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Irbis a přátelé
V pondělí 6. prosince v 18:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Snow Leopards and Friends
Rok: 2021

Z malé jeskyně na tibetském svahu vykukují
novorozená mláďata irbise a jejich modré oči jsou
plné nevinné zvídavosti. Podíváme se do jejich
světa, na to, jak rostou a následují svou matku v
tomto jedinečném portrétu, který je plný krásy a
humoru. Podivně vyhlížející liška horská loví
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pišťuchu, krásná rysí rodinka se vyhřívá na slunci,
medvědice tibetská učí své mládě, jak najít
potravu, a společně se pro zábavu kutálejí ze
svahu. Příběh irbisů doplňují zvláštní ptáci a savci,
ale také přátelství, spolupráce a péče patrné v
celém světě sněžných levhartů.
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Pásmo pořadů: Divoká Austrálie
Každý večer od středy 1. prosince v 18:00
Zvláštní poctu vzdáme rozmanitosti australské
přírody a vydáme se za Davidem Attenboroughem
k Velkému bariérovému útesu, podíváme se zblízka
na nejzáhadnější a nejnebezpečnější zvířata
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kontinentu, vrátíme se v čase a prozkoumáme
prehistorickou Austrálii a také zhlédneme
premiéru filmu Po požárech: Obnova australské
divočiny.
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Po požárech: Obnova australské divočiny
V neděli 5. prosince v 18:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ historický
Původní název: After the Wildfires - The Recovery of Australia's Wild
Rok: 2020

Australská fauna má za sebou dlouhou a působivou
historii přežívání na nejsušším obydleném
kontinentu na Zemi, protože zde formoval
australskou přírodu oheň. Jak ukázala tragická
sezóna požárů v buši v roce 2019, změna klimatu
zvyšuje jejich rozsah a intenzitu. Tento dokument
mapuje dlouhodobou obnovu divoké přírody po
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nedávných katastrofálních požárech v Austrálii
prostřednictvím příběhů o naději, lidských zásazích
a odolnosti. Přináší naléhavé poselství k ochraně
našeho životního prostředí a nutnosti nezbytných
zásahů potřebných k zachování biologické
rozmanitosti na naší planetě dříve, než bude
pozdě.
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Pásmo pořadů: Divoká Asie
Každý večer od pondělí 6. prosince v 18:00
Asie, nejlidnatější kontinent na Zemi, se rozkládá
na ploše více než 17 milionů čtverečních kilometrů.
Je to kontinent, který nabízí nejhustěji osídlené
oblasti na Zemi, ale také rozsáhlá neobydlená
místa. Žijí zde národy s extrémně odlišným
původem, chováním, politikou a náboženstvím... A
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stejně
tak
odlišná
je
divoká příroda.
Prostřednictvím pečlivě připravených pořadů včetně premiér dokumentů Irbis a a přátelé a
Tibet: Střecha světa - prozkoumáme, jak se asijská
krajina, města a lidé vzájemně ovlivňují a jak
působí na divokou zvěř, která v Asii také žije.
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Vzácní přeživší: Legendární čínská divoká zvířata
V pondělí 6. prosince v 19:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Rare Survivors: China's Iconic Wildlife
Rok: 2021

Pandy jsou ikonou čínské divoké přírody.
Prozkoumáme ale i další vzácné přeživší živočichy
této země, třeba na severní hranici tygry
ussurijské, kteří loví ve sněhu. Stovky kilometrů ve
vnitrozemí žije sladkovodní delfínovec čínský s
neobvyklým chováním.
Přes himálajské hory
přelétají husy indické, aby se v Tibetu množily na
vysokých útesech. A jeřábi mandžuští tančí v
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bažinách kolem Pekingu na píseň shledání. Na jihu
se nacházejí obrovské vápencové věže a
nejznámější čínská krajina. Zhruba 50 let zde
pokládali gibony černochocholaté za vyhynulé, ale
v roce 2002 byla jedna rodina nalezena. Toto jsou
příběhy o vzácných přeživších, z nichž někteří jsou
dobře známí a velmi oblíbení, a jiné zaznamenala
kamera poprvé.
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Tibet: Střecha světa
V úterý 7. prosince v 18:50
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Tibet: Roof of the World
Rok: 2019

Vydejte se s námi za životem na nejvyšší horské
plošině na Zemi. Toto krásné a nadpozemské místo
je zároveň jedním z nejdrsnějších na planetě.
Sledujeme životy některých legendárních tvorů,
kteří zde trvale žijí, od vlků mongolských, kteří se
snaží vychovávat mláďata na drsných vrcholcích, a
vzácných opic langur čínských, které řeší rodinná
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dramata na lesních svazích, až po antilopy čiru,
které procestují stovky kilometrů, aby porodily, při
nichž jim hrozí smrt, nebo pišťuchy, které celý rok
odolávají přírodním živlům, ačkoliv jsou neustále
napadány. Zjistíte, jak se těmto neobyčejným
zvířatům daří na střeše světa nejen přežívat, ale i
prosperovat.
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Pásmo pořadů: Divoká Afrika
Každý večer od pondělí 13. prosince v 18:00
Vás zveme k návštěvě nezkroceného kontinentu
plného nádherné a rozmanité krajiny, kde se
nacházejí nejznámější a nejneuvěřitelnější druhy
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zvířat. Jde o kontinent extrémů - majestátných hor
v Tanzanii a Keni či odlehlých bažin v Okavangu a s
nejvyššími teplotami na Zemi.
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Roční období na planetě Zemi
Premiérově každý všední večer od pondělí 20. prosince v 17:00
Série: 1
Počet epizod: 4 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ životní prostředí
Původní název: Earth's Great Seasons
Rok: 2016

Tento seriál je oslavou výjimečnosti čtyř
nádherných ročních období na planetě Zemi a
toho, jak se zvířata a rostliny vyrovnávají s novými
výzvami, která přinášejí. V každé epizodě
navštívíme jiné roční období (každé má svou
vlastní magickou a dramatickou osobitost) a
zjistíme, jak musí různá zvířata najít své vlastní
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neobyčejné způsoby, jak se prosadit. Během všech
ročních období také musí najít dostatek potravy,
partnery, vychovávat své rodiny a vypořádat se s
bouřlivým počasím. Podívejme se na úžasné triky,
jak překonat to, co jim každé roční období
přichystá, aby se jim dařilo!
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Pásmo pořadů: Období divoké Ameriky
Každý večer od pondělí 20. prosince v 18:00
Vyrazíme napříč americkým kontinentem od
ledových vrcholků Kanady přes střed Spojených
států až po tropické deštné pralesy Brazílie za
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krásou, překvapivými skutečnostmi a náročnými
úkoly, které jednotlivá roční období představují pro
zdejší zvěř, hmyz a krajinu.
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Veterinář z Yorkshiru: Vánoční speciál
Premiérově v pátek 24. prosince od 14:40
O letošních svátcích vám nabízíme dva speciální
díly našeho nejoblíbenějšího veterinárního pořadu.
V prvním dílu se v yorkshirských údolích usadila
zima a kopce pokryla velká sněhová peřina, ale v
ordinaci je rušněji než kdy jindy. Peter se prodírá
sněhovou vánicí ke klientovi, v ordinaci se Julian
stará o jedenáctiměsíčního whippeta. Později se
Peter s týmem snaží zachránit divokého puštíka a
Julian se vydává na lyže... v yorkshirském stylu. Ve
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druhé epizodě veterináři postaví v ordinaci vánoční
stromek a zaměstnanci se pustí do jeho zdobení.
Peter a Julian jsou také požádáni, aby v Thirsku
rozsvítili vánoční světla. Julian v ordinaci ošetřuje
zraněné sele a Peter navštíví starého přítele
farmáře, který ho zavolal, aby se podíval na
jednoho z jeho býků, který trpí zápalem plic. V
ordinaci Skeldale není nikdy nuda, a už vůbec ne o
svátcích!

VIASAT NATURE CEE TIPY
PROSINEC 2021

Copyright © Off The Fence

Zimní říše divů
V sobotu 25. prosince ve 12:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný
Původní název: Winter Wonderland
Rok: 2020

Tento kouzelný dokumentární film, který se celý
odehrává na sněhu, vám ukáže příběhy zvířat, při
kterých vám roztaje srdce. Březí lední medvědice
hledá sněhovou jeskyni, mládě mrože se snaží
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zahřát mezi stádem a malá bílá lasička si hraje na
schovávanou s malou veverkou. Každý srdceryvný
příběh oživuje zábavný a drzý scénář, sugestivní
sezónní hudba a strhující zvukový design.
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Pásmo pořadů: Divoká Evropa
Každý večer od pondělí 27. prosince v 18:00
Ponoříme se do přírodních krás evropského
kontinentu. Kromě premiér filmů Skryté ráje
Skandinávie a Zvířecí hostina prozkoumáme
divokou krajinu Rumunska, Švýcarska a Norska,
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navštívíme Wales, zemi divočiny, a podíváme se do
méně známého pohoří Harz v dokumentu Kouzelné
hory v srdci Německa.
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Skryté ráje Skandinávie
V pondělí 27. prosince v 18:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice
Původní název: Scandinavia's Hidden Paradises
Rok: 2020

Rozsáhlá skandinávská příroda lidi odjakživa
fascinovala a čtyři velkolepé oblasti představují
skryté ráje Skandinávie. Vysoko na severu, ve
švédském Laponsku, se jako doma cítí mohutní
losi, na východě, nedaleko ruských hranic, se ve
finském jezeře Saimaa nachází jeden z
nejvzácnějších druhů tuleňů na světě. Gotska
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Sandön je nejodlehlejším místem v jižním
ostrovním ráji Baltského moře. A na západě
dominují krajině hory a fjordy a na náhorní plošině
Hallingskarvet zase žijí polární lišky. Na všech
těchto místech pracují ochránci přírody s velkým
nadšením pro skryté ráje Skandinávie.
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Zvířecí hostina
V pátek 31. prosince v 18:00
Počet epizod: 1 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ vědecký
Původní název: Banquet of the Beasts
Rok: 2021

Co se stane, když zvíře v hloubi lesa zahyne? Věda
si dala za cíl děsivý úkol: podrobně rozebrat, co se
děje s mrtvými zvířaty ve volné přírodě. Každá smrt
znamená život pro miliony dalších živých
organismů. Je iniciátorem složitého koloběhu, na
němž jsme všichni závislí, ale navzdory jejímu
významu víme poměrně málo o zvířatech, která se
nastěhují po smrti do zdechliny, o organismech,
které radikálně změní chemické vlastnosti těla, a o
rostlinách, které recyklují cenné živiny obsažené v
každé mršině. Tento dokument nabízí exkurzi do
světa života po smrti.
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