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VIASAT NATURE CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Indická divoká Karnátaka
Neděle 15. listopadu v 15:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: India's Wild Karnataka
Rok: 2019
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Stát Karnátaka v jižní Indii je jedním z mála míst
bohatého divokého života na Zemi, která zbyla.
Ačkoliv zabírá jen 5 % celé země, je domovem jedné
čtvrtiny všech jejích zvířecích druhů. Budeme
sledovat život některých těchto neuvěřitelných
stvoření v horách, pouštích, džunglích a oceánech
této rozmanité země. Nadšené týmy filmařů
natáčely přes tři roky, aby zachytily divoký život
Karnátaka tak, jak předtím nebyl nikdy viděn.

Největší a nejnebezpečnější
Premiérově od pátku 6. listopadu ve 20:00
Série: 3
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Biggest & Baddest
Rok: 2012

Copyright © ITV Global

Produced by EBS.tv
www.ebs.tv | + 44 (0)1462 895 999 | viasat@ebs.tv

Biolog Niall McCann se vrací a tentokrát se vydává
po celém světě, aby se podíval na to, jak se některá
legendární zvířata vyrovnávají se zásahy ze strany
lidské populace, změnami klimatu a dalšími
hrozbami jejich přirozených stanovišť. V každé
epizodě se zaměří na jiný zvířecí druh a navštíví
„vězení ledních medvědů" v kanadské Manitobě,
bude utíkat o život před pralesním slonem v
Západním Bengálsku a bude pomáhat přemístit
aligátory z předměstí Houstonu ve Spojených
státech amerických. Vzrušující setkání a ohromující
záběry díky výpravné a drahé kinematografii
nabízejí fascinující nové poznatky a důležité zprávy
o ochraně přírody, to vše v jedinečné kombinací
vědeckých informací od Nialla, statečného akčního
hrdiny, a nakažlivého humoru.

VIASAT NATURE CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Divoká Asie
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Každou neděli v listopadu od 8. listopadu v 15:00
Asie, nejlidnatější kontinent na Zemi, má rozlohu
přes 44 milionů kilometrů čtverečních a nabízí jak
nejhustěji osídlená místa na Zemi, tak rozsáhlá
území neobydlené země. Žijí zde lidé s extrémně
odlišným původem, chováním, politikou a
náboženstvím... A stejně tak odlišná je místní
divočina.
Prostřednictvím
těchto
pečlivě
připravených dokumentů prozkoumáme, jak na
sebe v Asii vzájemně působí krajiny, města a lidé a
jak ovlivňují divokou zvěř, která také považuje Asii
za svůj domov.

Divoké Tokio
Neděle 8. listopadu v 15:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Wild Tokyo
Rok: 2019
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Ačkoliv je největší, nejrušnější a nejhustěji
osídlenou metropolitní plochou na planetě, přesto
Tokio se svými 38 miliony obyvateli - což je čtvrtina
celkové japonské populace - obsahuje i překvapivou
řadu divokého života. Tento dokument odhaluje sílu
přírody v hlavním městě Japonska, od fascinujících
krascovitých brouků v městských chrámech přes
rybáky hřadující na střechách po okouny vracející se
do řeky Tama - a pak dále k horským lesům
Okutamy, kde žijí medvědi, opice a liškám podobné
tanuki v zapomenutých zahradách.

VIASAT NATURE CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Jak psi a kočky dobyli svět
Premiérově od soboty 14. listopadu v 15:00
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ zvířata/ historie
Původní název: How Dogs And Cats Conquered The World
Rok: 2020
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Na naší planetě v současné době žije 525 milionů
psů a 600 milionů koček, ale než je člověk stvořil,
nenašli byste tato domestikovaná zvířata v divočině.
Jakým neuvěřitelným procesem se z vlků staly
čivavy a z divokých koček siamské kočičky a jak
dobyli svět? Vědci, kteří zkoumají tuto záležitost,
přišli s celou řadou objevů a tato dvoudílná série
představí výsledky jejich nejnovějších vědeckých
studií, které zcela mění naše chápání složitosti
těchto procesů, kdy lidé a zvířata začali žít spolu,
spolupracovat a společně se vyvíjet, až vznikly
vzájemně závislé vztahy.

Hledání Sultána
Neděle 22. listopadu v 15:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Looking for Sultan
Rok: 2019
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Tento dokument sleduje příběh Sultána,
dominantního tygra v tygří rezervaci Ranthambore
v Indii, který náhle zmizí. Filmaři divočiny, otec Mike
a syn Gautam, ho sledovali a natáčeli od chvíle, kdy
byl mládětem a nyní se pokusí po kouskách tuto
záhadu vyřešit. V Ranthambore se během let 2012 a
2017 ztratilo 12 tygrů. Když se ztratí mladí tygři, má
se za to, že se stali obětí pytláků nebo se navždy
prostě ztratili, ale tento příběh je daleko složitější.
Dokument pomocí příběhu o Sultánovi představí
širší problémy tygří rezervace, vztahy tygrů s
člověkem, s nimiž sdílejí jeden životní prostor, a
různá úsilí k ochraně přírody v Indii.

VIASAT NATURE CEE TIPY
LISTOPAD 2020
Gyamo: Královna hor
Neděle 29. listopadu v 15:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Gyamo - Queen of the Mountains
Rok: 2019
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Levharta sněžného je velmi těžké a vzácné
nafilmovat, protože žijí a přežívají v nejdrsnějších
podmínkách na světě. Přežití těchto vrcholných
predátorů naznačuje, jak zdravé a biologicky
rozmanité je prostředí, kde žijí. Gyamo, samice
levharta sněžného, a její dvě mláďata nebyly viděny
od chvíle, kdy se objevil velký samec. Filmaři
divočiny, otec Mike a syn Gautam Pandeyovi, se
vydávají na cestu, aby se je pokusili najít. V tomto
dokumentu se pokusíme porozumět životu a
problémům sněžných levhartů, aby bylo možné
najít řešení pro ochranu této zřídka viděné kočky a
jejího prostředí dříve, než bude pozdě.

