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Czy jest na świecie coś piękniejszego niż przyjaźń człowieka i zwierzęcia? Lutowe premiery na
kanale Nat Geo People zdecydowanie nam ją przybliżą. Spędzimy czas z dwojgiem pełnych pasji
weterynarzy, którzy każdego dnia spotykają nie tylko urocze zwierzaki potrzebujące pomocy, ale
też zmartwionych właścicieli oczekujących na diagnozę. Wraz z dr Michelle Oakley odwiedzimy
najdalsze zakątki Jukonu, by pomóc zwierzętom żyjącym na farmach, a także tym, którym stała
się krzywda na wolności. Z kolei w podlondyńskiej klinice weterynarza Scotta Millera zobaczymy
wiele uroczych czworonogów, które ufnymi oczami patrzą na człowieka niosącego im pomoc.

WETERYNARZ Z POWOŁANIA
Dr Oakley: Yukon Vet Compilations 2

Emisje w środy od 6 lutego o godz. 20:00
(6x30 min)

Dr Michelle Oakley jest weterynarzem w kanadyjskim Jukonie, a jej pacjentami są właściwie
wszystkie zwierzęta. Wspierana przez nastoletnie córki, Michelle z powodzeniem łączy role
weterynarki, żony i lekarki. W ramach swojej codzienniej pracy odwiedza często nieodkryte i
niezbadane rejony Jukonu, które dzięki niej zobaczyć będą mogli także widzowie Nat Geo
People.

DOKTOR MILLER I JEGO ZWIERZĘTA
Vet On The Hill

Premiery w czwartki od 14 lutego o godz. 20:00
(20x60 min)

Doktor Scott Miller jest ciepły, opiekuńczy, charyzmatyczny i oddany swoim pacjentom. Jego
klinika weterynaryjna położona na obrzeżach Londynu, w zacisznej miejscowości Richmond
upon Thames, to miejsce, w którym zawsze coś się dzieje. Krzątanina uroczych bywalców
utrzymuje doktora Millera w ciągłej gotowości, a jego wizyty domowe są zawsze pełne
niespodzianek. Filantrop z wielkim sercem dla zwierząt dorastał i studiował w Brisbane w
Australii. Wkrótce wyruszył jednak za granicę i 10 lat temu osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii.
Poznajcie wspaniałą rodzinę i wiernych pacjentów doktora Millera.

###
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.
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