaje a malých
želv líhnoucích se na východním pobřeží až po
indické nosorožce jednorohé a lvy z národního
parku Gir. Toto vše dohromady poskytuje
bezkonkurenční zážitek z divoké přírody.

Pásmo pořadů: Opičí týden
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Od pondělí 22. listopadu do pátku 26. listopadu v
19:00
Na naší planetě žije více než 300 druhů opic a
polovina z nich je ohrožena. Přitom jsou opice
jedním z nejoblíbenějších a nejmilovanějších tvorů
na naší planetě, od opic Starého světa, které žijí v
Africe a Asii, až po opice Nového světa, které žijí ve
Střední a Jižní Americe. Zveme vás na týden
programů věnovaných opicím všech tvarů a
velikostí, v jehož rámci se v premiéře představí dva
nejvzácnější, nejohroženější a nejzajímavější druhy
v pořadech Království makaka medvědího a Tajné
opičí království v Číně.

VIASAT NATURE CEE TIPY
LISTOPAD 2021
Tajné opičí království v Číně
V pondělí 22. listopadu v 18:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přrodopisný
Původní název: China's Secret Monkey Kingdom
Rok: 2020
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Dechberoucí čínské krasové kopce jsou posledním
útočištěm jednoho z nejohroženějších primátů na
světě - hulmana zlatohlavého. Ve volné přírodě jich
zbývá pouhých 1 000. Tento dokument odhaluje
intimní sociální život těchto volně žijících sólistů,
kteří žijí ve výšce 400 metrů na skalních stěnách,
kde jim hrozí smrt. Ve velkolepém prostředí
přírodní rezervace Čchung-zuo vládnou dvěma
velkým kamenným citadelám starobylé rody. Jeden
král ovládá bohatství zdrojů chráněné pevností z
vápencových skal, druhý má moc nad největší
tlupou hulmanů na světě. Kdo se dostane na vrchol
a získá trůn?

Království makaka medvědího
V úterý 23. listopadu v 18:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přrodopisný
Původní název: The Kingdom of the Stump-Tailed Macaques
Rok: 2020
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Přes dva roky se natáčel tento dokumentární film,
který odhaluje každodenní život tlupy 60 makaků
medvědích, kteří našli útočiště na odlehlém
horském vrcholu v jižním Thajsku. Na této hoře
sledujeme tři hlavní rodinné skupiny, z nichž jednu
vede Bello, mocný vládce, který nebere zajatce.

