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Počasí v kanadské divočině
Premiérově od neděle 10. října v 14:00
Série: 1
Počet epizod: 4 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ životní prostředí
Původní název: Wild Canadian Weather
Rok: 2021
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Od oceňovaného tvůrce přírodopisných filmů Jeffa
Turnera přichází epický přírodopisný seriál, který
sleduje extrémní počasí, jež přetváří krajinu, řídí
životní cykly divoké zvěře a nutí lidi sáhnout si na
hranice svých možností. Tento seriál zkoumá
způsoby, jakými krajinu, divokou zvěř a lidi v
Kanadě formují čtyři klíčové prvky počasí - vítr, déšť,
zima a slunce. Svět přírody se vyvinul a přizpůsobil,
od sněhových bouří polárního víru až po zuřící lesní
požáry, aby přežil v nejextrémnějších a
nejnebezpečnějších povětrnostních podmínkách na
planetě.

Pásmo pořadů:
Víkend divokých srdcí
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Po celý den od soboty 2. října do pondělí 4. října
Na 4. října 2021 připadá Světový den zvířat, den,
který má zviditelnit zvířata a zlepšit jejich životní
podmínky na celém světě. Na podporu tohoto
záměru nabízíme tři dny plné programů s pořady,
které představují a oslavují zvířata všech tvarů a
velikostí ze všech koutů světa, také a neúnavné
profese, jež zasvětily život jejich léčbě.
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Pásmo pořadů: Měsíc predátorů
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Každé pondělí až pátek od 4. října v 19:50
Dravci mají všechny tvary a velikosti a vyskytují se
ve všech koutech Země, od vnitrozemí přes savany
a Everglades až po Velké pláně. Proč jsou hyeny a
levharti nejlepšími nočními lovci, jaký je
nejjedovatější had na Zemi a jak se ryba odranec
dokáže proměnit v jakoukoli skalní kulisu, kterou si
vybere? Tyto otázky budou zodpovězeny a
neuvěřitelné příběhy odvyprávěny.

Nejjedovatější zvířata světa
Premiérově od pondělí 4. října v 19:50
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ biologie
Původní název: World's Most Toxic Animals
Rok: 2021
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Zvířata na celém světě se po miliony let utkávala v
evolučních závodech ve zbrojení toxickými jedy.
Predátoři si zdokonalovali rychle působící a smrtící
jedy, ale kořist se bránila silnými jedy a důmyslnými
systémy jejich přenosu. Vznikla tak řada chemických
koktejlů, které jsou tak složité a jedinečné, že věda
teprve začíná odhalovat záhadu jejich fungování.
Umožňují tak různým tvorům, jakými jsou pavouci,
hadi
a
medúzy,
znehybnit
protivníka
mnohonásobně většího než oni, a to jediným
zásahem. Ve dvou epizodách tohoto seriálu se
zblízka seznámíme s některými z nejjedovatějších
živočichů světa, abychom pochopili, jak cílí na své
oběti, jaké chemické látky používají k přizpůsobení
svých útoků a jak je člověk může nejlépe přežít.
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Veterinář z Yorkshiru
Premiérově každý všední večer od pondělí 11. října
ve 20:45
Série: 3
Počet epizod: 12 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata
Původní název: The Yorkshire Vet
Rok: 2016
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Nahlédneme do života mnoha zajímavých,
rozmanitých a barvitých postav, které pracují na
klinice ve veterinárním centru Skeldale nebo je
navštěvují. Silné pouto mezi zvířetem a milujícím
majitelem je podobné poutu mezi rodičem a
dítětem a my tento vztah prozkoumáme při
sledování jejich cest po Skeldale. Ordinace se sice
přestěhovala z původních prostor do účelově
vybudovaného zařízení, ale srdce a duše této
historické veterinární praxe jsou stále živé. Během
návštěv veterinářů u klientů na odlehlejších
farmách se necháme okouzlit i krajinou s
úchvatnými a neustále se měnícími kulisami.

Afričtí noční lovci
V pondělí 18. října v 19:50
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ biologie
Původní název: Africa's Hunters of the Night
Rok: 2021
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Afričtí lovci vycházejí v noci ze svých úkrytů a tento
dokument představuje různé smrtící strategie, které
lvi, levharti a hyeny používají při nočním lovu. Jsou
vybaveni supersmysly, které jim umožňují nejen
slyšet a cítit svou kořist, ale také ji najít v naprosté
tmě, přičemž sami zůstanou neviditelní. Extrémně
citlivé světelné objektivy a termokamery nám
umožní nahlédnout do jejich nočního světa a
pomohou nám pochopit, proč jsou tato zvířata
skutečně dokonalými africkými lovci.

