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KVĚTEN 2021
Návrat medvědů
V pondělí 17. května v 17:05
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ historický
Původní název: The Return of the Bears
Rok: 2020
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Tento dokument se věnuje základnímu prvku
nejzajímavějšího a nejkontroverznějšího programu
obnovy divoké přírody v historii Evropy - návratu
medvědů. Pokud se nám podaří sdílet jednu zemi s
predátorem, kterého jsme dříve ve velkých
oblastech Evropy lovili až k jeho vyhynutí, šlo o by o
dokonalý úspěšný příběh. Vědci věří, že znovu
objevení se medvědů v Evropě bude mít pozitivní
dopad na celý ekosystém, ale je Evropa připravena
překonat strach a žít s hnědými medvědy?

Veterinář z Yorkshiru
Premiérově každý všední večer od pondělí 3.
května ve 20:40
Série: 1
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata
Původní název: The Yorkshire Vet
Rok: 2015
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Tento dokumentární seriál nabízí exkluzivní přístup
k Julianu Nortonovi - také známému jako Veterinář
z Yorkshiru - a jeho rušné „smíšené" praxi. K
Julianovi se připojí jeho partner, veterinář a bývalý
praktikant u Herriota, Peter Wright, a společně s
jejich týmem zaměstnanců ve veterinářském centru
ve Skeldale - kde původně působil Jamese Herriot se sídlem v malebném tržním městě Thirsk v North
Yorkshire, se věnují své klientele, dvounohé i
čtyřnohé!

VIASAT NATURE CEE TIPY
KVĚTEN 2021
Nebezpečná Země
Premiérově od soboty 15. května ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ vědecký/ přírodní prostředí
Původní název: Dangerous Earth
Rok: 2016
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V posledních pěti letech došlo k rychlému vývoji v
oblasti kamerových technologií a výsledkem je
množství nových záběrů zachycujících neuvěřitelné
přírodní jevy zblízka a v ohromujících detailech.
Tato bohatá pokladnice natočeného materiálu se
stala neocenitelným zdrojem pro vědce, kteří svůj
výzkum zaměřují na nezmapovaná území. Tento
dokumentární seriál se ponoří do této fantastické
banky záběrů, aby odhalil nejnovější vědecké
pokroky, přičemž každá epizoda se zaměřuje na jiné
téma - sopky, polární záře, laviny, ledovce, hurikány
a blesky.

