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VIASAT NATURE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2021
Záchrana tichomořské divočiny
Premiérově od neděle 12. září v 13:00
Série: 1
Počet epizod: 6 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata
Původní název: Wild Pacific Rescue
Rok: 2020
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Tento akcí nabitý seriál se odehrává na krásném
kanadském pobřeží Tichého oceánu a vypráví o
skupině veterinářů a laborantů, kteří se oddaně
věnují záchraně životů divokých mořských savců a
jejich následném vypuštění na svobodu. A jejich
heslo? „Na každém zvířeti záleží". Tito zkušení
odborníci pod vedením obětavého a vášnivého
veterináře mají jediný cíl: chránit tuleně, želvy,
delfíny, vydry, lachtany - a všechna zvířata mezi
nimi - před celou řadou životu nebezpečných
nebezpečí. Neúnavně pracují na záchraně stovek
zraněných zvířat ročně, ošetřují je a vypouštějí na
svobodu. Zachraňovat zvířata a udržovat je ve volné
přírodě, to je posláním záchranného centra Ocean
Wise Marine Mammal Rescue Centre.

Hodně velká zvířata
v neděli 5. září v 11:55
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Super Giant Animals
Rok: 2013
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V této svižné oslavě nadměrné velikosti se Steve
Backshall
setkává
s
nejcharismatičtějšími
nadživotními druhy planety. Plave s krokodýly
nilskými v Botswaně a s vorvani v Dominikánské
republice a vyhýbá se soubojům s dvoutunovými
rypouši v Kalifornii. Steve se u pobřeží Kapského
města také setká tváří v tvář se žralokem
lidožravým a pěšky sleduje monstrózního slona v
jihoafrické buši. Při setkáních se superobry v jejich
světě Steve představí pozoruhodné věci, kterých
jsou tato zvířata díky své velikosti schopna.

VIASAT NATURE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2021
Říční monstra
Premiérově každý všední večer od pondělí 6. září v
18:20
Série: 3
Počet epizod: 7 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ rybaření/ expedice
Původní název: River Monsters
Rok: 2011
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I v této třetí sérii se extrémní rybář Jeremy Wade
vydává na cesty do nejvzdálenějších koutů planety,
aby odhalil záhady monster z nejúchvatnějších řek
světa, která žerou lidi. Zjistí, proč mořské stvoření
plave množství kilometrů do vnitrozemí Austrálie,
pak se přesune do Papuy Nové Guineje prozkoumat
řadu bizarních smrtí na řece Sepik. Protože nechce
promeškat zlatou příležitost, letí na Nový Zéland a
prozkoumá legendu o vražedném stvoření
odlehlých řek a jezer. Jeremy se také zcela poprvé
vydá do Japonska, aby prozkoumal jedinečné
vražedné ryby jako namadzu nebo kappa, a
prozkoumá vody Jižní Ameriky a v Brazílii, Argentině
a Surinamu objeví pozoruhodné predátory.

Pásmo pořadů:
Pásmo pořadů o oceánech
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Od pondělí do pátku od 6. září ve 20:00
Ponoříme se do úžasných a tajemných příběhů
pozemských oceánů a prozkoumáme druhy,
organismy, společenstva a říše tvorů všech tvarů a
velikostí, od plejtváků po plankton. Poznáme lidi,
jejichž životy ovlivňují oceány, u nichž žijí, a to od
nádherných pobřeží až po exotické ostrovy. Půjde o
fascinující průzkum napříč naší planetou od pólu k
pólu, od Evropy po Ameriku a od Asie po Jižní
Ameriku.

VIASAT NATURE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2021
Pacifik
Premiérově každý všední večer od pondělí 6. září
ve 20:00
Série: 1
Počet epizod: 4 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ životní prostředí
Původní název: The Pacific
Rok: 2020
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Tichý oceán, náš největší, má rozlohu 60 milionů
čtverečních mil a táhne se od USA na východě až po
Austrálii na západě. Pokrývá polovinu našeho světa
a kypí životem. Navštívíme širé moře, obrovskou
plochu otevřeného oceánu, která pokrývá polovinu
naší planety modrým příkrovem. Ponoříme se do
mělkých vod, abychom prozkoumali největší
korálový útes na světě, vydáme se na útesy, pláže a
mysy tichomořského pobřeží za medvědy, kraby a
sirénami a naši epickou cestu zakončíme v temných
hlubinách, abychom se setkali s velkookými,
zubatými a průhlednými obyvateli mořských hlubin.

VIASAT NATURE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2021
Atlantik - nejdivočejší oceán na
planetě
Premiérově každý všední den od pondělí 13. září
ve 20:00
Série: 1
Počet epizod: 3 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ životní prostředí
Původní název: Atlantic - The Wildest Ocean on Earth
Rok: 2015
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Atlantský oceán má mnohé klady i zápory.
Ponoříme se do něj a objevíme proudy, hloubky a
klimatické extrémy, které s sebou tato majestátní
vodní plocha nese. Podíváme se blíže na Golfský
proud, který ovlivňuje vše, čeho se dotkne, od
keporkaků rodících v Karibiku až po kosatky
obléhající obří hejna sleďů na arktickém severu. A
ponoříme se rovněž do hlubin, abychom
prozkoumali Středoatlantský hřbet, nejdelší pohoří
na Zemi. Hory Atlantiku, které vznikly sopečnými
otřesy, jež utvářely v počátcích oceán, jsou místem
vod bohatých na potravu a napomáhajících
rozmanitému životu. Nakonec se vydáme do
Karibiku, abychom zjistili, jak mohou tropické vody
živit své obyvatele, ale také vyvolat děsivé hurikány,
když stoupají vedra na Sahaře.

VIASAT NATURE CEE TIPY
ZÁŘÍ 2021
Magická hlubina
Premiérově dvě noci po sobě od pondělí 20. září ve
20:00
Série: 1
Počet epizod: 2 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ životní prostředí
Původní název: Big Blue
Rok: 2015
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U pobřeží Montereyského zálivu se každoročně
shromažďují nejpozoruhodnější mořští živočichové
na světě, včetně plejtváků, keporkaků, rypoušů,
delfínů, mořských vyder a bílých žraloků. Mnoho
zvířat se vydává na dlouhou a náročnou cestu do
zátoky a počítá s tím, že jim odměnou bude
nadbytek ryb a planktonu. Ale některá z nich cestu
nepřežijí a hostina není zaručena ani v případě, že
se jim podaří bezpečně dorazit do cíle. Kteří
živočichové letos dorazí a bude pro ně dostatek
potravy? Toto rozsáhlé shromáždění je důvodem k
oslavě i proto, že mnoho z těchto živočichů bylo
kdysi kvůli lovu na pokraji vyhynutí. Nyní se podél
kalifornského pobřeží lovit nesmí a moře jsou
chráněna. Tým badatelů zkoumá tento inspirativní a
úspěšný příběh a zjišťuje možné způsoby, jak
ochránit budoucnost všech našich moří.

