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Leopardice 

V premiéře po dva večery od pondělí 2. května ve 20:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 2 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný 
Původní název: The Leopardess 
Rok: 2021 
 

Galeriový les Serengeti je říší jednoho přízraku. 
Stinné houštiny jsou totiž doménou leopardice. 
Celé dny je téměř neviditelná, ale pak z ničeho nic 
udeří. Pro některé znamená náhlou smrt, ale loví z 
určitého důvodu - má totiž pětiměsíční mládě a 

nevěnuje se ničemu jinému než jeho přežití. Zatím 
se jí to daří, ale čekají je těžké časy a nebezpečná 
setkání. Jak se rodina začne rozrůstat, musí starší 
syn absolvovat dlouhou a nebezpečnou cestu k 
dospělosti. 
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Pásmo pořadů: Měsíc velkých koček 

Každý všední večer od pondělí 2. května ve 20:00 
 
Dravci a ochránci, nebezpeční a ohrožení, matky a 
otcové oddaně se snažící o přežití svých mláďat, 
samotáři žijící ve stínu i členové velkých smeček, 

žijící v sofistikovaných společnostech s pravidly a 
řádem: lvi a levharti, tygři a jaguáři. Přehlídka 
majestátních koček, které obývají náš svět. 
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Pásmo pořadů: Víkend záchrany divokých zvířat 

Po celý den v sobotu 28. května a v neděli 29. května 
 
Letos v květnu bude mít premiéru druhá řada 
Nemocnice pro slony, v níž se vrátíme k ochráncům 
přírody Paulu O'Donoghueovi a Katherine 
Connorové a jejich týmu, kteří se starají o slony 

uprostřed thajského pralesa. Tuto premiéru 
doprovodí nejlepší veterinární pořady kanálu jako 
Práce v divočině, Záchranáři divokých zvířat: 
Malawi a Záchrana tichomořské divočiny. 
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Nemocnice pro slony 

Premiéra v neděli 29. května od 11:00 
 
Série: 2 
Počet epizod: 4 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zvířata 
Původní název: The Elephant Hospital 
Rok: 2021 
 

Vítejte v největší sloní nemocnici na světě, která se 
nachází se v thajském lese a každoročně se stará o 
tisíce slonů a zachraňuje jejich životy pomocí 
špičkových lékařských postupů, jež pomáhají léčit 
rakovinu, herpes a dokonce i psychické problémy. 
Ochránci přírody Paul O'Donoghue a Katherine 
Connorová jsou po ruce veterinářům nemocnice, 

aby jim pomohli s každodenními naléhavými 
případy na pohotovosti a s každodenní péčí 
potřebnou pro obyvatele nemocnice. Tento seriál, 
natáčený po dobu čtyř měsíců, zachycuje 
dramatické příběhy různých záchranných akcí 
slonů, kdy veterináři neúnavně pracují na záchraně 
těchto majestátních tvorů. 
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