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Vzestup savců
V neděli 7. února ve 13:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný
Původní název: Rise of the Mammals
Rok: 2020
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Před 66 miliony lety vymazal asteroid z povrchu
planety dinosaury v ohnivé, celosvětové katastrofě.
Avšak víme málo o tom, jak se jejich následovníci savci - vzchopili a ovládli svět. Nyní byly uvnitř
napohled obyčejných kamenů odhaleny nové a
úchvatné nálezy fosilií, jež odhalují zcela nový a
dramatický obraz toho, jak se stvoření velikosti krys
začala zvětšovat a vyvíjet se v rozsáhlou řadu druhů
- od gepardů přes netopýry a velryby po lidi -, které
vládnou Zemi dodnes.

Veterinář z Yorkshiru
Premiérově každý všední večer od pondělí 1.
února ve 20:00
Série: 9
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ zvířata/ přírodopisný
Původní název: The Yorkshire Vet
Rok: 2019
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Pořad Veterinář z Yorkshiru sleduje dramata, radost
i slzy, se kterými se setkávají dva vytížení veterináři.
Peter Wright, kterého učil nejslavnější veterinář na
světě - James Herriot - má nyní vlastní praxi v
Thirsku. Jeho bývalý kolega Julian Norton pak
pracuje v nedalekém Boroughbridge. Smíšená praxe
se stává poměrně vzácnou, ale za asistence svých
oddaných týmů pomocníků a sester se Peterova a
Julianova práce zaměřuje na péči o oblíbená i
exotická zvířata, hospodářská zvířata a také ta
divoká. Setkají se s celou řadou barvitých
charakterů, od dětí přes laskavé, staré dámy až po
svérázné a zemité yorkshirské farmáře.
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Pásmo pořadů:
Prehistorická doba

Copyright © Flame Distribution

Každou neděli od 7. února ve 13:00
Zamíříme pod zem, budeme kopat a vrtat do hlubin
Země, abychom našli artefakty a důkazy, jež nám
umožní vrátit se v čase, zpět do prehistorických
dob, kdy po planetě pobíhali dinosauři, velryby
chodily a savci se teprve stále vyvíjeli. Díky fosiliím
vědci odhalí nové stopy k tomu, jaká ta doba byla a
jak se změnila v náš svět, jaký známe dnes.

Když velryby ještě chodily
Premiérově od neděle 14. února ve 13:00
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný
Původní název: When Whales Walked
Rok: 2019
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Jde o nejpůsobivější zvířata na Zemi - velryby, dravé
ptáky, divoké krokodýly a úchvatné slony. Odkud se
tato neuvěřitelná stvoření vzala? Vydáme se na
dobrodružnou cestu po celém světě, abychom našli
odpověď - od Vancouveru po Madagaskar - a
vrátíme se miliony let do minulosti, abychom
odhalili jejich dávné příběhy. Během cesty se
setkáme s neobyčejnou řadou starodávných zvířat,
od malých slonů po krokodýly, kteří se změnili do
trpasličích podob různých současných druhů plazů,
nebo předchůdce velryb, jež chodily po čtyřech.
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Divoký Nový Zéland
Premiérově od středy 17. února v 19:00
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Wild New Zealand
Rok: 2019
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Existují krajiny, do kterých sotva kdo vstoupil nebo
je mohl vidět. Tento dvoudílný dokumentární film
nás provede Novým Zélandem od jižního okraje k
nejsevernějšímu cípu. Mimořádně kvalitní záběry ze
vzduchu, na souši i ve vodě přinášejí ráj na druhý
konec světa, a to i s jeho vroucími sopkami,
kouzelnými jeskyněmi a nelétavými papoušky. Nový
Zéland je izolován přílivy jižního Pacifiku a byl
dlouho ušetřen lidského zásahu. Při hledání původu
se seznámíme s celým ostrovním státem, od
Fiordlandu - domova hobitů, kde se jezera a fjordy
klikatí přes travnatě zelené horské krajiny, až po
mys Cape Reinga, severní cíp, kde po osamělých
písečných plážích prohánějí divocí koně .
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Vychladlý případ dinosaura
V neděli 28. února ve 13:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ svět
Původní název: Dinosaur Cold Case
Rok: 2020
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Tak tohle je dokonale vychladlý a odložený případ.
Jeden kanadský bagrista, který hloubil jámu v
ropných píscích Alberty, narazil na cosi divného tvrdý objekt pokrytými zvláštními skvrnami. Ukázalo
se, že jde o dokonale zachovanou mrtvolu,
pohřbenou po dlouhou dobu... po velmi dlouhou
dobu... ve skutečnosti 110 milionů let. „Obětí" je
zcela neporušený ankylosaurus, zcela nedotčená
fosilie nového druhu „obrněného" dinosaura.
Paleontologové
z
kanadského
Královského
Tyrrellova muzea pracují jako forenzní detektivové,
aby odhalili jeho tajemství. Odkud pochází, proč byl
nalezen vzhůru nohama stovky kilometrů od
pevniny v dřívějším vnitrozemském moři, jak zemřel
a proč jak tak dokonale zkameněl do své plné 3D
slávy?

