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Nat Geo People
czerwiec 2018 r.
Kiedy część z nas planować będzie wakacje i urlopy, na kanale Nat Geo People zobaczymy ludzi,
którzy nigdy nie odpoczywają od swojej pracy. Pasja doktora Buckeye’a Bottomsa “Weterynarza z Hawajów”, Dr K – “Weterynarza do zadań specjalnych” czy psiego
behawiorysty Cesara Millana to całe ich życie, w którym nie ma podziału na pracę i czas poza
nią.
Ale ludzie z misją to nie tylko lekarze. W serii “Megakuchnie” kanał Nat Geo People pokaże tych,
którzy za cel postawili sobie, by nie dopuścić, aby w najbliższym otoczeniu ktokolwiek czuł głód.

Weterynarz z Hawajów
Adventures of Dr. Buckeye Bottoms 1

Premiery w czwartki od 7 czerwca od godz. 20:00
(8x60 min)

Są dwie rzeczy, bez których weterynarz Dr Buckeye Bottoms nigdy nie wychodzi z domu - bez
swojego psa Kevina i desek surfingowych. Codziennie przemierza setki kilometrów bocznymi
drogami Hawajów, by nieść pomoc chorym zwierzętom. Za biuro służy mu ciężarówka, którą
dociera wszędzie tam, gdzie inni weterynarze zagłębiają się niechętnie. To trudne zadanie, ale
nie dla Dr. Buckeye’a Bottomsa, który nie wyobraża sobie życia i pracy gdzie indziej. Nie mógłby
też robić niczego innego niż dbanie o zdrowie, dobrą kondycję i szczęśliwe życie zwierząt na
Hawajach.

Weterynarz do zadań specjalnych
Dr. K’s Exotic Animal ER 4

Premiery w soboty od 9 czerwca od godz. 19:00
(10x60 min)

Nudny dzień w klinice Dr K? Nic z tych rzeczy. To niemożliwe w tym niecodziennym miejscu, w
którym leczone są… właściwie wszystkie gatunki zwierząt, począwszy od kóz, poprzez małpy,
ptaki, króliki aż po gatunki egzotyczne. Jedynym warunkiem przyjęcia do kliniki jest konieczność
zmieszczenia się w drzwiach. Kogo jednak nie znajdziecie za nimi? Dr K nie leczy psów i kotów.

Cesar Millan na ratunek
Cesar 911 (2018 Compilations)

Premiery w środy od 13 czerwca o godz. 20:00
(3x60 min)

Amerykański badacz i obserwator psich zachowań Cesar Millan mierzy się z problemami
właścicieli z ich niesfornymi pupilami. Jak się okazuje, lista kłopotliwych zachowań
czworonogów jest naprawdę długa. Nie przeraża to jednak Cesara, który natychmiast wkracza
do akcji. Behawiorysta najpierw przeprowadza konsultację z właścicielami, a następnie spotyka
się z psem, by przekonać się, co tak naprawdę stanowi problem. Dzięki swoim niezwykłym,
umiejętnościom i znajomości psiej psychiki Cesar znajduje sposób, by zmienić zachowania
zwierzęcia i wzbudzić podziw ich właścicieli.

Megakuchnie
India’s Mega Kitchens 1

Premiery w poniedziałki od 4 czerwca o godz. 21:00
(8x60 min)

Program „Megakuchnie” przeniesie nas w świat smaków Indii. Poznamy największe i najbardziej
znane kuchnie, w których codziennie przygotowywane są dziesiątki tysięcy posiłków. Zobaczymy
z bliska między innymi jedną z nowoczesnych kuchni fundacji Akshaya Patra, która dostarcza
posiłki dla 1,4 mln dzieci w indyjskich szkołach, czy jadłodajnię inspirowaną działalnością XIXwiecznego mistyka Sathya Sai Baby.

###
Nat Geo People to kanał telewizyjny pełen inspirujących historii, opowiadanych przez autentycznych, a przy tym niezwykłych
bohaterów. Pokazuje fascynujące kultury, tradycje i niespotykane zjawiska. Zaspokaja ciekawość świata, dostarczając wiele
rozrywki i wzruszeń. Jest adresowany przede wszystkim do kobiet. Można w nim zobaczyć m.in. takie serie jak „Dolce vita
według Davida Rocco”, „Weterynarz z powołania” czy „Zawód: lekarz”. Na kanale jest także emitowany cykl programów „Idąc
własną drogą: kobiety, które inspirują”, przedstawiających niezwykłe kobiety i ich pasję do zmieniania świata.
Kanał Nat Geo People jest dostępny m.in. dla abonentów Cyfrowego Polsatu na pozycji EPG 160 oraz nc+ - na pozycji 141 oraz
UPC – na pozycji 373 i 302 i TOYA – na pozycji 342, docierając do ponad 4.5 miliona gospodarstw domowych.
Po udanym debiucie w takich krajach jak: Dania, Niemcy, Włochy czy Turcja kanał Nat Geo People stał się integralną częścią
oferty programowej rodziny marek National Geographic. Jego ramówka i oprawa antenowa zaprojektowane zwłaszcza z myślą
o kobiecej widowni, idealnie dopełniają ofertę programową kanałów z portfolio FOX Networks Group.

www.natgeopeople.pl
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