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Bear: Koalí hrdina
V sobotu 2. ledna ve 12:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ historický
Původní název: Bear: Koala Hero
Rok: 2020
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Moderátor, bloger a ochránce divoké zvěře Tyson
Mayr sleduje úchvatnou práci detekčního psa
Beara, který umí vyhledávat koaly, a jeho týmu,
který zachraňuje a uzdravuje zraněné koaly ve
spálené zemi jižního Queenslandu a v okolí. V létě
2020 propukly požáry v australské buši na rozloze
velikosti Anglie a Walesu dohromady a více než
miliarda divokých zvířat zahynula. Tento příběh je o
statečnosti tváří v tvář ohni, o přežití ve zničené
krajině a naději, která se rodí z popela.

Pásmo pořadů: Divoká Austrálie
Každou sobotu a neděli od 2. ledna ve 12:00
Tento měsíc uvedeme v premiéře dokument Bear:
Koalí hrdina, pozoruhodný příběh jednoho psa,
který se jmenuje Bear (Medvěd) a zachraňuje koaly.
Dále vzdáme poctu Australanům návštěvou v Zoo
Tarantoga a Velkého bariérového útesu, kdy
zjistíme více o smrtících predátorech, extrémním
počasí a o životě veterináře v divočině.
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Australský veterinář
Premiérově každé všední odpoledne od pondělí
11. ledna v 15:30
Série: 2
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ reality
Původní název: Outback Vet
Rok: 2020
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Podíváme se na rozlehlou oblast Západní Austrálie a
divoká zvířata a mazlíčky, kteří zde žijí, očima
jedinečné rodiny, jež o ně pečuje. Seriál Australský
veterinář se zabývá všemi zvířecími problémy ve
vnitrozemí Západní Austrálie, ať jde o rozkošné
mazlíčky a jejich svérázné majitele, smrtící ryby
odrance nebo ohrožené žraloky obrovské. Jsou to
zuby, drápy, akce a dobrodružství, viděné generační
optikou sedmdesátiletého veterináře, jeho syna
mořského biologa a jeho dcery veterinářky. V této
druhé sérii se vracíme do veterinářské nemocnice a
k jejím dojemným příběhům zvířat a lidí z reálného
života, jež dokreslují tento fascinující a jinak
nepřístupný svět.
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Polární extrémy
Premiérově od čtvrtka 21. ledna v 19:00
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ vědecký
Původní název: Polar Extremes
Rok: 2020
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V této speciální dokumentární sérii se proslulý
paleontolog Kirk Johnson vydá na epické
dobrodružství napříč časem na obou pólech naší
planety. Kirk půjde po stopách podivných fosilií
nalezených na zcela špatných místech - od
bukových stromů v Antarktidě po savce podobné
hrochům v Arktidě - a odkryje bizarní historii pólů
od kilometry vysokých pevninských ledových
příkrovů po teplé polární lesy hemžící se životem.
Co způsobilo na těchto odlehlých místech Země
takové dramatické změny a co nám minulost
odhaluje o současném klimatu naší planety - a její
budoucnosti?

