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Skotsko: Rok v divočině 

V premiéře od pondělí 15. srpna ve 20:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 4 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ expedice 
Původní název: Scotland: A Wild Year 
Rok: 2021 
 

Navštívíme tajná místa skotské divočiny a 
neočekávaná zvířata, která zde žijí. Neobyčejné 
příběhy těchto velkolepých a vzácných legend 
bojujících o přežití v této okouzlující, avšak drsné 

krajině, se natáčely během všech čtyř 
dramatických období roku od Shetlandských 
ostrovů na severu až po daleký jih. 
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Veterinář z Yorkshiru 

V premiéře od neděle 7. srpna v 17:00 
 
Série: 10 
Počet epizod: 13 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata 
Původní název: The Yorkshire Vet 
Rok: 2019 
 

Budeme sledovat dramata, smích i slzy ve dvou 
rušných veterinárních ordinacích. Peter Wright, 
kterého učil samotný James Herriot, nejslavnější 
veterinář na světě, nyní vede ordinaci svého 
učitele v Thirsku, zatímco jeho bývalý kolega Julian 
Norton pracuje v nedalekém Boroughbridge. Tato 
série věnuje zvláštní pozornost novému životu v 

epizodě věnované porodům a mláďatům. Oslavíme 
také Mezinárodní den psů a podíváme se na 
exotičtější zvířata, která se v Yorkshiru natrvalo 
zabydlela. Uvidíme Juliana a Petera při obnově 
běžného provozu poté, co se svět vzpamatovává 
po Covidu-19, s návštěvami okolních farem, přátel i 
nových zákazníků. 
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Pásmo pořadů: Divoká Evropa 

Od pondělí do pátku každý večer od 15. srpna v 20:00 
 
Toto léto se ponoříme do přírodních krás 
evropského kontinentu a prozkoumáme divokou 
krajinu Německa, Švýcarska, Walesu, Skotska, 

Islandu a Norska. Navštívíme také minulost a 
zjistíme, jak se kontinent formoval, vyvíjel a 
vzkvétal v průběhu staletí. 
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