
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © All3Media 
 

VIASAT NATURE CEE 
PROSINEC 2022 TIPY 

 
 

 

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE: 
 
Marieke van der Veen, Press Editor 
marieke.vanderveen@viasatworld.com 
 
www.viasatworld.com 

mailto:marieke.vanderveen@viasatworld.com
https://www.viasatworld.com/


VIASAT NATURE CEE TIPY 

PROSINEC 2022  
 

Produced by PA TV Metadata 
pa.media/pa-tv-metadata | viasat@pa.media  
 

 
 
 

 
Copyright © All3Media 
 

Veterinář z Yorkshiru 

Pokračuje od neděle 4. prosince v 16:00 
 
Série: 11 
Počet epizod: 10 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ přírodopisný/ zviřata 
Původní název: The Yorkshire Vet 
Rok: 2020 
 

Podíváme se na všechna ta dramata, smích a slzy 
ve dvou rušných veterinárních ordinacích. Peter 
Wright, který byl vyškolen nejslavnějším 
veterinářem na světě - Jamesem Herriotem -, nyní 
vede praxi svého bývalého učitele v Thirsku a jeho 
bývalý partner Julian Norton pracuje v nedalekém 
Boroughbridge. Smíšené ordinace jsou stále 
vzácnější, ale Peter a Julian se za pomoci svých 
oddaných týmů veterinářů a sester starají o 
domácí i exotická domácí zvířata, hospodářská 

zvířata a volně žijící živočichy - a setkají se také s 
nejrůznějšími barvitými postavičkami, od dětí a 
laskavých starých dam až po výjimečné, prostořeké 
yorkshirské farmáře. Během práce veterinářů na 
vzdálenějších farmách nabízí yorkshirská příroda 
úžasné a neustále se měnící kulisy. Bez ohledu na 
počasí pokračují yorkshirští veterináři v herriotské 
tradici ošetřování a léčení všech malých i velkých 
bytostí. 
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Pásmo pořadů: Den opic 

Úterý 20. prosince od 18:00 
 
Den opic oslavíme pozoruhodnou řadou 
dokumentů, které představují ty nejlepší a 
nejchytřejší opice. Uvidíme život tlupy 60 makaků 
medvědích na odlehlém horském vrcholu v jižním 
Thajsku, zhoupneme se společně s jedním z 

nejohroženějších primátů na světě - bělohlavým 
hulmanem - v čínské přírodní rezervaci Čchung-zuo 
a v jižní Číně znovu objevíme gibona kaovitského, 
který byl po 50 let považován za vyhynulého. 
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Pásmo pořadů: Nádherný svět 

Každý den v prosinci 
 
Připojte se k nám o letošních svátcích a oslavte 
propojení lidstva s přírodou. Můžete obdivovat 
krásu a rozmanitost Země a její sílu regenerace. 
Příroda má hodně co vyprávět, třeba v pořadech 

Záhadná planeta, Velkolepá Afrika, Skotsko: Rok v 
divočině a mnoha dalších. Zjistíme, že žijeme v 
úžasném a optimistickém světě, kde se může dařit 
všem a všemu. 
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