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06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Divoká skotská
klapouchá kočka (4. Díl)
(My Cat From Hell: Feral
Scottish Fold)
Kočka brutálně útočí na
všechny, kdo s ní žijí pod jednou
střechou. Adoptovaná zaběhlá
kočka nedokáže potlačit svou
agresivitu. Může jí Jackson
Galaxy pomoct? [AL]
06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (4. Řada):
Bojující duch (16. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
A Fighting Spirit)
Veterináři ošetřují fenu
německého ovčáka Xenu,
kterou podupal osel. A kotě
Coco má problémy s chůzí. [AL]
07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (6. Řada):
Horský dům v korunách stromů
na Aljašce (12. Díl)
(Treehouse Masters: Alaskan
Mountain Treehouse)
Pete staví dům v korunách
stromů pro horskou chatu Mt
McKinley Princess Wilderness
Lodge. Tým postaví mistrovské
dílo s nádherným výhledem na
aljašské hory. [AL]

08.25 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Hrdinní
lovečtí psi (5. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: Hero
Hounds)
Psi jsou zpravidla svým
majitelům oddaní, někteří jim
dokonce zachraňují životy, jsou
psími hrdiny. Fena labradora
například vyvedla svého
majitele ze Světového
obchodního centra. [AL]
08.50 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Nejvzácnější
(6. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: The
Rarest Of Them All)
Uvidíte nejvzácnější plemena na
světě, včetně karelského
medvědího psa, peruánského
naháče, thajského ridgebacka a
novoguinejského zpívajícího
psa. [AL]
09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (7. Řada): 16. díl (16.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Street
Dog Named Desire)
Mariah se pokusí najít vlastníka
psa, kterého v centru Villalobos
vyhodil známý zloděj psů. A
bývalý vězeň si uvědomí, že je v
tom až po uši. [9-AT]
10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Galapážské legendy (1.
Díl)
(Crocodile Hunter: Legends of
the Galapagos)
Umožníme vám vzrušující
pohled na domov a příbuzné
Harriet, 168-i roční želvy, kterou
z Galapážských ostrovů odvezl
Charles Darwin. [9-AT]

10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 3. díl (3. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Oscar
The Grouchy Frogmouth)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Turecko (1.
Díl)
(Wildest Middle East: Turkey)
Turecko je zemí protikladů a
fauna zde čelí nesmírným
výzvám. Pohoří a nadmořská
výška, klimatické změny i
nehostinná pobřeží se na ní
podepisují. [AL]
12.45 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Egypt (4. Díl)
(Wildest Middle East: Egypt)
Střední východ se vyznačuje
působivou, avšak téměř
neznámou divočinou. Od
hustých lesů po vzdálené
pouště. Pozorně se dívejte a
nechte se překvapit místní zvěří.
[AL]
13.40 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Jordánsko (3.
Díl)
(Wildest Middle East: Jordan)
Jordánská příroda čelí největším
výzvám. Život zdejších zvířat řídí
neúprosná síla, sluneční žár.
[AL]

14.35 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Turkmenistán
(5. Díl)
(Wildest Middle East: Caspian)
Střední východ se vyznačuje
působivou, avšak téměř
neznámou divočinou. Od
hustých lesů po vzdálené
pouště. Pozorně se dívejte a
nechte se překvapit místní zvěří.
[AL]
15.30 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Arábie (2. Díl)
(Wildest Middle East: Arabia)
Střední východ se vyznačuje
působivou, avšak téměř
neznámou divočinou. Od
hustých lesů po vzdálené
pouště. Pozorně se dívejte a
nechte se překvapit místní zvěří.
[AL]
16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Město
druhých šancí (12. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: City Of
Second Chances)
Na nedalekém hřišti
spalovaném sluncem narazí tým
na opuštěného psa. A Lizzy
vyrazí zachránit psa, kterého
srazilo auto. [9-AT]
17.20 Vyřešené případy (1.
Řada): Třpytivý pavouk (1. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Sparkly Spider)
Odborníci analyzují a vysvětlují
domácí záběry třpytícího se
pavouka. A pak budou zjišťovat,
jaké zvíře mohlo zabít
největšího a nejobávanějšího
mořského dravce. [9-A]

17.50 Vyřešené případy (1.
Řada): Mýval zdolává
25patrový věžák (2. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Racoon's 25-Storey
Free Climb!)
Odborníci analyzují a vysvětlují
domácí záběry mývala, který
vylezl na mrakodrap v
Minnesotě. Poté vysvětlí, proč
má kachna tolik kachňátek. [9A]
18.15 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Rekreace pro činčily (2. Díl)
(Animal Cribs: Chinchilla Chill
Pad)
Tým zhotoví propracovaný
systém tunelů a věží pro
sedmičlennou rodinu činčil.
Nové přírůstky nejsou žádané,
proto jsou samci odděleni od
samic. [AL]
19.10 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Bláznivý výběh pro kočky (3.
Díl)
(Animal Cribs: Cat Build Gone
Wild)
Antonio dostane zakázku
postavit ideální výběh pro
savanovou kočku a adoptovaná
koťata. Vybuduje propojené
prolézačky a promyšlená
šplhadla. [AL]
20.05 Na pokraji Aljašky (1.
Řada): Tání (13. Díl)
(Edge of Alaska: The Breakup)
Nastalo jaro a sníh začíná tát.
Neil hodlá zahájit renovaci dolu.
[AL-T]

21.00 Poslední obyvatelé
Aljašky (4. Řada): 6. díl (6. Díl)
(The Last Alaskans: Now Or
Never)
Tyler a Dustin postaví udírnu a
vyrazí na lov losů. Nancy a
Talisha putují do Bobovy chaty,
aby tam rozptýlily jeho popel.
[6-G]
21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Divoká skotská
klapouchá kočka (4. Díl)
(My Cat From Hell: Feral
Scottish Fold)
Kočka brutálně útočí na
všechny, kdo s ní žijí pod jednou
střechou. Adoptovaná zaběhlá
kočka nedokáže potlačit svou
agresivitu. Může jí Jackson
Galaxy pomoct? [AL]
22.50 Akvárium (1. Řada):
Chobotnice Ophelia (6. Díl)
(The Aquarium: Ophelia The
Octopus)
Dva zachránění lachtani jsou
připraveni na operaci očí.
Inteligentní obří chobotnice
Ophelia potřebuje ošetřit a tým
se vydává na Bahamy. [AL]
23.45 Akvárium (1. Řada):
Zamilovaní tučňáci (7. Díl)
(The Aquarium: Penguins In
Love)
Jeden z dvou tučňáků afrických,
kteří jsou spolu už 25 let, má
problémy s očima. A piraňu
čeká operace úst. [AL]
00.40 Akvárium (1. Řada):
Záchrana mláďat vydry (8. Díl)
(The Aquarium: Baby Otter
Rescue)
Na Nandi, nejmenšího rejnoka v
akváriu, čeká preventivní
prohlídka a mladé kachny dorazí
do nového domova. [AL]

01.30 Akvárium (1. Řada):
Doktor delfín (9. Díl)
(The Aquarium: Dolphin
Doctor)
Zvídavá a aktivní želva krabičná
vyrazí na obvyklou procházku a
dva žraloky wobbegong čeká
preventivní prohlídka. A tým se
připravuje na páření
papuchalků. [AL]
02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): Vrána na snowboardu
(12. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Snowboarding Crow)
Odborníci vysvětlují, jak los uvízl
na jabloni. A proč vrána
snowboarduje na víčku od
sklenice marmelády a zda
yellowstonská sopka vybuchne.
[9-A]
02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Disko pavouk (13. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Disco Spider)
Odborníci vysvětlují, proč
někteří pavouci tančí a co je to
za divnou pěnu, která obklopuje
celé město. A jaký záhadný tvor
loví v Evropě ovce? [9-A]
03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Město
druhých šancí (12. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: City Of
Second Chances)
Na nedalekém hřišti
spalovaném sluncem narazí tým
na opuštěného psa. A Lizzy
vyrazí zachránit psa, kterého
srazilo auto. [9-AT]

03.45 Odborníci na domy v
korunách stromů (6. Řada):
Horský dům v korunách stromů
na Aljašce (12. Díl)
(Treehouse Masters: Alaskan
Mountain Treehouse)
Pete staví dům v korunách
stromů pro horskou chatu Mt
McKinley Princess Wilderness
Lodge. Tým postaví mistrovské
dílo s nádherným výhledem na
aljašské hory. [AL]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 3. díl (3. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Oscar
The Grouchy Frogmouth)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Divoká skotská
klapouchá kočka (4. Díl)
(My Cat From Hell: Feral
Scottish Fold)
Kočka brutálně útočí na
všechny, kdo s ní žijí pod jednou
střechou. Adoptovaná zaběhlá
kočka nedokáže potlačit svou
agresivitu. Může jí Jackson
Galaxy pomoct? [AL]

neděle
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06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Kočka silák (5. Díl)
(My Cat From Hell: Macho Cat)
Ryannova kočka Buddy a
Derekova kočka Lita spolu
bojují. Jen a Nicole spolu
báječně vychází, ale jen do
chvíle, kdy si Jen pořídí kočku
Princess Puffy Pants, která na
všechno čůrá. [AL]

06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (4. Řada): Nalla
bojuje (17. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
Nalla Fights Back)
Fena Nalla byla postřelena při
loupeži a vyžaduje okamžité
ošetření. A doktoři Jeff a Hector
ošetřují vlky v coloradském
útulku pro divokou zvěř. [AL]
07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (6. Řada):
Zahraničí: Skandinávie (13. Díl)
(Treehouse Masters:
International: Scandinavia)
Pete je na prázdninách v
korunách stromů ve
skandinávských borovicových
lesích. Nejdříve navštíví
kouzelný norský TreeTop Hotel
a poté Švédsko. [AL]
08.25 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Ideální
kombinace (7. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: The
Perfect Mix)
Prozkoumejte okouzlující svět
módních plemen, například
luxusní Cavachon, Chiweenie,
Chorkle, Goldendoodle a
Labradoodle. [AL]
08.50 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): První místo
(8. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: Best In
Show)
Tato štěňata čeká výstava psů.
Uvidíte perfektně vyčesaného
ši-tzu a šeltii, která pomáhá
autistickému chlapci překonat
psychické zábrany. [AL]

09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (7. Řada): 17. díl (17.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: The
Incomparable Dr. K)
Nákaza šířící se z bažin ohrožuje
psy. A Jackson se konečně dočká
nového domova. [9-AT]
10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Nejjedovatější hadi
Ameriky (2. Díl)
(Crocodile Hunter: America's
Deadliest Snakes)
Společně se Stevem a Terri
Irwinovými se vydáme na cestu
po Spojených státech, kde
hledají nejpozoruhodnější
chřestýše této země. [9-AT]
10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 4. díl (4. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Big Day
for Baby Rhino)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium v pračce (9.
Díl)
(Tanked: Spin Cycle Spec-TankUlar!)
Prádelna v Las Vegas si objedná
akvárium zabudované do
skutečné pračky a sušičky. A
optometrista nechá vybudovat
podvodní svět pro své pacienty.
[AL]

12.45 Akvária na míru (7.
Řada): Soutěž o nejhezčí
jezírko: Wayde proti Brettovi
(10. Díl)
(Tanked: Extreme Pond Off!
Wayde Vs. Brett)
Wayde a Brett se utkají při
budování unikátního jezírka na
zahradě. Zvítězit však může
pouze jedna rodina. [AL]
13.40 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Lední medvěd ve městě (2. Díl)
(The Bronx Zoo: A Polar Bear In
The City)
Tundra, 26letý lední medvěd,
patří k nejoblíbenějším
obyvatelům zoo. Když se změní
jeho chování, zřízenci se
obávají, že onemocněl. [AL]
14.35 Má pekelná kočka (9.
Řada): Kocour Lucifer (4. Díl)
(My Cat From Hell: Lucifer The
Cat)
Jackson pomáhá svobodné
matce s kočkou Pickles, která
terorizuje děti. Dále pomáhá
kocourovi jménem Lucifer,
jehož posedlost jídlem ho může
stát život. [AL]
15.30 Má pekelná kočka (9.
Řada): Má terapeutická kočka
potřebuje terapii (5. Díl)
(My Cat From Hell: My Therapy
Cat Needs Therapy)
Jackson pomáhá veteránovi s
PTSD, jehož stresuje
terapeutická kočka.
Bartholomew neničí pouze
nábytek. Negativně se
podepisuje i na manželství. [AL]

16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Konečně
doma (13. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Home
At Last)
Nejstarší chovanec Villalobos,
pitbul trpící artritidou, nalezne
nový domov. Earl se snaží
vycvičit psa a Kananiho
přítelkyně vyrazí na první
záchrannou akci. [9-AT]
17.20 Život veterináře (3.
Řada): Komplikovaná operace
(6. Díl)
(The Vet Life: Hog House Call)
Operace milovaného baseta by
mohla způsobit doktoru Rossovi
komplikace. A doktor Lavigne
nechce, aby mu při operaci
asistovala veterinářka, které pes
patří. [AL]
18.15 Veterinář v divočině (1.
Řada): Ostrov medvídků koala
(5. Díl)
(Vet Gone Wild: Island Of
Koalas)
Doktor Chris Brown se vrací do
Austrálie, aby prozkoumal
nemoc, která zabíjí koaly. A
cestuje do vzdáleného města,
kde se domorodcům přemnožili
psi. [AL]
19.10 Plavání s monstry: Steve
Backshall (1. Řada): Žralok (3.
Díl)
(Swimming With Monsters:
Steve Backshall: Shark)
Steve míří do Mexika poznat
blíže žraloka bílého. Podaří se
mu po opuštění ochranné klece
dostat se dostatečně blízko k
tomuto mimořádnému
predátorovi, aby ho mohl
studovat? [AL]

20.05 Pátrání po yettim (2.
Řada): Zvědavý yetti (1. Díl)
(Finding Bigfoot: Peeping
Bigfoot)
Tým výzkumníků vyrazí do
divočiny v Minnesotě, kde
zkoumá kvílení zaznamenané v
oblasti údajného výskytu
yettiho. Podaří se jim
zahlédnout dosud největšího
yettiho? [6-A]

23.45 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): 10. díl (10.
Díl)
(The Last Alaskans: Behind The
Hunt)
Čtyři rodiny se rozhodnou žít na
samotě v divočině. Žijí v
obrovských vzdálenostech od
sebe a čelí drsným arktickým
podmínkám a nelítostné divoké
zvěři. [AL-T]

21.00 Pátrání po yettim (2.
Řada): Kanadský yetti,
opravdu? (2. Díl)
(Finding Bigfoot: Canadian
Bigfoot, Eh?)
Výzkumníci yettiho zamíří do
kanadských Skalistých hor
prozkoumat jedinečné setkání s
yettim zachycené kamerou.
Podaří se jim vystopovat tohoto
teritoriálního tvora? [6-A]

00.40 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Obrana a útok (1. Díl)
(Alaskan Bush People: Block
and Tackle)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Kočka silák (5. Díl)
(My Cat From Hell: Macho Cat)
Ryannova kočka Buddy a
Derekova kočka Lita spolu
bojují. Jen a Nicole spolu
báječně vychází, ale jen do
chvíle, kdy si Jen pořídí kočku
Princess Puffy Pants, která na
všechno čůrá. [AL]
22.50 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): 9. díl (9. Díl)
(The Last Alaskans: Behind The
Journey)
Čtyři rodiny se rozhodnou žít v
ústraní, daleko od sebe. V
jednom z posledních koutů
opravdové divočiny na zemi se
snaží překonat drsné arktické
podmínky a divokou zvěř. [AL-T]

01.30 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Střelba (2. Díl)
(Alaskan Bush People: Shots
Fired)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]
02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): Přítulný žralok (14. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Cuddly Shark)
Odborníci vysvětlují, proč žralok
tygří objímá potápěče. A proč v
Karibiku plavou prasata a co
vyplavuje moře na oregonské
břehy? [9-A]

02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Mořský jednorožec (15.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Unicorn Of The Sea)
Narval je mořský jednorožec,
ale k čemu používá svůj
mimořádný roh? Jaké zvíře
změnilo Yellowstone? Odborníci
nabídnou odpovědi. [9-A]
03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Konečně
doma (13. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Home
At Last)
Nejstarší chovanec Villalobos,
pitbul trpící artritidou, nalezne
nový domov. Earl se snaží
vycvičit psa a Kananiho
přítelkyně vyrazí na první
záchrannou akci. [9-AT]
03.45 Odborníci na domy v
korunách stromů (6. Řada):
Zahraničí: Skandinávie (13. Díl)
(Treehouse Masters:
International: Scandinavia)
Pete je na prázdninách v
korunách stromů ve
skandinávských borovicových
lesích. Nejdříve navštíví
kouzelný norský TreeTop Hotel
a poté Švédsko. [AL]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 4. díl (4. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Big Day
for Baby Rhino)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Kočka silák (5. Díl)
(My Cat From Hell: Macho Cat)
Ryannova kočka Buddy a
Derekova kočka Lita spolu
bojují. Jen a Nicole spolu
báječně vychází, ale jen do
chvíle, kdy si Jen pořídí kočku
Princess Puffy Pants, která na
všechno čůrá. [AL]
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06.00 Evan to roztočí (1.
Řada): 4. díl (4. Díl)
(Evan Goes Wild: You Had Me
At Rhino)
Doktor Evan Antin cestuje po
celém světě, kde zahraňuje a
studuje divoká zvířata.
Zaměřuje se na infekční nemoci
a traumatické úrazy. [AL]
06.48 Zvířecí obydlí (1. Řada):
Luxusní palác pro papoušky (7.
Díl)
(Animal Cribs: Superfly Parrot
Palace)
Antonio přizpůsobí dům
manželskému páru, který
provozuje útulek pro 23
papoušků. Tým postaví novou
voliéru, aby v ním mohli ptáci
volně létat. [AL]
07.36 Amanda zachraňuje (1.
Řada): Z přepravek pohovky (8.
Díl)
(Amanda To The Rescue: Crates
To Couches)
Amanda vyráží na tajnou misi.
Chce totiž zachránit tři štěňata z
množírny, včetně rozkošné
čivavy, která okouzlila jednoho
člena týmu. [9-A]

08.25 Život veterináře (3.
Řada): 8kilový nádor (3. Díl)
(The Vet Life: 16-Pound Tumor)
Doktor Lavigne riskuje při
operaci pitbula s obrovským
nádorem. A veterináři na klinice
řeší srdcervoucí situaci. [AL]
09.15 Má pekelná kočka (5.
Řada): Pomoc! Má kočka mě
má ve svých spárech! (18. Díl)
(My Cat From Hell: 911, My
Cat's Holding Me Hostage!)
Jackson míří do Portlandu na
pomoc Leemu a Terese, kteří se
na něj obrátili kvůli kočce Lux.
Když jí jejich syn Jesse zatahal za
ocas, poškrábala ho. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (6.
Řada): Můj přítel versus má
kočka (1. Díl)
(My Cat From Hell: My
Boyfriend Vs. My Cat)
Hvězda realitní show a bývalá
modelka Adrianne Curryová žije
se svým přítelem Toddem a
svou nebezpečnou siamskou
kočkou Billy Shears. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Jerichovo akvárium (2.
Díl)
(Tanked: Tank Of Jericho)
Hvězda světového wrestlingu
Chris Jericho chce velké
akvárium s replikou pásu
šampiona a Jerichovým
seznamem. Svedou to Brett a
Wayde anebo sami skončí na
seznamu? [AL]

11.50 Akvárium (1. Řada):
Zamilovaní tučňáci (7. Díl)
(The Aquarium: Penguins In
Love)
Jeden z dvou tučňáků afrických,
kteří jsou spolu už 25 let, má
problémy s očima. A piraňu
čeká operace úst. [AL]
12.45 Útulek ve stodole (1.
Řada): Opět ve smečce (10. Díl)
(Saved By The Barn: Reuniting
The Herd)
Prasata z útočiště Barn
Sanctuary je už možné
přestěhovat do jejich nového,
prostorného paláce. Personál
také uspořádá vzpomínkovou
akci na krávu Andy, která
zemřela. [AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Jurské tábořiště (1. Díl)
(Tanked: Jurassic Campground)
Wayde a Brett dovolí
Redneckovi uplatnit své znalosti
karavanů při návrhu akvária v
tomto stylu. Hoši dále postaví
vnitřní akvárium pro aligátory a
žraloky. [AL]
14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Směr dobrá kondice (2.
Díl)
(Tanked: A Guiding Light to
Fitness)
Wayde a Brett staví akvárium s
několika aktivitami pro magnáta
v oblasti fitness. Na jihu pak tým
zhotovuje obrovské
šestiúhelníkové akvárium pro
kasino v Alabamě. [AL]

15.30 Život veterináře (2.
Řada): Tátové doktoři (12. Díl)
(The Vet Life: Doctor Dads)
Doktor Blue ošetřuje 9letou
fenku ovčáka, Bellu, která trpí
rakovinou. A doktoři se věnují
svým dětem. [9-A]
16.25 Zvířecí obydlí (1. Řada):
Luxusní palác pro papoušky (7.
Díl)
(Animal Cribs: Superfly Parrot
Palace)
Antonio přizpůsobí dům
manželskému páru, který
provozuje útulek pro 23
papoušků. Tým postaví novou
voliéru, aby v ním mohli ptáci
volně létat. [AL]
17.20 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Země nikoho
(1. Díl)
(The Last Alaskans: No Man's
Land)
Do Arktické národní přírodní
rezervace přichází podzim, což
znamená, že sobi polární
migrují, navíc medvěd vyplenil
chatu, takže je třeba řešit
nedostatek jídla. [AL]
18.15 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Lov (2. Díl)
(The Last Alaskans: The
Hunted)
Přežití 650 km od civilizace se
záhy promění na jedinou
činnost - hledání potravy.
Heimo pronásleduje zvíře, které
může jeho a Ednu živit celé
měsíce, losa. [AL]

19.10 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Zima se blíží
(3. Díl)
(The Last Alaskans: Winter Is
Coming)
Drsná zima se blíží a teplota
rychle klesá. Všichni hledají
dostatečně velký úlovek, který
nasytí celou rodinu během
dlouhé zimy. [AL]

22.50 Má pekelná kočka (5.
Řada): Ďábelská kočka (9. Díl)
(My Cat From Hell: Demon Cat)
Odborník na kočky Jackson
Galaxy pomáhá rodinám
napravit jejich divoké
společníky, od bláznivých koček,
které rozbíjejí lidské vztahy, po
ty, díky nimž majitelé končí v
nemocnici. [AL]

20.05 Planeta mutantů (2.
Řada): Afrika (1. Díl)
(Mutant Planet: Africa)
Ohromné geologické síly
vytvořily v Albertinském riftu
nesmírně rozmanité krajiny a
přetvořily podnebí, což
pozměnilo evoluční cesty
zdejších obyvatel. [9-A]

23.45 Život veterináře (3.
Řada): Francouzský buldoček
(9. Díl)
(The Vet Life: Pardon My
Frenchie)
Doktor Lavigne operuje
francouzského buldočka s
dýchacími potížemi. A doktor
Ross ošetřuje morče, které
neustále kašle. [AL]

21.00 Planeta mutantů (2.
Řada): Střední Amerika (6. Díl)
(Mutant Planet: Central
America)
Kostarika má 12 hlavních
ekosystémů. Rozsáhlé tropické
pralesy jsou domovem tvorů s
chápavým ocasem, opic i savců.
[9-A]
21.55 Má pekelná kočka (5.
Řada): Mamma Mia! (8. Díl)
(My Cat From Hell: Mamma
Mia!)
Greg a Dina mají tři milující děti
a jednu zlou kočku jménem Mia.
Jediná věc, která Chrisovi a
Tenille brání, aby se k sobě
sestěhovali, je právě její
nepřátelská kočka. [AL]

00.40 Útulek ve stodole (1.
Řada): Opět ve smečce (10. Díl)
(Saved By The Barn: Reuniting
The Herd)
Prasata z útočiště Barn
Sanctuary je už možné
přestěhovat do jejich nového,
prostorného paláce. Personál
také uspořádá vzpomínkovou
akci na krávu Andy, která
zemřela. [AL]
01.30 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Přírodní síly (13. Díl)
(Crocodile Hunter: Forces of
Nature)
Tentokrát se Steve Irwin vydá
hledat divokou zvěř žijící
uprostřed války. Při tomto
riskantním výletě uvidíme zlatý
hřeb Stevovi kariéry: pokoření
krále chřestýšů. [9-AT]

02.15 Stal jsem se kořistí (3.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(I Was Prey: One Wrong Step)
Jak to dopadne, když se z
predátora stane kořist? Uvidíte
hrůzné příběhy lidí, kteří přežili
útoky divokých zvířat, a nyní se
o své zážitky s diváky podělí. [9A]
03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): 1. díl (1.
Díl)
(Guardians Of The Glades: Land
Of Monsters)
Dobrodruh Dusty Crum je
rozený podnikatel s velkou
tolerancí pro riziko. Inzerát
hledající lovce hadů v národním
parku Everglades považuje za
úžasnou příležitost. [6-A]
03.45 Malí obři (1. Řada): 1.
díl (1. Díl)
(Little Giants: Microzilla)
Díky špičkovým technologiím
dokážou fotoaparáty zachytit a
zvětšit drobné obludy v jejich
přirozeném prostředí a ukázat,
čeho jsou schopné. [AL]
04.10 Malí obři (1. Řada): 2.
díl (2. Díl)
(Little Giants: Murderous
Mouse)
Díky špičkovým technologiím
dokážou fotoaparáty zachytit a
zvětšit drobné obludy v jejich
přirozeném prostředí a ukázat,
čeho jsou schopné. [AL]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Jerichovo akvárium (2.
Díl)
(Tanked: Tank Of Jericho)
Hvězda světového wrestlingu
Chris Jericho chce velké
akvárium s replikou pásu
šampiona a Jerichovým
seznamem. Svedou to Brett a
Wayde anebo sami skončí na
seznamu? [AL]
05.15 Evan to roztočí (1.
Řada): 4. díl (4. Díl)
(Evan Goes Wild: You Had Me
At Rhino)
Doktor Evan Antin cestuje po
celém světě, kde zahraňuje a
studuje divoká zvířata.
Zaměřuje se na infekční nemoci
a traumatické úrazy. [AL]

úterý
4. květen 2021
06.00 Evan to roztočí (1.
Řada): 5. díl (5. Díl)
(Evan Goes Wild: Slender Loris
Chorus)
Doktor Evan Antin cestuje po
celém světě, kde zahraňuje a
studuje divoká zvířata.
Zaměřuje se na infekční nemoci
a traumatické úrazy. [AL]
06.48 Zvířecí obydlí (1. Řada):
Obydlí pro chlupaté mazlíčky
(8. Díl)
(Animal Cribs: Fluffy Fixer
Pupper)
Sandersovi potřebují Antoniovu
expertízu. Chtějí, aby jim
pomohl s domem přeplněným
zajíčky, fretkami, kočky a psy.
[AL]

07.36 Amanda zachraňuje (1.
Řada): Psi z lávy (9. Díl)
(Amanda To The Rescue: Lava
Dogs)
Po erupci sopky Kilauea v
květnu 2018 praskaly všechny
zvířecí útulky ve švech. Amanda
s rodinou vyrazí na humanitární
misi. [9-A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Příběh dvou ocásků (4.
Díl)
(The Vet Life: A Tale Of Two
Tails)
Doktor Blue ošetřuje psa, který
si ukousl vlastní ocas. A doktor
Ross musí učinit velké
rozhodnutí ohledně amputace.
[AL]
09.15 Má pekelná kočka (6.
Řada): Temnota za dveřmi (2.
Díl)
(My Cat From Hell: Darkness
Comes Knocking)
Steev a Laura spolu chodí už
sedm let. Steevova kočka
Darkness však mezi nimi
způsobuje rozkol. Může jim
Jackson pomoct? [AL]
10.05 Má pekelná kočka (6.
Řada): Opravdová domácí
kočka z Orange County (3. Díl)
(My Cat From Hell: Real
Housecat Of Orange County)
Peggy je jednou z paniček z
Orange County. Je zvyklá na
rozbroje. Ne však na takové,
kterých se účastní její kočka.
[AL]

10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium čarodějky
Alyssy (3. Díl)
(Tanked: Alyssa's Charmed
Tank)
Herečka, aktivistka a
podnikatelka Alyssa Milano
pověří Wayda a Bretta výrobou
elegantního akvária s
vestavěnou policí na víno pro
svou rodinu. [AL]
11.50 Akvárium (1. Řada):
Záchrana mláďat vydry (8. Díl)
(The Aquarium: Baby Otter
Rescue)
Na Nandi, nejmenšího rejnoka v
akváriu, čeká preventivní
prohlídka a mladé kachny dorazí
do nového domova. [AL]
12.45 Útulek ve stodole (1.
Řada): Záchrana divočáka (11.
Díl)
(Saved By The Barn: Hog Chase
Rescue)
Dan spěchá do Severní Karolíny
zachránit skupinu prasat z
hrozných životních podmínek. U
vstupu je také umístěno nové
logo organizace. [AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Nigiri a NBA (3. Díl)
(Tanked: Nigiri and the NBA)
Wayde a Brett staví moderní
akvárium pro hvězdu NBA
Dwyanea Wadea, který uvádí na
trh novou řadu obuvi. Pustí se i
do akvária plného suši a
hamburgerů pro Cowfish
Restaurant. [AL]

14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Kvasící koblihy (4. Díl)
(Tanked: Fermenting Donuts)
Wayde a Brett se pustí do
přepravy plně funkční kvasné
nádoby piva. Rovněž vyrazí na
jih postavit akvárium ve tvaru
kultovní koblihy pro slavnou
firmu Dunkin' Donuts. [AL]
15.30 Život veterináře (2.
Řada): Akvárium doktora Blue
(13. Díl)
(The Vet Life: Dr Blue Gets
Tanked)
Doktor Blue impulzivně koupí
akvárium, aniž by se poradil s
Jessicou. A dr. Lavigne operuje
koleno buldokovi. [9-A]
16.25 Zvířecí obydlí (1. Řada):
Obydlí pro chlupaté mazlíčky
(8. Díl)
(Animal Cribs: Fluffy Fixer
Pupper)
Sandersovi potřebují Antoniovu
expertízu. Chtějí, aby jim
pomohl s domem přeplněným
zajíčky, fretkami, kočky a psy.
[AL]
17.20 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Turecko (1.
Díl)
(Wildest Middle East: Turkey)
Turecko je zemí protikladů a
fauna zde čelí nesmírným
výzvám. Pohoří a nadmořská
výška, klimatické změny i
nehostinná pobřeží se na ní
podepisují. [AL]

18.15 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Egypt (4. Díl)
(Wildest Middle East: Egypt)
Střední východ se vyznačuje
působivou, avšak téměř
neznámou divočinou. Od
hustých lesů po vzdálené
pouště. Pozorně se dívejte a
nechte se překvapit místní zvěří.
[AL]
19.10 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Jordánsko (3.
Díl)
(Wildest Middle East: Jordan)
Jordánská příroda čelí největším
výzvám. Život zdejších zvířat řídí
neúprosná síla, sluneční žár.
[AL]
20.05 ZOO (4. Řada): 1. díl (1.
Díl)
(The Zoo: Episode 1)
Nový samec okapi jménem
Magani je připuštěn k chovné
Kweli, která již měla několik
mláďat. Kweli však onemocní
městnavým srdečním selháním.
[AL]
21.00 Akvárium (1. Řada):
Lachtaní batole Scarlett (5. Díl)
(The Aquarium: Toddler Sea
Lion Scarlett)
Vydra mořská skončí na
ošetřovně. A tým je v Key Largo,
kde pomáhá s projektem na
obnovu korálů. Lachtanice
Scarlett prochází výcvikem. [AL]

21.55 Má pekelná kočka (5.
Řada): Godzilla útočí! (10. Díl)
(My Cat From Hell: Godzilla
Attacks!)
Odborník na kočky Jackson
Galaxy pomáhá rodinám
napravit jejich divoké
společníky, od bláznivých koček,
které rozbíjejí lidské vztahy, po
ty, díky nimž majitelé končí v
nemocnici. [AL]
22.50 Má pekelná kočka (5.
Řada): Rozparovač Reese (11.
Díl)
(My Cat From Hell: Reese The
Ripper)
Odborník na kočky Jackson
Galaxy pomáhá rodinám
napravit jejich divoké
společníky, od bláznivých koček,
které rozbíjejí lidské vztahy, po
ty, díky nimž majitelé končí v
nemocnici. [AL]
23.45 Planeta mutantů (2.
Řada): Afrika (1. Díl)
(Mutant Planet: Africa)
Ohromné geologické síly
vytvořily v Albertinském riftu
nesmírně rozmanité krajiny a
přetvořily podnebí, což
pozměnilo evoluční cesty
zdejších obyvatel. [9-A]
00.40 Planeta mutantů (2.
Řada): Střední Amerika (6. Díl)
(Mutant Planet: Central
America)
Kostarika má 12 hlavních
ekosystémů. Rozsáhlé tropické
pralesy jsou domovem tvorů s
chápavým ocasem, opic i savců.
[9-A]

01.30 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Nejjedovatější hadi
Afriky (16. Díl)
(Crocodile Hunter: Africa's
Deadliest Snakes)
Steve Irwin uvádí pořad plný
jedovatých hadů, kteří patří k
nejsmrtelnějším druhům zvířat v
Africe, ať se jedná o černou
mambu nebo o kobru. [9-AT]
02.15 Stal jsem se kořistí (3.
Řada): 7. díl (7. Díl)
(I Was Prey: Night Terror)
Jak to dopadne, když se z
predátora stane kořist? Uvidíte
hrůzné příběhy lidí, kteří přežili
útoky divokých zvířat, a nyní se
o své zážitky s diváky podělí.
[12-A]
03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): 2. díl (2.
Díl)
(Guardians Of The Glades:
Night Terror)
Dobrodruh Dusty Crum je
rozený podnikatel s velkou
tolerancí pro riziko. Inzerát
hledající lovce hadů v národním
parku Everglades považuje za
úžasnou příležitost. [6-A]
03.45 Malí obři (1. Řada): 3.
díl (3. Díl)
(Little Giants: Eight-Legged
Nightmare)
Díky špičkovým technologiím
dokážou fotoaparáty zachytit a
zvětšit drobné obludy v jejich
přirozeném prostředí a ukázat,
čeho jsou schopné. [AL]

04.10 Malí obři (1. Řada):
Obojživelník mimozemšťan (4.
Díl)
(Little Giants: Alien Amphibian)
Hoši hledají v Manambato na
Madagaskaru parosničku
rajskou. Patří k
nejpozoruhodnějším útočníkům
na světě a dokáže se během
několika sekund zahrabat do
země. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium čarodějky
Alyssy (3. Díl)
(Tanked: Alyssa's Charmed
Tank)
Herečka, aktivistka a
podnikatelka Alyssa Milano
pověří Wayda a Bretta výrobou
elegantního akvária s
vestavěnou policí na víno pro
svou rodinu. [AL]
05.15 Evan to roztočí (1.
Řada): 5. díl (5. Díl)
(Evan Goes Wild: Slender Loris
Chorus)
Doktor Evan Antin cestuje po
celém světě, kde zahraňuje a
studuje divoká zvířata.
Zaměřuje se na infekční nemoci
a traumatické úrazy. [AL]

středa
5. květen 2021
06.00 Evan to roztočí (1.
Řada): Procházka s jaguáry (6.
Díl)
(Evan Goes Wild: Walking With
Jaguars)
V srdci mexického Yucatanu
narazí Evan na mládě jaguára.
Také ošetřuje jaguára se
záhadným nádorem a zápasí s
krokodýlem, aby zjistil rozsah
jeho zranění. [AL]

06.48 Zvířecí obydlí (1. Řada):
Jedinečné stavby (9. Díl)
(Animal Cribs: Ultimate Builds)
Konstruktér Antonio Ballatore
představuje neuvěřitelné stavby
pro domácí mazlíčky, jimiž se
nechal inspirovat. [AL]
07.36 Amanda zachraňuje (1.
Řada): Havajská mise (10. Díl)
(Amanda To The Rescue:
Mainland Heartthrob)
Amanda si ze záchranné mise na
Havaji přiveze slepé štěně
jménem Iceland a plachého a
vystrašeného psa Egypta z
útulku. [9-A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Chlapec, který
vykastroval vlka (5. Díl)
(The Vet Life: A Boy Who
Spayed Wolf)
Doktor Lavigne operuje pitbula s
přetrženým předním křížovým
vazem. A nový veterinář Fedke
ošetřuje kočku s děsivým
zraněním. [AL]
09.15 Má pekelná kočka (6.
Řada): Kočky se špatnou
karmou (4. Díl)
(My Cat From Hell: Bad Cat
Karma)
Když dal Justin mamince kočku
jménem Bombadil, netušil, že
půjde o danajský dar. Buddhisté
Tom a Pola žili v harmonickém
vztahu, dokud si neosvojili
kočku Percy. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (6.
Řada): Tlustý Elvis (5. Díl)
(My Cat From Hell: Fat Elvis)
Jeff je fotograf, který žije a
pracuje doma. Nyní čelí riziku,
že kvůli Busterovi, své krvelačné
kočce, přijde o podnik i
asistentku. [AL]

10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Úžasné akvárium pro
želvy Kevina Smithe (4. Díl)
(Tanked: Kevin Smith's Tortally
Awesome Tank)
Slavný filmový producent Kevin
Smith potřebuje nový domov
pro dvě mořské a jednu
suchozemskou želvu. Dokáže
Brett s Waydem vybudovat
akvárium pro oba druhy želv?
[AL]
11.50 Akvárium (1. Řada):
Doktor delfín (9. Díl)
(The Aquarium: Dolphin
Doctor)
Zvídavá a aktivní želva krabičná
vyrazí na obvyklou procházku a
dva žraloky wobbegong čeká
preventivní prohlídka. A tým se
připravuje na páření
papuchalků. [AL]
12.45 V měřítku (1. Řada):
Jedovaté šípové žáby (1. Díl)
(Scaled: Poison Dart Frog
Family)
Greg a Lucas se ve státu
Washington sejdou s
Daschovými, kteří chtějí
terárium inspirované mayskou
civilizací pro své jedovaté šípové
žáby. [AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Zdravá dávka ATM (5.
Díl)
(Tanked: A Healthy Dose Of
ATM)
Wayde a Brett se pustí do
podivného požadavku na
akvárium ve tvaru injekční
stříkačky. Podnik ATM se
stěhuje do nové dílny a hoši si
musí postavit akvárium sami pro
sebe. [AL]

14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Popcorn na
rozbouřeném moři (6. Díl)
(Tanked: Popcorn On The High
Seas)
Popcorn Girl najme podnik ATM
na přestavbu starého přístroje
na pražení kukuřice na
akvárium. Hoši rovněž staví
akvárium v podobě plachetnice
inspirované námořnictvem. [AL]
15.30 Život veterináře (2.
Řada): Návnada (14. Díl)
(The Vet Life: Bait N' Switch)
Doktor Lavigne je šokován
špatným stavem srdce teprve
roční čivavy Zorro. Doktor Ross
ošetřuje šest roztomilých
vakoveverek létavých. [9-A]
16.25 Zvířecí obydlí (1. Řada):
Jedinečné stavby (9. Díl)
(Animal Cribs: Ultimate Builds)
Konstruktér Antonio Ballatore
představuje neuvěřitelné stavby
pro domácí mazlíčky, jimiž se
nechal inspirovat. [AL]
17.20 Pitbulové a propuštění
trestanci (9. Řada): Nová
kapitola (19. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Clean
Slate)
Lidé, jež od Tiy v minulosti
adoptovali psa, chtějí štěně
Taniu. Tia si není jistá, zda bude
vycházet s jejich ostatními psy.
Po zatčení místního obyvatele
se mu VRC postará o psa. [9-AT]

18.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (9. Řada): 20. díl (20.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Family
Connection)
Starší pes ze záchranné stanice
v New Orleans konečně dostane
nový domov u páru ze státu
Idaho. [9-AT]
19.10 Pitbulové a propuštění
trestanci (9. Řada): Konečně
volní (21. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Finally
Free)
Tiu čeká největší záchranná
mise, když dostane upozornění
na opuštěné psy. Tia, M2,
Kanani a Earl dorazí k doposud
nejhoršímu případu zanedbání.
[9-AT]
20.05 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Sestry záchranářky (3.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: Sisters In Rescue)
Tia, Tania a Mariah líčí své
největší úspěchy a ztráty.
Vzpomínají na svou první adopci
během výletu a adopce
některých dalších oblíbených
psů. [9-AT]
21.00 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Horský bungalov (7. Díl)
(Treehouse Masters:
Mountainside Bulldog
Bungalow)
Manželský pár sní o domě v
korunách stromů s výhledem na
okolní hory. Pete staví bungalov
s velkými okny s nádherným
výhledem. [AL]

21.55 Má pekelná kočka (5.
Řada): Až tlustá paní zazpívá
(12. Díl)
(My Cat From Hell: When The
Fat Lady Sings)
Odborník na kočky Jackson
Galaxy pomáhá rodinám
napravit jejich divoké
společníky, od bláznivých koček,
které rozbíjejí lidské vztahy, po
ty, díky nimž majitelé končí v
nemocnici. [AL]

01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Cesta do rudé pouště (2.
Díl)
(Crocodile Hunter: Journey to
the Red Centre)
Steve a Terri se vydají do
drsného odlehlého středu
Austrálie, kde se setkají s
některými neuvěřitelnými
zvířaty, která dokáží přežít v
tomto nehostinném prostředí.
[9-AT]

22.50 Má pekelná kočka (5.
Řada): Chuť ničit (13. Díl)
(My Cat From Hell: Appetite
For Destruction)
Odborník na kočky Jackson
Galaxy pomáhá rodinám
napravit jejich divoké
společníky, od koček, které
rozbíjejí lidské vztahy, po ty,
díky nimž majitelé končí v
nemocnici. [AL]

02.15 Stal jsem se kořistí (3.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(I Was Prey: Mauled In The
Mountains)
Jak to dopadne, když se z
predátora stane kořist? Uvidíte
hrůzné příběhy lidí, kteří přežili
útoky divokých zvířat, a nyní se
o své zážitky s diváky podělí.
[12-A]

23.45 ZOO (4. Řada): 1. díl (1.
Díl)
(The Zoo: Episode 1)
Nový samec okapi jménem
Magani je připuštěn k chovné
Kweli, která již měla několik
mláďat. Kweli však onemocní
městnavým srdečním selháním.
[AL]
00.40 Akvárium (1. Řada):
Lachtaní batole Scarlett (5. Díl)
(The Aquarium: Toddler Sea
Lion Scarlett)
Vydra mořská skončí na
ošetřovně. A tým je v Key Largo,
kde pomáhá s projektem na
obnovu korálů. Lachtanice
Scarlett prochází výcvikem. [AL]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): 3. díl (3.
Díl)
(Guardians Of The Glades: Fists
Full Of Snakes)
Dobrodruh Dusty Crum je
rozený podnikatel s velkou
tolerancí pro riziko. Inzerát
hledající lovce hadů v národním
parku Everglades považuje za
úžasnou příležitost. [6-A]
03.45 Malí obři (1. Řada):
Pouštní Terminátor (5. Díl)
(Little Giants: Desert
Terminator)
Bradley a Billy vypátrají ve
vyprahlé buši Tinaja v Novém
Mexiku stonohu obrovskou.
Tento neúprosný zabiják je
vyzbrojen jedovatými drápy.
[AL]

04.10 Malí obři (1. Řada):
Jurský drtič (6. Díl)
(Little Giants: Jurassic
Jawbreaker)
Bradley a Billy jsou ve Velkém
Karru v Jižní Africe, kde hledají
majestátního mini draka kruhochvosta štítnatého. Má
působivý obranný
mechanizmus. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Úžasné akvárium pro
želvy Kevina Smithe (4. Díl)
(Tanked: Kevin Smith's Tortally
Awesome Tank)
Slavný filmový producent Kevin
Smith potřebuje nový domov
pro dvě mořské a jednu
suchozemskou želvu. Dokáže
Brett s Waydem vybudovat
akvárium pro oba druhy želv?
[AL]
05.15 Evan to roztočí (1.
Řada): Procházka s jaguáry (6.
Díl)
(Evan Goes Wild: Walking With
Jaguars)
V srdci mexického Yucatanu
narazí Evan na mládě jaguára.
Také ošetřuje jaguára se
záhadným nádorem a zápasí s
krokodýlem, aby zjistil rozsah
jeho zranění. [AL]

čtvrtek
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06.00 Evan to roztočí (1.
Řada): Amazonské opice (7. Díl)
(Evan Goes Wild: Monkeys Of
The Amazon)
Evan je v amazonském deštném
pralese v Peru, kde bude
pomáhat s vypuštěním rodiny
vřešťanů do přírody. A ošetřuje
zraněné mládě chápana. [AL]

06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
Utopii (5. Díl)
(Treehouse Masters: Treehouse
Utopia)
Pete je pracovně v Utopii, aby
postavil romantický penzion v
korunách stromů. Bude mít
vitrážová okna, ložnici a největší
koupelnu, jakou kdy Pete
postavil. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Třpytivý pavouk (1. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Sparkly Spider)
Odborníci analyzují a vysvětlují
domácí záběry třpytícího se
pavouka. A pak budou zjišťovat,
jaké zvíře mohlo zabít
největšího a nejobávanějšího
mořského dravce. [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Mýval zdolává
25patrový věžák (2. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Racoon's 25-Storey
Free Climb!)
Odborníci analyzují a vysvětlují
domácí záběry mývala, který
vylezl na mrakodrap v
Minnesotě. Poté vysvětlí, proč
má kachna tolik kachňátek. [9A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Komplikovaná operace
(6. Díl)
(The Vet Life: Hog House Call)
Operace milovaného baseta by
mohla způsobit doktoru Rossovi
komplikace. A doktor Lavigne
nechce, aby mu při operaci
asistovala veterinářka, které pes
patří. [AL]

09.15 Má pekelná kočka (6.
Řada): Nefunkční médium (6.
Díl)
(My Cat From Hell: Psychic
Disconnect)
Maryam je médium domácích
mazlíčků. Není ale schopná
komunikovat se svou zlou
kočkou Lily. Khloe objeví za
domem rodičů celou kolonii
divokých koček. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (6.
Řada): Štěstí není možné (7. Díl)
(My Cat From Hell: Happily
Never After)
Debbie je rozpolcená mezi svým
přítelem a kočkou Blinkie, která
neustále všude močí. Krisi a
Jason se chtějí vzít. V cestě jim
však stojí bláznivá kočka
Frankie. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Ty Dolla
(5. Díl)
(Tanked: Ty Dolla's Fresh Tank)
Hiphopový umělec Ty Dolla $ign
si objedná obrovské
sladkovodní akvárium do svého
domu v Long Beach se
skutečnou skálou a dokonalými
replikami jeho cen. [AL]
11.50 Akvárium (1. Řada): 10.
díl (10. Díl)
(The Aquarium: Episode 10)
Akvária po celém světě hrají
životně důležitou úlohu při
ochraně mořského života.
Georgia Aquarium představí
pozoruhodné příběhy, jež se zde
odehrávají každý den. [AL]

12.45 V měřítku (1. Řada):
Princezna a krajta (2. Díl)
(Scaled: Princess And The
Python)
Stevie s týmem navrhnou
terárium pro baziliška
hřebenatého ve stylu sci-fi. A do
terária pro tři krajty královské
přidají pár motivů princezen.
[AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Sladké vzpomínky (7.
Díl)
(Tanked: Sweet Memories)
Wayde a Brett vzpomínají při
stavbě akvária, které vzdává
hold oblasti Coney Island.
Cukrárna si objedná akvárium v
podobě vitríny na dorty. [AL]
14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Dle příkazu doktora (8.
Díl)
(Tanked: Just What The Doctor
Ordered)
Wayde a Brett vytvoří páteřní
vložku do akvária, které bude
stát v kanceláři rehabilitačního
ústavu. Dále zhotovují podvodní
les. [AL]
15.30 Život veterináře (2.
Řada): Leť, prosím (15. Díl)
(The Vet Life: Fly, Miss Thang,
Fly)
Doktor Ross prohlíží puštíka
proužkovaného, kterého srazilo
auto. Doufá, že znovu poletí. A
doktoři navštíví záchrannou
stanici, kde si zblízka
prohlédnou divokou texaskou
zvěř. [9-A]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
Utopii (5. Díl)
(Treehouse Masters: Treehouse
Utopia)
Pete je pracovně v Utopii, aby
postavil romantický penzion v
korunách stromů. Bude mít
vitrážová okna, ložnici a největší
koupelnu, jakou kdy Pete
postavil. [AL]
17.20 Divoká Evropa (1. Řada):
Země ledu a sněhu (1. Díl)
(Wildest Europe: Land Of Ice
And Snow)
Objevte zmrzlou divočinu
severní Evropy, od orla skalního
ve skotském národním parku
Cairngorms až po lední
medvědy v norských
Špicberkách. [AL]
18.15 Divoká Evropa (1. Řada):
Řeky, jezera a oceány (2. Díl)
(Wildest Europe: Rivers, Lakes
And Oceans)
Objevte živočichy žijící v
evropských vodách, včetně
jediného vodního pavouka na
světě, evropské vydry říční a
šakala zlatého, jehož domovem
je povodí Dunaje. [AL]
19.10 Divoká Evropa (1. Řada):
3. díl (3. Díl)
(Wildest Europe: The Alps)
Objevte evropská pohoří, moře,
spalující poušť i arktickou
tundru. Poslední divočina v
Evropě nabízí fantastický a
překvapující obraz života. [AL]

20.05 Zákon v Texasu (6.
Řada): 5. díl (5. Díl)
(Lone Star Law: Episode 5)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]
21.00 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Kočky v
krizi (17. Díl)
(Animal Cops Philadelphia: Cat
Crisis)
Vyšetřovatelé zahajují akci na
uzavření útulku, který je
domovem pro stovky koček.
Některá zvířata jsou mrtvá a
tým musí rychle jednat, aby
zachránil ta zbývající. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (5.
Řada): Několikamilionová noční
můra (14. Díl)
(My Cat From Hell: MultiMillion Dollar Nightmare)
Kocour Frankie čurá všude v
novém vysněném domě Daniela
a Desiree za několik milionů
dolarů. Kočka Sugar se schovává
před nově adoptovanou kočkou
Dynou. [AL]
22.50 Má pekelná kočka (5.
Řada): Hladový jako vlk (15.
Díl)
(My Cat From Hell: Hungry Like
The Wolf)
Jackson zápolí s agresivním
Marleym a s bojovnými kočkami
odhodlanými zničit svůj domov.
Uvidíte, jak Jacksonovy
jedinečné metody dosahují
fantastických výsledků. [AL]

23.45 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Sestry záchranářky (3.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: Sisters In Rescue)
Tia, Tania a Mariah líčí své
největší úspěchy a ztráty.
Vzpomínají na svou první adopci
během výletu a adopce
některých dalších oblíbených
psů. [9-AT]
00.40 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Horský bungalov (7. Díl)
(Treehouse Masters:
Mountainside Bulldog
Bungalow)
Manželský pár sní o domě v
korunách stromů s výhledem na
okolní hory. Pete staví bungalov
s velkými okny s nádherným
výhledem. [AL]
01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Arizonští chřestýši (3.
Díl)
(Crocodile Hunter: Sidewinders
of Arizona)
Steve a Terri dnes prohledávají
prostor armádního dostřelu
Barry M Goldwater v Arizoně,
kde se snaží najít agresivní a
jedovaté chřestýše. [9-AT]
02.15 Stal jsem se kořistí (3.
Řada): 9. díl (9. Díl)
(I Was Prey: Deadly Decision)
Jak to dopadne, když se z
predátora stane kořist? Uvidíte
hrůzné příběhy lidí, kteří přežili
útoky divokých zvířat, a nyní se
o své zážitky s diváky podělí.
[12-A]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): 4. díl (4.
Díl)
(Guardians Of The Glades:
Snakes In The Dark)
Dobrodruh Dusty Crum je
rozený podnikatel s velkou
tolerancí pro riziko. Inzerát
hledající lovce hadů v národním
parku Everglades považuje za
úžasnou příležitost. [6-A]
03.45 Malí obři (1. Řada):
Rozkošná hrozba (7. Díl)
(Little Giants: Baby-Faced
Menace)
Bradley a Billy najdou v jižní
Kalifornii super predátora:
vakoveverku létavou. Tento
vačnatec je skutečným
predátorem. [AL]
04.10 Malí obři (1. Řada):
Rypoš z pekla (8. Díl)
(Little Giants: Hell Hamster)
V jihoafrické Mpumalangě
budou hoši hledat rypoše
kapského. Má obří zuby ostré
jako břitva a říká se mu „král
podzemí". [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Ty Dolla
(5. Díl)
(Tanked: Ty Dolla's Fresh Tank)
Hiphopový umělec Ty Dolla $ign
si objedná obrovské
sladkovodní akvárium do svého
domu v Long Beach se
skutečnou skálou a dokonalými
replikami jeho cen. [AL]

05.15 Evan to roztočí (1.
Řada): Amazonské opice (7. Díl)
(Evan Goes Wild: Monkeys Of
The Amazon)
Evan je v amazonském deštném
pralese v Peru, kde bude
pomáhat s vypuštěním rodiny
vřešťanů do přírody. A ošetřuje
zraněné mládě chápana. [AL]

pátek
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06.00 Evan to roztočí (1.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(Evan Goes Wild: Llama Land)
Doktor Evan Antin cestuje po
celém světě, kde zahraňuje a
studuje divoká zvířata.
Zaměřuje se na infekční nemoci
a traumatické úrazy. [AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Rustikální dům v korunách
stromů (2. Díl)
(Treehouse Masters: Rusty
Rooted River Shack)
Pete bude s týmem stavět
okouzlující rustikální strom v
korunách stromů na břehu řeky
Mississippi. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Havěť viníkem (3. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Critter Culprit)
Kdo nebo co ukradlo kostru
krávy, která byla použita pro
vědecký experiment? A který
přírodní úkaz vedl k
hromadnému setkání kosatek v
Norsku? [9-A]

08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Vše o vejci (4. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Unscrambling Eggs)
Odborníci se snaží vysvětlit
nejpodivnější tajemství přírody,
například jestli mohou ryby
skutečně předvídat, že se blíží
zemětřesení? A proč má vejce
takový tvar? [9-A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Buldoka bolí bříško (7.
Díl)
(The Vet Life: Bulldog
Bellyache)
Fena buldoka Yuki sežrala něco,
co neměla, a doktor Blue to teď
musí najít. A zachráněná kočka,
kterou adoptoval doktor
Lavigne, vyžaduje po dvojité
amputaci péči. [AL]
09.15 Má pekelná kočka (6.
Řada): Kočičí kousance (8. Díl)
(My Cat From Hell: Love Bites!)
Ambreen je už 13 let ve vztahu,
kde je týrána. Zneužívá ji však
její kočka Calvin. Pomůže jí
Jackson Galaxy, aby mohla žít
normální život? [AL]
10.05 Má pekelná kočka (6.
Řada): Woody, kočka zabiják
(9. Díl)
(My Cat From Hell: Woody The
Killer Kitty)
Sandy a Phil měli spokojené
manželství, dokud neadoptovali
kočku Woody. Pár se domnívá,
že Woody je dostatečně
zlomyslná, že jim zabije druhou
kočku Pirate. [AL]

10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Moje nádherné
akvárium (6. Díl)
(Tanked: Sweet Tank O' Mine)
Rocková hvězda DJ Ashba
urychleně potřebuje do nového
obchodu akvárium. DJ bude
pořádat velkou party, na níž
bude zlatým hřebem právě toto
akvárium. Stihnou ho hoši
postavit? [AL]

14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Život ryb a slavných (10.
Díl)
(Tanked: Lifestyles Of The Fish
& Famous)
Uvidíte jedinečná akvária, která
Brett a Wayde zhotovili pro
hollywoodské hvězdy, včetně
akvária pro Tracy Morgana a
rockové legendy, skupinu KISS.
[AL]

11.50 Neuvěřitelné bazény (1.
Řada): Plavání s rybami (1. Díl)
(Insane Pools: Off the Deep
End: Swimming with the
Fishes)
Tým promění jezírko s kapry koi
v oázu za domem pro rodinu a
jejich ryby v oblasti Siesta Key.
Později předělají starý bazén na
přírodní lagunu. [AL]

15.30 Život veterináře (2.
Řada): Speciál o hurikánu
Harveym (16. Díl)
(The Vet Life: Hurricane Harvey
Special)
Dr. Blue se vrací na kliniku poté,
co se Houstonem prohnal
hurikán Harvey a zaplavil město
73 centimetry srážek. A doktoři
pomáhají štěňatům nalezeným
při povodni. [9-A]

12.45 V měřítku (1. Řada):
Samurajské terárium pro hady
(3. Díl)
(Scaled: Samurai Snake
Territory)
Tým musí zhotovit terárium se
samurajskými motivy pro dva
hroznýše královské k příležitosti
otevření podniku Serpent
Tattoo. A Rachel čelí strachu z
hadů. [AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Úsměv je nejlepší lék (9.
Díl)
(Tanked: Smiling Is The Best
Medicine)
Wayde a Brett předělají
nepoužívaný fotografický stánek
na akvárium pro pouliční trh v
Las Vegas. Bude se však všem
líbit? [AL]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Rustikální dům v korunách
stromů (2. Díl)
(Treehouse Masters: Rusty
Rooted River Shack)
Pete bude s týmem stavět
okouzlující rustikální strom v
korunách stromů na břehu řeky
Mississippi. [AL]
17.20 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 2. díl (2. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert's
Python Swim)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

18.15 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 3. díl (3. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Oscar
The Grouchy Frogmouth)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
19.10 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 4. díl (4. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Big Day
for Baby Rhino)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
20.05 Život veterináře (3.
Řada): Prasátko má roztoče
(10. Díl)
(The Vet Life: This Little Piggy
Has Mites)
Doktor Lavigne použije u psa
jedinečnou fixační metodu. A
mini prasátko se snaží kousnout
doktora Blue a doktor Ross
ošetřuje ježka. [AL]
21.00 Útulek ve stodole (1.
Řada): Záchrana divočáka (11.
Díl)
(Saved By The Barn: Hog Chase
Rescue)
Dan spěchá do Severní Karolíny
zachránit skupinu prasat z
hrozných životních podmínek. U
vstupu je také umístěno nové
logo organizace. [AL]

21.55 Má pekelná kočka (5.
Řada): Násilnice Chloe (16. Díl)
(My Cat From Hell: Chloe The
Bully)
Odborník Jackson Galaxy
pomáhá rodinám zklidnit jejich
neukázněné kočky, od těch, co
ničí vztahy, po ty, které svou
zuřivostí dostávají své majitele
do nemocnice. [AL]

01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Plavání s aligátory (4.
Díl)
(Crocodile Hunter: Swimming
with Alligators)
Steve Irwin si dnes zaplave s
obrovskými aligátory v jejich
teritoriu a pustí se do křížku s
jedovatými hady v bažinách Jižní
Louisiany. [9-AT]

22.50 Má pekelná kočka (5.
Řada): Samé pekelnosti (17. Díl)
(My Cat From Hell: Hell-Iday
Special)
Když jsou spolu, jsou kočky
Stanley a Shelby jak utržené ze
řetězu. Jak si mohou jejich
majitelé pozvat návštěvu? Finn
má ve zvyku skákat do dětské
postýlky. [AL]

02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Kde, že mám plíseň!? (1.
Díl)
(Monsters Inside Me: There's a
Fungus in My What!?!)
Životy tří rodin jsou vzhůru
nohama, vysněný dům dvojice
se stává noční můrou a muži
napadne slezinu zákeřný tvor.
[16-A]

23.45 Zákon v Texasu (6.
Řada): 5. díl (5. Díl)
(Lone Star Law: Episode 5)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): 5. díl (5.
Díl)
(Guardians Of The Glades:
Enter The Super Snake)
Dobrodruh Dusty Crum je
rozený podnikatel s velkou
tolerancí pro riziko. Inzerát
hledající lovce hadů v národním
parku Everglades považuje za
úžasnou příležitost. [6-A]

00.40 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Kočky v
krizi (17. Díl)
(Animal Cops Philadelphia: Cat
Crisis)
Vyšetřovatelé zahajují akci na
uzavření útulku, který je
domovem pro stovky koček.
Některá zvířata jsou mrtvá a
tým musí rychle jednat, aby
zachránil ta zbývající. [9-A]

03.45 Malí obři (1. Řada):
Tichý, ale jedovatý (9. Díl)
(Little Giants: Silent Butt
Deadly)
Bradley a Billy budou v
mohavské poušti v Kalifornii
hledat brouka čeledi
střevlíkovitých. Když je tento
brouk v nebezpečí, vystřikuje
jedovatou tekutinu. [AL]

04.10 Malí obři (1. Řada):
Ninja v deštném pralese (10.
Díl)
(Little Giants: Rainforest Ninja)
V madagaskarském deštném
pralese hledá tým téměř
neviditelné stvoření:
chameleona pardálího. Tento
plaz při testování popírá zákony
fyziky. [AL]

06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (4. Řada): Cesta
domů (18. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
The Road Home)
V mezinárodním výcvikovém
centru ošetřuje dr. Jeff
zlomenou nohu zatoulanému
psovi. Hector má na starost
Freda, psa dr. Jeffa. [AL]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Moje nádherné
akvárium (6. Díl)
(Tanked: Sweet Tank O' Mine)
Rocková hvězda DJ Ashba
urychleně potřebuje do nového
obchodu akvárium. DJ bude
pořádat velkou party, na níž
bude zlatým hřebem právě toto
akvárium. Stihnou ho hoši
postavit? [AL]

07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (6. Řada):
Ztraceni v lese (14. Díl)
(Treehouse Masters: Lost In
The Forest II)
Odborník na domy v korunách
stromů Pete Nelson vzpomíná
na starší díly a zaměří se na
doposud neodvysílané záběry,
neuvěřitelné příhody a nezvyklé
stavební metody. [AL]

05.15 Evan to roztočí (1.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(Evan Goes Wild: Llama Land)
Doktor Evan Antin cestuje po
celém světě, kde zahraňuje a
studuje divoká zvířata.
Zaměřuje se na infekční nemoci
a traumatické úrazy. [AL]

08.25 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Zaměstnaní
psi (9. Díl)
(Dogs 101: New Tricks:
Doggone Jobs)
Zaměříme se na pracující psy.
Mimo jiné uvidíte policejní
německé ovčáky, ovčácké
border kolie, záchranářské psy
novofundlandské a bernardýny,
kteří pracují na horách. [AL]

sobota
8. květen 2021
06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Pohřebiště počůraných
věcí (6. Díl)
(My Cat From Hell: Graveyard
Of Peed On Things)
Pip je jednooká kočka s
nedovyvinutým mozkem, která
neustále napadá spolubydlící
kočku Red. Erinina kočka
Autumn čůrá úplně všude.
Dokáže je Jackson přivést k
rozumu? [AL]

08.50 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Posedlost
štěňaty (10. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: Puppy
Mania)
Pořídili jste si štěně. Co teď?
Tento díl vás rychle zasvětí do
života štěňat. Ukáže vám, jak se
o ně starat, jak je naučit venčení
a jak je vycvičit. [AL]

09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (7. Řada): 18. díl (18.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: New Day,
New Blood)
Tia potřebuje další
zaměstnance, ale nalézt
bývalého vězně, který by
splňoval všechny požadavky,
není tak jednoduché. A pak tým
spěchá za zaskočeným
majitelem. [9-AT]
10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Plazi hlubin - mořští hadi
(3. Díl)
(Crocodile Hunter: Reptiles of
the Deep - Sea Snakes)
Mořský had je nejjedovatějším
hadem na světě. Steve se potopí
do jejich podvodního světa, aby
nám ukázal, že pokud tyto plazy
neprovokujeme, dokáží být
klidní a tolerantní. [9-AT]
10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 5. díl (5. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Crocodile Love Story)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 1. díl (1. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Bosco
The Croc's Big Move)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

12.45 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 2. díl (2. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert's
Python Swim)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
13.40 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 3. díl (3. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Oscar
The Grouchy Frogmouth)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
14.35 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 4. díl (4. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Big Day
for Baby Rhino)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
15.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 5. díl (5. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Crocodile Love Story)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Mladá krev
(14. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Young
Blood)
V záchranné stanici začne
pracovat nový bývalý vězeň.
Lizzy a Joe se pokusí polapit
zatoulaného mazlíčka. Rodina
chce adoptovat psa, aby si
zaplnila prázdná místa ve svých
srdcích. [9-AT]

17.20 Vyřešené případy (1.
Řada): Havěť viníkem (3. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Critter Culprit)
Kdo nebo co ukradlo kostru
krávy, která byla použita pro
vědecký experiment? A který
přírodní úkaz vedl k
hromadnému setkání kosatek v
Norsku? [9-A]
17.50 Vyřešené případy (1.
Řada): Vše o vejci (4. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Unscrambling Eggs)
Odborníci se snaží vysvětlit
nejpodivnější tajemství přírody,
například jestli mohou ryby
skutečně předvídat, že se blíží
zemětřesení? A proč má vejce
takový tvar? [9-A]
18.15 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Bungalov na pláži pro zajíčky
(4. Díl)
(Animal Cribs: Bunny Beach
Bungalow)
Manželský pár požádá Antonia,
aby jim navrhl venkovní
prostory pro zajíčky, které
zachránili a které jim teď běhají
po celém domě. [AL]
19.10 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Palác pro prasátko (5. Díl)
(Animal Cribs: Pot-Bellied Pig
Palace)
Antonio bude jedné rodině
navrhovat ráj pro jejich
prasátko. Čuník Pickles
potřebuje nové bydlení, bazén s
bahnem a prostorný výběh
kolem celé zahrady. [AL]

20.05 Na pokraji Aljašky (1.
Řada): Návrat do zlatého dolu
(14. Díl)
(Edge of Alaska: Return to the
Mother Lode)
Nejdrsnější město v celé
Americe najdete hluboko v
divoké Aljašce: McCarthy izolované mmísto a útočiště pro
lidi, kteří nechtějí být nalezeni.
[AL-T]
21.00 Poslední obyvatelé
Aljašky (4. Řada): 7. díl (7. Díl)
(The Last Alaskans: Hard
Choices)
Nastala dlouhá zima a s ní i
lovecká sezona. Charlie dostane
od starého přítele nabídku
pomoci poté, co mu požár zničí
všechny pasti. [6-G]
21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Pohřebiště počůraných
věcí (6. Díl)
(My Cat From Hell: Graveyard
Of Peed On Things)
Pip je jednooká kočka s
nedovyvinutým mozkem, která
neustále napadá spolubydlící
kočku Red. Erinina kočka
Autumn čůrá úplně všude.
Dokáže je Jackson přivést k
rozumu? [AL]
22.50 Akvárium (1. Řada): 10.
díl (10. Díl)
(The Aquarium: Episode 10)
Akvária po celém světě hrají
životně důležitou úlohu při
ochraně mořského života.
Georgia Aquarium představí
pozoruhodné příběhy, jež se zde
odehrávají každý den. [AL]

23.45 ZOO v Bronxu (1. Řada):
1. díl (1. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 1)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]
00.40 ZOO v Bronxu (1. Řada):
2. díl (2. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 2)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]
01.30 ZOO v Bronxu (1. Řada):
3. díl (3. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 3)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]
02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): Chřestýš bez chřestidla
(16. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Rattleless Rattlesnake)
Odborníci vysvětlí, kde se
nachází kouzelný podvodní les.
A proč někteří chřestýši na
odlehlém mexickém ostrově
ztratili chřestidla? [9-A]

02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Sloni v porcelánu (17.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Elephants in the Room)
Odborníci vysvětlují, proč se
stádo divokých slonů
každoročně vrací do stejného
hotelu. A co způsobuje obří
bublinové kruhy u pobřeží
portlandského pobřeží v Maine?
[9-A]
03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Mladá krev
(14. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Young
Blood)
V záchranné stanici začne
pracovat nový bývalý vězeň.
Lizzy a Joe se pokusí polapit
zatoulaného mazlíčka. Rodina
chce adoptovat psa, aby si
zaplnila prázdná místa ve svých
srdcích. [9-AT]
03.45 Odborníci na domy v
korunách stromů (6. Řada):
Ztraceni v lese (14. Díl)
(Treehouse Masters: Lost In
The Forest II)
Odborník na domy v korunách
stromů Pete Nelson vzpomíná
na starší díly a zaměří se na
doposud neodvysílané záběry,
neuvěřitelné příhody a nezvyklé
stavební metody. [AL]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 5. díl (5. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Crocodile Love Story)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Pohřebiště počůraných
věcí (6. Díl)
(My Cat From Hell: Graveyard
Of Peed On Things)
Pip je jednooká kočka s
nedovyvinutým mozkem, která
neustále napadá spolubydlící
kočku Red. Erinina kočka
Autumn čůrá úplně všude.
Dokáže je Jackson přivést k
rozumu? [AL]

neděle
9. květen 2021
06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Kočky (7. Díl)
(My Cat From Hell: Chubs)
Sara a John budou mít první
dítě, ale dělá jim starosti jejich
agresivní kočka Lucy. Rádoby
odbornice na chování zvířat Keri
nedokáže přesvědčit své kočky,
aby přestaly bojovat. [AL]
06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (4. Řada):
Ošeření psa po srážce s autem
(19. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
Care For Bear)
V Denveru se veterináři starají o
kočku Byron, která záhadně
hubne. Psovi jménem Bear
ošetřují zranění po srážce s
autem. [AL]

07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
Utopii (5. Díl)
(Treehouse Masters: Treehouse
Utopia)
Pete je pracovně v Utopii, aby
postavil romantický penzion v
korunách stromů. Bude mít
vitrážová okna, ložnici a největší
koupelnu, jakou kdy Pete
postavil. [AL]
08.25 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Nepochopené
rasy (11. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: Most
Misunderstood)
Blíže se seznámíte s plemeny
psů se špatnou reputací, jako
jsou pitbulové, mastifové,
rotvajleři, dobrmani a buldoci.
Dozvíte se, proč jsou vlastně
dobrými mazlíčky. [AL]
08.50 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Psi a historie
(12. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: Hounds
And History)
Zaměříme se na psy v naší
historii. Pyrenejský horský pes
chránil francouzskou šlechtu,
erdelteriér sloužil v armádě a
anglická královna má už od
nepaměti v oblibě psy korgi.
[AL]
09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (7. Řada): Druhý
zachránce (19. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Second
Savior)
Když hrozí, že celé okolí spolkne
závrt, Tia společně s
odborníkem na kočky
Jacksonem Galaxym zachrání
desítky místních koček. [9-AT]

10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Plazi hlubin - ještěři (4.
Díl)
(Crocodile Hunter: Reptiles of
the Deep - Saurians)
V moři stále žijí plazi jako
například mořští krokodýli a
ještěrky, kteří se dokáží ponořit
do velkých hlubin oceánů. [9AT]
10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 6. díl (6. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Road
Trip Rescue)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro San
Francisco Giants (11. Díl)
(Tanked: San Francisco Giants
Tank)
San Francisco Giants chtějí na
svém hřišti zátoku McCovey.
Dokážou hoši postavit pro
fanoušky dostatečně velké a
působivé akvárium? [AL]
12.45 Akvária na míru (7.
Řada): Hadí terárium Dwighta
Howarda (12. Díl)
(Tanked: Dwight Howard's
Slamming Snake Tank)
Basketbalová legenda Dwight
Howard požádá kluky z ATM,
aby mu navrhli a postavili
terárium pro jeho 14 hadů. Má
na mysli královské sídlo. [AL]

13.40 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Prostě medvědi (3. Díl)
(The Bronx Zoo: Bears Will Be
Bears)
Hrabáč Armani trpí infekcí,
která se každým dnem zhoršuje.
A medvědi hnědí neustále
hrabou a ničí si svůj výběh. [AL]
14.35 Má pekelná kočka (9.
Řada): Proviněný opatrovník (6.
Díl)
(My Cat From Hell: Guilt
Stricken Guardian)
Jackson se snaží pomoct
nervózní kočce, která si neustále
značkuje teritorium. Přemluví
opatrovnici, aby svou kočku s
cukrovkou přestala krmit
těstovinami? [AL]
15.30 Má pekelná kočka (9.
Řada): Kočičí šikana (7. Díl)
(My Cat From Hell: Baby The
Bully)
Jackson se nejdříve věnuje
kočce, která šikanuje všechny
ostatní kočky, a ty se musí
skrývat v koupelně, a poté
terapeutické kočce, která
dobrovolničí v charitě. [AL]
16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Jedna dívka
(15. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Girl
Named Gun)
Tia míří do bažin, aby ošetřila a
zachránila psa a je šokována
diagnózou. Mezitím Earl učí
syna řídit auto. [9-AT]

17.20 Život veterináře (3.
Řada): Buldoka bolí bříško (7.
Díl)
(The Vet Life: Bulldog
Bellyache)
Fena buldoka Yuki sežrala něco,
co neměla, a doktor Blue to teď
musí najít. A zachráněná kočka,
kterou adoptoval doktor
Lavigne, vyžaduje po dvojité
amputaci péči. [AL]
18.15 Veterinář v divočině (1.
Řada): Gepardi z pouště (6. Díl)
(Vet Gone Wild: Cheetahs Of
The Desert)
Doktor Chris Brown je v
Namibii, kde se věnuje skupině
gepardů v rezervaci. A provádí
preventivní kontrolu mláďat
surikat. [AL]
19.10 Plavání s monstry: Steve
Backshall (1. Řada): Kalmar
peruánský (4. Díl)
(Swimming With Monsters:
Steve Backshall: Squid)
Steve se vydá do Cortézova
moře studovat chování
nenasytného kalmara
peruánského při lovu a použije
sám sebe jako návnadu. Dokáže
zabránit tomu, aby byl odvlečen
do propasti? [AL]
20.05 Pátrání po yettim (2.
Řada): Malý yetti (3. Díl)
(Finding Bigfoot: Baby Bigfoot)
Výzkumníci navštíví New York,
kde se zaměří na videozáznam
malého yettiho. Podaří se jim
díky nové pátrací metodě
objevit yetti žijící poblíž tohoto
velkoměsta? [6-A]

21.00 Pátrání po yettim (2.
Řada): Velký Rhodey (4. Díl)
(Finding Bigfoot: Big Rhodey)
Tým cestuje na Rhode Island
prozkoumat video zachycující
yettiho u silnice. Je možné, že
by se z tohoto malého státu
mohlo vyklubat nejdůležitější
místo výskytu tohoto tvora? [6A]

00.40 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Na mrtvém bodě (5. Díl)
(Alaskan Bush People: Dead in
the Water)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Kočky (7. Díl)
(My Cat From Hell: Chubs)
Sara a John budou mít první
dítě, ale dělá jim starosti jejich
agresivní kočka Lucy. Rádoby
odbornice na chování zvířat Keri
nedokáže přesvědčit své kočky,
aby přestaly bojovat. [AL]

01.30 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Polekaný a nebezpečný
(6. Díl)
(Alaskan Bush People: Alarmed
& Dangerous)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

22.50 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Kámen, nůžky, Skipper
(3. Díl)
(Alaskan Bush People: Rock,
Paper, Skipper)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): Pozor, letí chobotnice!
(18. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Octopus Throwdown!)
Šokující záběry ukazují, jak tuleň
hází na kajakáře chobotnici.
Proč to udělal? A proč v
amazonské džungli pije můra z
očí ptáka? [9-A]

23.45 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Problémy v přístavu (4.
Díl)
(Alaskan Bush People: Dock-UDrama)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Bodyguardi aligátorů
(19. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Alligator Bodyguards)
Jak dokáže hovnivál stojící na
hlavě koulet kuličku tak rovně?
Vadí někdy volavkám, že se
pohybují tak blízko hladových
aligátorů? Odborníci nabídnou
odpověď. [9-A]

03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Jedna dívka
(15. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Girl
Named Gun)
Tia míří do bažin, aby ošetřila a
zachránila psa a je šokována
diagnózou. Mezitím Earl učí
syna řídit auto. [9-AT]
03.45 Lovec záhad Mungo (1.
Řada): Chladnokrevný
peruánský dravec (1. Díl)
(Expedition Mungo: Cold
Blooded Peruvian Predator)
Čtyřmetrový had Yacumama
napadá a zabíjí v Peru lidi.
Neexistuje snad nic většího než
anakonda v deštném pralese.
[9-A]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 6. díl (6. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Road
Trip Rescue)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Kočky (7. Díl)
(My Cat From Hell: Chubs)
Sara a John budou mít první
dítě, ale dělá jim starosti jejich
agresivní kočka Lucy. Rádoby
odbornice na chování zvířat Keri
nedokáže přesvědčit své kočky,
aby přestaly bojovat. [AL]

pondělí
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Vznést se do oblak (1. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Taking
Flight)
Doktorka Dee se připravuje na
svůj první let za polární kruh,
aby zde ošetřila nemocná
zvířata. Také se postará o
stárnoucí border kolii a
invalidního sibiřského husky.
[AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů se
saunou (3. Díl)
(Treehouse Masters: The
Alaskan Treetop Sauna)
Pete bude na Aljašce stavět již
druhý dům v korunách stromů.
A tentokrát v něm vybuduje i
saunu. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Záhadná úmrtí (5. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Aflocalypse Now)
Odborníci analyzují a vysvětlují
záběry zachycující pád 5 000
ptáků z nebe v Arkansasu. A
proč by měl udělal skunk stojku
a co přiměje žábu ukázat pestré
barvy? [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Zombie pavouci (6. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Zombie Spider)
Odborníci analyzují a vysvětlují
fascinující přírodní úkazy.
Jednotlivé záhady vycházejí ze
záběrů zachycených kamerou.
[9-A]

08.25 Život veterináře (3.
Řada): Kozí jogínka (8. Díl)
(The Vet Life: Yogi Goat)
Na kliniku přichází koza domácí
s infekcí. Doktor Lavigne má
plné ruce práce se psem, který
nemá rád kamery, a Blueovi
uspořádají večírek. [AL]
09.15 Má pekelná kočka (6.
Řada): Paranormální aktivity
(10. Díl)
(My Cat From Hell: Paranormal
Cat-Tivity)
Mike a Patricia milují své kočky.
Ty se však bohužel nemilují
navzájem. Lovkyně duchů
Patricia se domnívá, že to má
nadpřirozený důvod. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (7.
Řada): Potrhlý kocour otevírá
dveře (1. Díl)
(My Cat From Hell: Crazy Cat
Opens Doors)
Agresivní kocour Sebastian
svým chováním ohrožuje
novorozeně. Divoký kocour Zeus
si otevírá dveře a vyhrožuje
svému majiteli odchodem. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Panama
City Beach (7. Díl)
(Tanked: Panama City Beach
Tank)
Rekreační středisko v Panama
City Beach chce do nové
restaurace v námořnickém stylu
akvárium. Hoši určitě budou
chtít dovolenou. [AL]

11.50 Neuvěřitelné bazény (1.
Řada): Horská oáza (2. Díl)
(Insane Pools: Off the Deep
End: Mountain Lodge Oasis)
Tým podniku Lucas Lagoons čelí
jedinečnému úkolu. Musí pro
rodinu, která žije v oblasti
floridských mokřin, zhotovit
lagunu ve stylu Skalistých hor.
[AL]
12.45 V měřítku (1. Řada):
Nelegální lokál pro hroznýše (4.
Díl)
(Scaled: Speak Easy Sand Boa
Club)
Tým vytvoří terárium
inspirované gangsterskými
motivy pro sedm hadů. Greg
vezme svou agamu vousatou,
Kevina, k veterináři, kde na něj
čeká překvapení. [AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Připravte se na
zaměstnance měsíce (11. Díl)
(Tanked: Brace Yourself for
Employee of the Month)
Tým modeluje z akrylu mořské
vlny a do komplexu luxusních
bytů Bella Terra umístí
realistický korálový útes. [AL]
14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Triky a stromy (12. Díl)
(Tanked: Tricks And Trees)
Na tým čeká náročný úkol
vybudování akvária v dutině
dubu. Žádost jednoho obchodu
o akvárium v podobě rakve
vzbudí ve všech ve Vegas hrůzu.
[AL]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Země nikoho
(1. Díl)
(The Last Alaskans: No Man's
Land)
Do Arktické národní přírodní
rezervace přichází podzim, což
znamená, že sobi polární
migrují, navíc medvěd vyplenil
chatu, takže je třeba řešit
nedostatek jídla. [AL]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů se
saunou (3. Díl)
(Treehouse Masters: The
Alaskan Treetop Sauna)
Pete bude na Aljašce stavět již
druhý dům v korunách stromů.
A tentokrát v něm vybuduje i
saunu. [AL]
17.20 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Všechno má
hlad (4. Díl)
(The Last Alaskans: Everything
Is Hungry)
Zima je tu. Bob se potýká s
následky pádu svého letadla a
Heimo musí najít způsob, jak
přejít přes čerstvě zamrzlou
řeku. [AL]
18.15 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Poslední
soumrak (5. Díl)
(The Last Alaskans: The Last
Sunset)
Tyler a Ashley podniknou 24 km
dlouhou cestu k chatě u jezera,
aby našli jídlo. Bob se vydá
navštívit dceru a zjišťuje škody
na svém havarovaném letadle.
[AL]

19.10 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Do temnoty
(6. Díl)
(The Last Alaskans: Into the
Darkness)
Tma je tu a Heimo uvízne v
divočině kilometry od domova.
Rodina Lewisových se
připravuje na převratnou
událost. [AL]
20.05 Planeta mutantů (2.
Řada): Borneo (2. Díl)
(Mutant Planet: Borneo)
130 milionů let staré džungle
Bornea jsou domovem zakrslých
lesních savců, podivných
symbiotických partnerství mezi
florou a faunou a nejvzácnější
opice na světě. [9-A]
21.00 Planeta mutantů (2.
Řada): Čína (4. Díl)
(Mutant Planet: China)
Obrovská srážka Indie s Asií
vytvořila nejvyšší pohoří na
světě. Pouze tvorové schopní
přizpůsobit se nehostinnému
vysokohorskému prostředí zde
dokázali přežít. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (5.
Řada): Pomoc! Má kočka mě
má ve svých spárech! (18. Díl)
(My Cat From Hell: 911, My
Cat's Holding Me Hostage!)
Jackson míří do Portlandu na
pomoc Leemu a Terese, kteří se
na něj obrátili kvůli kočce Lux.
Když jí jejich syn Jesse zatahal za
ocas, poškrábala ho. [AL]

22.50 Má pekelná kočka (5.
Řada): Běsnící Puma (6. Díl)
(My Cat From Hell: Puma On
The Rampage)
Když se John oženil se
Samanthou, zavázal se, že s ní
bude snášet dobré i zlé. Netušil
však, že jim kočka Puma prověří
manželský slib. [AL]
23.45 Život veterináře (3.
Řada): Prasátko má roztoče
(10. Díl)
(The Vet Life: This Little Piggy
Has Mites)
Doktor Lavigne použije u psa
jedinečnou fixační metodu. A
mini prasátko se snaží kousnout
doktora Blue a doktor Ross
ošetřuje ježka. [AL]
00.40 Útulek ve stodole (1.
Řada): Záchrana divočáka (11.
Díl)
(Saved By The Barn: Hog Chase
Rescue)
Dan spěchá do Severní Karolíny
zachránit skupinu prasat z
hrozných životních podmínek. U
vstupu je také umístěno nové
logo organizace. [AL]
01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Divoký jižní Pacifik (5.
Díl)
(Crocodile Hunter: Wild South
Pacific)
Steve se se svým přítelem vydají
na dobrodružství se surfem po
ostrovech v Indonézii. Tito
šikovní surfaři se setkají s
jedovatými hady a zlobivými
opicemi. [9-AT]

02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Katastrofální prázdniny
(2. Díl)
(Monsters Inside Me: My
Vacation from Hell)
Životy tří rodin jsou otřeseny:
kvůli nebezpečné infekci nohy a
vzácné infekci mozku nutící
sedmiletou dívku k sebevraždě.
[16-A]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Panama
City Beach (7. Díl)
(Tanked: Panama City Beach
Tank)
Rekreační středisko v Panama
City Beach chce do nové
restaurace v námořnickém stylu
akvárium. Hoši určitě budou
chtít dovolenou. [AL]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): 6. díl (6.
Díl)
(Guardians Of The Glades:
Dusty vs The Monster)
Dobrodruh Dusty Crum je
rozený podnikatel s velkou
tolerancí pro riziko. Inzerát
hledající lovce hadů v národním
parku Everglades považuje za
úžasnou příležitost. [6-A]

05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Vznést se do oblak (1. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Taking
Flight)
Doktorka Dee se připravuje na
svůj první let za polární kruh,
aby zde ošetřila nemocná
zvířata. Také se postará o
stárnoucí border kolii a
invalidního sibiřského husky.
[AL]

03.45 Malí obři (1. Řada):
Ostnatý mizera (11. Díl)
(Little Giants: Prickly Punk)
Bodlín páskovaný si v
madagaskarském lese hloubí
tunely, má neuvěřitelně
vyvinuté smysly a dokáže se
zatraceně dobře bránit. [AL]
04.10 Malí obři (1. Řada):
Středověký dravec (12. Díl)
(Little Giants: Medieval Raptor)
Bradley a Billy zjišťují, že
yucatanský trnitý les je ideálním
domovem pro odolného
leguána černého, pro lidskou
kůži je však poněkud
nebezpečný. [AL]

úterý
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Hurá do akce (2. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Springing
Into Action)
Doktorka Dee vyšetří dva koně:
jednoho velkého s potenciálně
smrtelným problémem a
jednoho miniaturního. Také
naučí mladého farmáře, jak
vykastrovat selátka. [AL]

06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Útočiště bez připojení na síť (4.
Díl)
(Treehouse Masters: Off-TheGrid Getaway)
Pete staví útočiště bez připojení
k energetické síti, kde vládne
mír, láska a stromy. A majitel
přidává do stromů obrovskou
houpací síť. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Rukojmí plejtváka
dlouhoploutvého (7. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Held Hostage By A
Humpback)
Odborníci vysvětlují záběry
plejtváků dlouhoploutvých, kteří
drží potápěče jako rukojmí. A
jak se může kolonie čítající 1,5
milionu zvířat schovat před
světem? [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Místo činu a vrány (8.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Crow Crime Scene)
Odborníci rozebírají a vysvětlují,
jak se povedlo pavoukům pokrýt
celé město pavučinou během
jedné noci. Mají vrány pohřby a
proč je jedno jezero ve
Venezuele tak fascinující? [9-A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Francouzský buldoček
(9. Díl)
(The Vet Life: Pardon My
Frenchie)
Doktor Lavigne operuje
francouzského buldočka s
dýchacími potížemi. A doktor
Ross ošetřuje morče, které
neustále kašle. [AL]

09.15 Má pekelná kočka (7.
Řada): Čtyři slepé kočky (2. Díl)
(My Cat From Hell: Four Blind
Cats)
Kočka, která mívá záchvaty
vzteku, se bojí dalších dvou
koček žijících ve stejném domě.
Jackson radí vyhazovači, jak
zacházet s jeho číčou, která se
chová jako tasmánský čert. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (7.
Řada): Strašidelné ocasy (3. Díl)
(My Cat From Hell: Scary Tails)
Jackson pracuje s kočkou Skylar,
která se bojí i svého vlastního
ocasu. Později se setká se
dvěma opatrovníky, jejichž
kočka neustále něco shazuje.
[AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Wyclefovo akvárium je
snad hotové (8. Díl)
(Tanked: Wyclef's Tank Is
Ready, Or Not?)
Hoši jsou v New Jersey kvůli
naléhavé zakázce na akvárium
pro Wyclefa Jeana, hudebního
producenta a zakladatele
Fugees. Má dvě akvária, která
vyžadují odborný zásah od
hochů z ATM. [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (1.
Řada): Ráj v zátoce (3. Díl)
(Insane Pools: Off the Deep
End: Paradise on the Bay)
Pár se obrátí na Lucase, aby jim
na dvorku za domem zhotovil
pobřežní ráj. Tým musí naprosto
zničit stávající zahradu a vytvořit
zcela nový obytný prostor. [AL]

12.45 V měřítku (1. Řada):
Úžasné agamy vousaté (5. Díl)
(Scaled: The Incredible Bearded
Dragons!)
Tým zhotoví terárium
inspirované cirkusem pro
agamu vousatou jménem Nash.
Jason pomáhá Gregovi
organizovat večírek, který má
být překvapením a navrhne, že
přinese i své tarantule. [AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Bláznivé požadavky
klientů (13. Díl)
(Tanked: Crazy Client Requests)
Brett a Wayde pracují na tom,
aby neslýchaná a vysněná
akvária klientů proměnili ve
skutečnost, dokonce i když to
pro ně samotné někdy
představuje noční můru. [AL]
14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Rokenrolový výbuch (14.
Díl)
(Tanked: Rock N' Roll
Eruption!)
Wayde a Brett otestují svou
tvořivost, když si klient vyžádá
akvárium v podobě bicích, na
něž lze hrát. Bar si objedná
akvárium ve tvaru sopky chrlící
lávu. [AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Lov (2. Díl)
(The Last Alaskans: The
Hunted)
Přežití 650 km od civilizace se
záhy promění na jedinou
činnost - hledání potravy.
Heimo pronásleduje zvíře, které
může jeho a Ednu živit celé
měsíce, losa. [AL]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Útočiště bez připojení na síť (4.
Díl)
(Treehouse Masters: Off-TheGrid Getaway)
Pete staví útočiště bez připojení
k energetické síti, kde vládne
mír, láska a stromy. A majitel
přidává do stromů obrovskou
houpací síť. [AL]
17.20 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Turkmenistán
(5. Díl)
(Wildest Middle East: Caspian)
Střední východ se vyznačuje
působivou, avšak téměř
neznámou divočinou. Od
hustých lesů po vzdálené
pouště. Pozorně se dívejte a
nechte se překvapit místní zvěří.
[AL]
18.15 Nejdivočejší Střední
východ (1. Řada): Arábie (2. Díl)
(Wildest Middle East: Arabia)
Střední východ se vyznačuje
působivou, avšak téměř
neznámou divočinou. Od
hustých lesů po vzdálené
pouště. Pozorně se dívejte a
nechte se překvapit místní zvěří.
[AL]
19.10 Nejdivočejší ostrovy
Indonésie (1. Řada): Království
obrů (1. Díl)
(Wildest Islands Of Indonesia:
Kingdom Of Giants)
Objevíte rozmanité ekosystémy
na 17 tisících ostrovech
Indonésie, kde žijí největší
tvorové živočišné říše, včetně
nejdelšího hada světa. [AL]

20.05 ZOO (4. Řada): Návrat
velké želvy (2. Díl)
(The Zoo: The Great Turtle
Comeback)
V oddělení lachtanů
kalifornských se po smrti
starého vůdce vše najednou
změnilo. Ale nečekaný objev
náladu zlepší. [AL]

23.45 Planeta mutantů (2.
Řada): Borneo (2. Díl)
(Mutant Planet: Borneo)
130 milionů let staré džungle
Bornea jsou domovem zakrslých
lesních savců, podivných
symbiotických partnerství mezi
florou a faunou a nejvzácnější
opice na světě. [9-A]

21.00 Akvárium (1. Řada):
Chobotnice Ophelia (6. Díl)
(The Aquarium: Ophelia The
Octopus)
Dva zachránění lachtani jsou
připraveni na operaci očí.
Inteligentní obří chobotnice
Ophelia potřebuje ošetřit a tým
se vydává na Bahamy. [AL]

00.40 Planeta mutantů (2.
Řada): Čína (4. Díl)
(Mutant Planet: China)
Obrovská srážka Indie s Asií
vytvořila nejvyšší pohoří na
světě. Pouze tvorové schopní
přizpůsobit se nehostinnému
vysokohorskému prostředí zde
dokázali přežít. [9-A]

21.55 Má pekelná kočka (6.
Řada): Můj přítel versus má
kočka (1. Díl)
(My Cat From Hell: My
Boyfriend Vs. My Cat)
Hvězda realitní show a bývalá
modelka Adrianne Curryová žije
se svým přítelem Toddem a
svou nebezpečnou siamskou
kočkou Billy Shears. [AL]

01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Krokodílí zápisník (6. Díl)
(Crocodile Hunter: Big Croc
Diaries)
Na této velmi speciální cestě se
vydáme do světa oblíbených
krokodýlů Steva a Terriho v
australské zoo, které vlastní a
řídí. [9-AT]

22.50 Má pekelná kočka (6.
Řada): Temnota za dveřmi (2.
Díl)
(My Cat From Hell: Darkness
Comes Knocking)
Steev a Laura spolu chodí už
sedm let. Steevova kočka
Darkness však mezi nimi
způsobuje rozkol. Může jim
Jackson pomoct? [AL]

02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Mám něco v koleni (3.
Díl)
(Monsters Inside Me: There's
Something Living in My Knee?!)
Záhadná nemoc způsobí, že se
čtyřletý chlapec utopí ve
vlastních hlenech. Rána v koleni
sedmileté dívky má odpornou
příčinu. [16-A]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Smrtící
stisk (7. Díl)
(Guardians Of The Glades:
Stranglehold)
Dusty pokračuje v boji proti
invazivním hroznýšům na
Floridě. Když tým najde nové
kolonie na severu, zjistí, že se
hadi přizpůsobují chladnějšímu
počasí. [12-AT]

05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Hurá do akce (2. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Springing
Into Action)
Doktorka Dee vyšetří dva koně:
jednoho velkého s potenciálně
smrtelným problémem a
jednoho miniaturního. Také
naučí mladého farmáře, jak
vykastrovat selátka. [AL]

03.45 Malí obři (1. Řada): 13.
díl (13. Díl)
(Little Giants: Adorable
Assassin)
Díky špičkovým technologiím
dokážou fotoaparáty zachytit a
zvětšit drobné obludy v jejich
přirozeném prostředí a ukázat,
čeho jsou schopné. [AL]
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04.10 Malí obři (1. Řada):
Okřídlený bojovník (14. Díl)
(Little Giants: Winged Warrior)
Hluboko v thajském deštném
pralese pátrá Bradley a Billy po
létajících ještěrkách. Jsou
skutečnými vládci džungle,
protože svou kořist dokážou
ulovit střemhlavým letem. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Wyclefovo akvárium je
snad hotové (8. Díl)
(Tanked: Wyclef's Tank Is
Ready, Or Not?)
Hoši jsou v New Jersey kvůli
naléhavé zakázce na akvárium
pro Wyclefa Jeana, hudebního
producenta a zakladatele
Fugees. Má dvě akvária, která
vyžadují odborný zásah od
hochů z ATM. [AL]

06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Operace v prádelně (3. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet:
Laundromat Surgery)
Doktorka Dee vyráží do odlehlé
vesnice v oblasti Ruby, kde ji
čeká kastrovací maraton a
komplikovaný porod telete,
kterému se nechce na svět. [AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
Utopii (5. Díl)
(Treehouse Masters: Treehouse
Utopia)
Pete je pracovně v Utopii, aby
postavil romantický penzion v
korunách stromů. Bude mít
vitrážová okna, ložnici a největší
koupelnu, jakou kdy Pete
postavil. [AL]

07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Chobotnice Houdini (9.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Octopus Houdini)
Odborníci rozebírají a vysvětlují,
jak dokážou ptáci zpívat bez
použití hlasu. A jak dokáže
chobotnice utéct z akvária a
docela zmizet? [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Zvířecí vandalové (10.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Animal Vandals)
Odborníci se snaží vysvětlit
nejpodivnější přírodní záhady.
Například která zvířata se
dokážou vloupat do automobilů
a proč ryba přešla na druhou
stranu silnice. [9-A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Prasátko má roztoče
(10. Díl)
(The Vet Life: This Little Piggy
Has Mites)
Doktor Lavigne použije u psa
jedinečnou fixační metodu. A
mini prasátko se snaží kousnout
doktora Blue a doktor Ross
ošetřuje ježka. [AL]
09.15 Má pekelná kočka (7.
Řada): Přichází bouřlivá Katrina
(4. Díl)
(My Cat From Hell: Katrina
Storms in)
Jackson se setká s hudebníkem s
tichým hlasem, kterého týrá
jeho adoptovaná kočka a on se
stydí, že ji nedokáže
převychovat. [AL]

10.05 Má pekelná kočka (7.
Řada): Střelené bezsrsté (5. Díl)
(My Cat From Hell: Breaking
Bald)
Jackson vstoupí do světa Ellen,
kde se to jen hemží divokými
kočkami, které jako jediná krmí
již více než 20 let. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium v pračce (9.
Díl)
(Tanked: Spin Cycle Spec-TankUlar!)
Prádelna v Las Vegas si objedná
akvárium zabudované do
skutečné pračky a sušičky. A
optometrista nechá vybudovat
podvodní svět pro své pacienty.
[AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (1.
Řada): V bryndě (4. Díl)
(Insane Pools: Off the Deep
End: In Hot Water)
Pár chce, aby jim Lucas postavil
úchvatný bazén. Tým zhotoví
dva bazény propojené
potůčkem a několik překvapení
na zakázku. [AL]
12.45 V měřítku (1. Řada):
Výběh pro ještěrku (6. Díl)
(Scaled: Monkey-Tailed Skink
Adventure)
Tým vytvoří terárium s tématem
filmu „Skvělé dobrodružství Billa
a Teda". Triatlonistka Jordan
chce pro svou ještěrku terárium
inspirované sportem a
moderním uměním. [AL]

13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Zákonný automat (15.
Díl)
(Tanked: Legal Vending
Machine)
Wayde se snaží motivovat tým a
pošle ho do týmového
výcvikového tábora. Doufá, že
budou spolupracovat na
zhotovení dvou neuvěřitelných
akvárií s mořskou vodou. [AL]

17.20 Pitbulové a propuštění
trestanci (9. Řada): Záchrana v
kostele (22. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Divine
Rescue)
Marcel zachrání psa, kterého
někdo nechal v místním kostele.
Má obavu, jestli pes nemá
rakovinu. A Tania s Marií
uspořádají sbírku pro
záchrannou stanici. [9-AT]

14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Tracy a jeho chobotnice
(16. Díl)
(Tanked: Tracy and his
Octopus)
Na komika Tracyho Morgana
nesmírně zapůsobilo akvárium
pro žraloky z dílny ATM, a proto
má další žádost. Tentokrát chce
nový příbytek pro svou
oblíbenou chobotnici. [AL]

18.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (9. Řada): Z popela
(23. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: From The
Ashes)
Do stanice zavolá žena, která se
nemůže starat o štěňátka, a Tia
je po příjezdu na místo
šokována. A M2 a Kanani se
budou stěhovat do nového
domova. [9-AT]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Zima se blíží
(3. Díl)
(The Last Alaskans: Winter Is
Coming)
Drsná zima se blíží a teplota
rychle klesá. Všichni hledají
dostatečně velký úlovek, který
nasytí celou rodinu během
dlouhé zimy. [AL]

19.10 Pitbulové a propuštění
trestanci (10. Řada): Psi, které
jsme si zamilovali (1. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: The Dogs
Who Stole Our Hearts)
Příběhy ze zákulisí a ohlédnutí
za jedinečnými psy, kteří
hluboce ovlivnili Tiinu rodinu i
na bývalé vězně, kteří jim
pomáhali. [9-AT]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
Utopii (5. Díl)
(Treehouse Masters: Treehouse
Utopia)
Pete je pracovně v Utopii, aby
postavil romantický penzion v
korunách stromů. Bude mít
vitrážová okna, ložnici a největší
koupelnu, jakou kdy Pete
postavil. [AL]

20.05 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Oddaná záchranám (4.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: Married Into Rescue)
Tia se vrací ke svým oblíbeným
vzpomínkám týkajícím se M2 a
Lizzy, od záchrany starého
retrívra v ulicích New Orleans,
až po nezapomenutelnou
záchranu hybridního vlka. [9AT]

21.00 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Shaq míří na stromy (8. Díl)
(Treehouse Masters: Shaq
Takes It To The Trees!)
Pete buduje pro basketbalovou
legendu Shaquille O'Neala
hvězdný bar. Bude ve tvaru
desetiúhelníku s vysokými
stropy a mimořádně širokými
schody. [AL]
21.55 Má pekelná kočka (6.
Řada): Opravdová domácí
kočka z Orange County (3. Díl)
(My Cat From Hell: Real
Housecat Of Orange County)
Peggy je jednou z paniček z
Orange County. Je zvyklá na
rozbroje. Ne však na takové,
kterých se účastní její kočka.
[AL]
22.50 Má pekelná kočka (6.
Řada): Kočky se špatnou
karmou (4. Díl)
(My Cat From Hell: Bad Cat
Karma)
Když dal Justin mamince kočku
jménem Bombadil, netušil, že
půjde o danajský dar. Buddhisté
Tom a Pola žili v harmonickém
vztahu, dokud si neosvojili
kočku Percy. [AL]
23.45 ZOO (4. Řada): Návrat
velké želvy (2. Díl)
(The Zoo: The Great Turtle
Comeback)
V oddělení lachtanů
kalifornských se po smrti
starého vůdce vše najednou
změnilo. Ale nečekaný objev
náladu zlepší. [AL]

00.40 Akvárium (1. Řada):
Chobotnice Ophelia (6. Díl)
(The Aquarium: Ophelia The
Octopus)
Dva zachránění lachtani jsou
připraveni na operaci očí.
Inteligentní obří chobotnice
Ophelia potřebuje ošetřit a tým
se vydává na Bahamy. [AL]

03.45 Malí obři (1. Řada):
Vzdušný tank (15. Díl)
(Little Giants: Airborne Battle
Tank)
Nosorožík má snad největší
poměr síly k tělesné hmotnosti
na světě. Tým bude v Thajsku
tohoto mocného brouka
zkoumat. [AL]

01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Poslední primáti na
Madagaskaru (7. Díl)
(Crocodile Hunter: Last
Primates of Madagascar)
Vydejte se se Stevem a Terrim
Irwinovými na Madagaskar, kde
budeme hledat poslední čtyři
druhy lemurů, kteří zde žijí. [9AT]

04.10 Malí obři (1. Řada):
Jedovatá raketa (16. Díl)
(Little Giants: Venomous
Missile)
Na světě je málo jedovatých
savců. A tým jednoho vystopuje
v Thajsku. Bělozubka hnědá je
však neuvěřitelně mrštná. [AL]

02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Pomoc! Můj syn je
malomocný (4. Díl)
(Monsters Inside Me: Help! My
Son Is a Leper)
Houževnatého sportovce skolí
záhadná infekce. Teenager se
nakazí obávanou chorobou a
ženě téměř vzplane mozek. [16A]
03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Krajta
škrtič (8. Díl)
(Guardians Of The Glades:
Python Tourniquet)
Hrozí, že se po celé Floridě
rozšíří invaze krajt. Dusty a tým
odvrátí útok tím, že drží linii v
místní přírodní oblasti pro
hospodaření s dešťovou vodou.
[12-AT]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium v pračce (9.
Díl)
(Tanked: Spin Cycle Spec-TankUlar!)
Prádelna v Las Vegas si objedná
akvárium zabudované do
skutečné pračky a sušičky. A
optometrista nechá vybudovat
podvodní svět pro své pacienty.
[AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Operace v prádelně (3. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet:
Laundromat Surgery)
Doktorka Dee vyráží do odlehlé
vesnice v oblasti Ruby, kde ji
čeká kastrovací maraton a
komplikovaný porod telete,
kterému se nechce na svět. [AL]
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Běsnící kůň (4. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Raging
Horse)
Doktorka Dee musí vyřešit
neurologické problémy svého
vlastního psa. Dále uvidíte také
nebezpečnou kastraci koně a
nezvyklý případ zanedbání péče.
[AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Středověká pevnost v korunách
stromů (6. Díl)
(Treehouse Masters: Treetop
Medieval Fortress)
Pete staví pevnost pro pár,
který má zálibu ve středověku.
V této vysoké věži bude kulatý
stůl i trůny a také vestavěné
patro se skleněnou podlahou.
[AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Svítící štíři (11. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Scorpion Night Lights)
Odborníci vysvětlují největší
přírodní záhady, například proč
štíři ve tmě svítí a co je to za
zlověstnou masu nad jedním
islandským jezerem. [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Vrána na snowboardu
(12. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Snowboarding Crow)
Odborníci vysvětlují, jak los uvízl
na jabloni. A proč vrána
snowboarduje na víčku od
sklenice marmelády a zda
yellowstonská sopka vybuchne.
[9-A]

08.25 Život veterináře (3.
Řada): Kluci z kalendáře (11.
Díl)
(The Vet Life: Calendar Boys)
Doktor Lavigne během operace
rozhoduje, zda obřímu kníračovi
amputovat ucho. A veterináři
pózují s domácími mazlíčky na
kalendář na pomoc zvířatům na
Haiti. [AL]
09.15 Má pekelná kočka (7.
Řada): Kočičí rvačky v
Brooklynu (6. Díl)
(My Cat From Hell: Brooklyn
Cat Fight)
Jackson se vydá do Brooklynu,
kde hrozí, že se dvojici rozpadne
vztah kvůli jejich dvěma
kočkám, které spolu neustále
bojují. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (7.
Řada): Divoké kočky v Gothamu
(7. Díl)
(My Cat From Hell: Gotham
Feral Cats)
Jackson navštíví New York, kde
se setká s otcem a synem, kteří
se starají o smečku divokých
koček na jejich zahradě a
zoufale potřebují pomoc. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Soutěž o nejhezčí
jezírko: Wayde proti Brettovi
(10. Díl)
(Tanked: Extreme Pond Off!
Wayde Vs. Brett)
Wayde a Brett se utkají při
budování unikátního jezírka na
zahradě. Zvítězit však může
pouze jedna rodina. [AL]

11.50 Neuvěřitelné bazény (1.
Řada): Zelený závistí (5. Díl)
(Insane Pools: Off the Deep
End: Green with Envy)
Lucas buduje na zahradě za
domem karibské letovisko.
Klienti však mají odlišnou
představu než Lucas, a tak dojde
ke střetu názorů. [AL]
12.45 V měřítku (1. Řada):
Výběh pro trnorepa (7. Díl)
(Scaled: Uromastyx Dino
Wasteland)
Greg a Lucas vyrobí pro klienty
Aarona a Karen a jejich nového
plaza terárium s motivy
dinosaurů. Jason pomáhá
kamarádce Kate vybrat nového
rodinného mazlíčka. [AL]
13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Triky a stromy (12. Díl)
(Tanked: Tricks And Trees)
Na tým čeká náročný úkol
vybudování akvária v dutině
dubu. Žádost jednoho obchodu
o akvárium v podobě rakve
vzbudí ve všech ve Vegas hrůzu.
[AL]
14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Betty Whiteová na to
má aplikaci (18. Díl)
(Tanked: Betty White's Got An
App For That)
Hoši cestují do prosluněné
Kalifornie, aby nainstalovali
akvárium se zvířecí tematikou
pro Betty Whiteovou. Poté
instalují akvárium v podobě
chytrého telefonu. [AL]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Všechno má
hlad (4. Díl)
(The Last Alaskans: Everything
Is Hungry)
Zima je tu. Bob se potýká s
následky pádu svého letadla a
Heimo musí najít způsob, jak
přejít přes čerstvě zamrzlou
řeku. [AL]

19.10 Yao Ming zachraňuje
africké obry
(Saving Africa's Giants With
Yao Ming)
Hvězda NBA Yao Ming putuje do
Afriky, kde čelí epidemii
pytlačení se slonovinou. Vyslyší
ho čínské rodiny ze středních
vrstev, které věří v její
medicínský účel? [AL]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Středověká pevnost v korunách
stromů (6. Díl)
(Treehouse Masters: Treetop
Medieval Fortress)
Pete staví pevnost pro pár,
který má zálibu ve středověku.
V této vysoké věži bude kulatý
stůl i trůny a také vestavěné
patro se skleněnou podlahou.
[AL]

20.05 Zákon v Texasu (6.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(Lone Star Law: Episode 6)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]

17.20 Divoká Evropa (1. Řada):
4. díl (4. Díl)
(Wildest Europe: Forests and
Woodlands)
Prozkoumáte poslední divočinu
Evropy, od horských oblastí přes
moře a spalující pouště po
arktickou tundru, která nabízí
překvapivě bující život. [AL]

21.00 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Marná
pomoc (18. Díl)
(Animal Cops Philadelphia:
D.O.A.)
Začínající vyšetřovatel Derrick
Schlitter vyjíždí k naléhavému
případu v severní Filadelfii, v
jehož důsledku zažaluje
majitele, který na pozemku za
domem zanechal mrtvé štěně.
[9-A]

18.15 Divoká Evropa (1. Řada):
5. díl (5. Díl)
(Wildest Europe: Arid Lands)
Prozkoumáte poslední divočinu
Evropy, od horských oblastí přes
moře a spalující pouště po
arktickou tundru, která nabízí
překvapivě bující život. [AL]

21.55 Má pekelná kočka (6.
Řada): Tlustý Elvis (5. Díl)
(My Cat From Hell: Fat Elvis)
Jeff je fotograf, který žije a
pracuje doma. Nyní čelí riziku,
že kvůli Busterovi, své krvelačné
kočce, přijde o podnik i
asistentku. [AL]

22.50 Má pekelná kočka (6.
Řada): Nefunkční médium (6.
Díl)
(My Cat From Hell: Psychic
Disconnect)
Maryam je médium domácích
mazlíčků. Není ale schopná
komunikovat se svou zlou
kočkou Lily. Khloe objeví za
domem rodičů celou kolonii
divokých koček. [AL]
23.45 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Oddaná záchranám (4.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: Married Into Rescue)
Tia se vrací ke svým oblíbeným
vzpomínkám týkajícím se M2 a
Lizzy, od záchrany starého
retrívra v ulicích New Orleans,
až po nezapomenutelnou
záchranu hybridního vlka. [9AT]
00.40 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Shaq míří na stromy (8. Díl)
(Treehouse Masters: Shaq
Takes It To The Trees!)
Pete buduje pro basketbalovou
legendu Shaquille O'Neala
hvězdný bar. Bude ve tvaru
desetiúhelníku s vysokými
stropy a mimořádně širokými
schody. [AL]

01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Plazi ze ztraceného
kontinentu (8. Díl)
(Crocodile Hunter: Reptiles of
the Lost Continent)
V dnešním dobrodružství se
vydáme hledat rozmanité druhy
chameleonů v lesech na
starověkém ostrově
Madagaskar, který byl kdysi
nazýván Ztracený kontinent. [9AT]
02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): K Vánocům operace
mozku (5. Díl)
(Monsters Inside Me: All I Got
for Christmas Is Brain Surgery)
Vánoční miminko se nakazí v
děloze, oslavy Chanuky naruší
nákaza a Díkůvzdání učitelky ve
škole je zrušeno. [16-A]
03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Údolí
kostí (9. Díl)
(Guardians Of The Glades:
Bone Valley)
Dusty a tým musejí chytit obřího
hada pojídajícího telata a
převézt ho do opuštěné
továrny, aby zachránili severní
část Floridy před invazí krajt.
[12-AT]
03.45 Malí obři (1. Řada): 17.
díl (17. Díl)
(Little Giants: Episode 17)
Tým pátrá v nevadské poušti po
solifugách. Tento osminohý
ďábel se dvěma páry čelistí je
nejrychlejším pavoukem na
světě. [AL]

04.10 Malí obři (1. Řada): 18.
díl (18. Díl)
(Little Giants: Episode 18)
Tým je v nebezpečném
thajském deštném pralese, kde
pátrá po barevném gekonovi
obrovském. Jeho přilnavé nožky
vzdorují gravitaci i logice. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Soutěž o nejhezčí
jezírko: Wayde proti Brettovi
(10. Díl)
(Tanked: Extreme Pond Off!
Wayde Vs. Brett)
Wayde a Brett se utkají při
budování unikátního jezírka na
zahradě. Zvítězit však může
pouze jedna rodina. [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Běsnící kůň (4. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Raging
Horse)
Doktorka Dee musí vyřešit
neurologické problémy svého
vlastního psa. Dále uvidíte také
nebezpečnou kastraci koně a
nezvyklý případ zanedbání péče.
[AL]

pátek
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Nezahrávej si s mámou (5. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Don't
Mess With Mama)
Doktorka Dee prověří zdravotní
stav medvěda, který se právě
probral z hibernace, z běžné
kastrace se stane nebezpečná
situace a asistenční pes hledá
nový domov. [AL]

06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Horský bungalov (7. Díl)
(Treehouse Masters:
Mountainside Bulldog
Bungalow)
Manželský pár sní o domě v
korunách stromů s výhledem na
okolní hory. Pete staví bungalov
s velkými okny s nádherným
výhledem. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Disko pavouk (13. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Disco Spider)
Odborníci vysvětlují, proč
někteří pavouci tančí a co je to
za divnou pěnu, která obklopuje
celé město. A jaký záhadný tvor
loví v Evropě ovce? [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Přítulný žralok (14. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Cuddly Shark)
Odborníci vysvětlují, proč žralok
tygří objímá potápěče. A proč v
Karibiku plavou prasata a co
vyplavuje moře na oregonské
břehy? [9-A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Kachna s bulkami (12.
Díl)
(The Vet Life: Lumpy Duck)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [AL]

09.15 Má pekelná kočka (7.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(My Cat From Hell: Twinkle,
Twinkle, Little Star)
Jackson pomůže kočce, jež se
nesžila se svým náhradním
domovem a přestěhuje ji k
rodině, která ji hodlá adoptovat.
[AL]

12.45 V měřítku (1. Řada):
Tilikva (8. Díl)
(Scaled: Jurassic Blue-Tongued
Skink)
Greg a Lucas vytvoří výběh pro
mazlíčka jednoho chlapce v
duchu jurského parku. Tyrone a
Chris zhotoví univerzální ohradu
pro několik různých plazů. [AL]

10.05 Má pekelná kočka (7.
Řada): Kočky, přátelství či
nevraživost? (9. Díl)
(My Cat From Hell: Felines And
Frenemies?)
Kočky spolubydlících Joshe a
Grace se nepřestanou prát, ať
se jejich majitelé snaží sebevíc.
Jackson radí matce a dceři,
které mají potíže s bázlivou
divokou kočkou. [AL]

13.40 Akvária na míru (3.
Řada): Akvária ve vánočním
duchu (19. Díl)
(Tanked: Tanked for the
Holidays)
Wayde a Brett mají zhotovit
největší válcové akvárium s
vánoční tematikou. Dobrá
nálada pokračuje s akváriem v
podobě sněhové koule na
oslavu zimy. [AL]

10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro San
Francisco Giants (11. Díl)
(Tanked: San Francisco Giants
Tank)
San Francisco Giants chtějí na
svém hřišti zátoku McCovey.
Dokážou hoši postavit pro
fanoušky dostatečně velké a
působivé akvárium? [AL]

14.35 Akvária na míru (3.
Řada): Oblíbená akvária (20.
Díl)
(Tanked: Playing Favorites!)
Zaměstnanci firmy ATM, Brett,
Wayde, Heather, Agnes,
Redneck a General, vzpomínají
na svá nejoblíbenější akvária.
[AL]

11.50 Neuvěřitelné bazény (1.
Řada): Potíže růstu (6. Díl)
(Insane Pools: Off the Deep
End: Growing Pains)
Pár s děckem požádá Lucase,
aby jim zrenovoval nebezpečný
bazén a zabezpečil ho pro jejich
syna. Jak spolu však budou
vycházet? [AL]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Poslední
soumrak (5. Díl)
(The Last Alaskans: The Last
Sunset)
Tyler a Ashley podniknou 24 km
dlouhou cestu k chatě u jezera,
aby našli jídlo. Bob se vydá
navštívit dceru a zjišťuje škody
na svém havarovaném letadle.
[AL]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Horský bungalov (7. Díl)
(Treehouse Masters:
Mountainside Bulldog
Bungalow)
Manželský pár sní o domě v
korunách stromů s výhledem na
okolní hory. Pete staví bungalov
s velkými okny s nádherným
výhledem. [AL]
17.20 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 5. díl (5. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Crocodile Love Story)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
18.15 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 6. díl (6. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Road
Trip Rescue)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
19.10 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 7. díl (7. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
& The Rattlesnakes)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
20.05 Život veterináře (3.
Řada): Kluci z kalendáře (11.
Díl)
(The Vet Life: Calendar Boys)
Doktor Lavigne během operace
rozhoduje, zda obřímu kníračovi
amputovat ucho. A veterináři
pózují s domácími mazlíčky na
kalendář na pomoc zvířatům na
Haiti. [AL]

21.00 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada): 1. díl
(1. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
At Home With Wolves)
Doktor Jeff ošetřuje mladého
psa s neobvyklým nádorem. A
doktor Baier na klinice radí u
případu hada, který více než 6
měsíců nepřijímá potravu. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (6.
Řada): Štěstí není možné (7. Díl)
(My Cat From Hell: Happily
Never After)
Debbie je rozpolcená mezi svým
přítelem a kočkou Blinkie, která
neustále všude močí. Krisi a
Jason se chtějí vzít. V cestě jim
však stojí bláznivá kočka
Frankie. [AL]
22.50 Má pekelná kočka (6.
Řada): Kočičí kousance (8. Díl)
(My Cat From Hell: Love Bites!)
Ambreen je už 13 let ve vztahu,
kde je týrána. Zneužívá ji však
její kočka Calvin. Pomůže jí
Jackson Galaxy, aby mohla žít
normální život? [AL]
23.45 Zákon v Texasu (6.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(Lone Star Law: Episode 6)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]

00.40 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Marná
pomoc (18. Díl)
(Animal Cops Philadelphia:
D.O.A.)
Začínající vyšetřovatel Derrick
Schlitter vyjíždí k naléhavému
případu v severní Filadelfii, v
jehož důsledku zažaluje
majitele, který na pozemku za
domem zanechal mrtvé štěně.
[9-A]
01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Zachyceno na filmu (10.
Díl)
(Crocodile Hunter: Captured on
Camera)
Speciální kompilace úspěchů i
neúspěchů a úsměvů za
kamerou s lovcem krokodýlů
Stevem Irwinem. [9-AT]
02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Červi mi žerou plíce (6.
Díl)
(Monsters Inside Me: Worms
Are Eating My Lungs)
Miminko doma skoro přijde o
život, muži v plicích lezou červi a
boxerku zaskočí vzácná infekce.
[16-A]
03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Bod
zadušení (10. Díl)
(Guardians Of The Glades:
Choke Point)
Dusty se vydává hluboko na
území Floridy, aby zastavil
škrtící krajty. Ale věci nejdou
podle plánu, když musí sám čelit
jedné ohromné krajtě. [12-AT]

03.45 Malí obři (1. Řada): 19.
díl (19. Díl)
(Little Giants: Episode 19)
V Mozambiku pátrá tým po
smrtelně nebezpečné kudlance
ďábelské. Je prakticky
neviditelná, připomíná tropický
květ a tělo má pokryté dýkami a
háčky. [AL]
04.10 Malí obři (1. Řada): 20.
díl (20. Díl)
(Little Giants: Episode 20)
V džunglích Laosu tým pátrá po
nočním predátorovi. Prakticky
neporazitelný trnočolek
Andersonův má tělo porostlé
jedovatými ostny a dorůstají mu
končetiny i ocas. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro San
Francisco Giants (11. Díl)
(Tanked: San Francisco Giants
Tank)
San Francisco Giants chtějí na
svém hřišti zátoku McCovey.
Dokážou hoši postavit pro
fanoušky dostatečně velké a
působivé akvárium? [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Nezahrávej si s mámou (5. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Don't
Mess With Mama)
Doktorka Dee prověří zdravotní
stav medvěda, který se právě
probral z hibernace, z běžné
kastrace se stane nebezpečná
situace a asistenční pes hledá
nový domov. [AL]

sobota
15. květen 2021
06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Bílé tornádo (8. Díl)
(My Cat From Hell: The White
Tornado)
Kristen má kočku, která všechno
značkuje. Liz a Michael žili
klidně se svojí starou kočkou
Remy, ale jen do chvíle, než si
pořídili Kimbu. Jak si s nimi
Jackson poradí? [AL]
06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (4. Řada):
Statečný pitbul (20. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
A Brave Pit Bull)
Při vyšetření milovaného
výmarského ohaře, který přestal
žrát, učiní dr. Jeff překvapivý
nález. Příslušnice armády
přiveze na ošetření svého
pitbula se zraněnou nohou. [AL]
07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Úžasný dům v korunách stromů
pro špiony (11. Díl)
(Treehouse Masters: Super Spy
Treehouse)
Pete buduje poblíž
Appalačského pohoří v Alabamě
dům v korunách stromů pro
špiony vybavený komunikačním
zařízením se skrytými průchody
a tajnými místnostmi. [AL]

08.25 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Hafani
prezidentů (1. Díl)
(Dogs 101: New Tricks:
Presidents' Pooches)
Jaké to je být domácím
mazlíčkem první rodiny?
Seznamte se s loveckými psy,
kteří pobývali v Bílém domě, a
uchvátili srdce celého národa.
[AL]
08.50 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada):
Nejroztomilejší (2. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: Most
Loveable)
Zjistěte, která plemena jsou
mazlivá. Předvedeme vám
miniaturního knírače, zlatého
retrievera a kavalíra King
Charles Španěl. [AL]
09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (7. Řada): Nic ve zlém
(20. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Never
Meant Harm)
Tiu kontaktuje rodina, která
viděla, jak v předchozí epizodě
zachránila jejich psa. Tia zjišťuje,
co je důvodem Earlova
zvláštního chování, a Matt se
rozhodne pro radikální změnu.
[9-AT]
10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Steve a drak (5. Díl)
(Crocodile Hunter: Steve and
the Dragon)
Steve Irwin se na odlehlých
ostrovech v Indonésii setká tváří
v tvář s největší živou ještěrkou
na světě - varanem komodským.
[9-AT]

10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 7. díl (7. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
& The Rattlesnakes)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 6. díl (6. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Road
Trip Rescue)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
12.45 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 7. díl (7. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
& The Rattlesnakes)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
13.40 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 8. díl (8. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Swimming With Steve)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
14.35 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 9. díl (9. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert's
Alligator Feeding Frenzy)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

15.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 10. díl (10.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Turtles
Take Flight)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

18.15 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Stodola na zahradě (6. Díl)
(Animal Cribs: Backyard
Barnyard)
Jedna rodina má dům plný
zachráněných zvířátek včetně
dvou mini koňů, kteří spí s
majiteli v ložnici. Antonio jim
postaví jedinečnou stáj. [AL]

16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Jiné poslání
(16. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A
Different Mission)
Earl pomáhá vyléčit opuštěného
rottweilera. Organizace
asistenčních psů ze Severní
Karolíny hledá nového psa pro
svůj program, proto kontaktuje
VRC. [9-AT]

19.10 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Kozí hřiště (7. Díl)
(Animal Cribs: Pygmy Goat
Playground)
Dvě nigerijské trpasličí kozy zničí
majitelům zahradu. A návrhář
Antonio na ní vybuduje zábavné
kozí hřiště s lezeckou stěnou.
[AL]

17.20 Vyřešené případy (1.
Řada): Záhadná úmrtí (5. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Aflocalypse Now)
Odborníci analyzují a vysvětlují
záběry zachycující pád 5 000
ptáků z nebe v Arkansasu. A
proč by měl udělal skunk stojku
a co přiměje žábu ukázat pestré
barvy? [9-A]
17.50 Vyřešené případy (1.
Řada): Zombie pavouci (6. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Zombie Spider)
Odborníci analyzují a vysvětlují
fascinující přírodní úkazy.
Jednotlivé záhady vycházejí ze
záběrů zachycených kamerou.
[9-A]

20.05 Na pokraji Aljašky (1.
Řada): Konec hranice (15. Díl)
(Edge of Alaska: The End of the
Frontier)
Nejdrsnější město v celé
Americe najdete hluboko v
divoké Aljašce: McCarthy izolované mmísto a útočiště pro
lidi, kteří nechtějí být nalezeni.
[AL-T]
21.00 Poslední obyvatelé
Aljašky (4. Řada): 8. díl (8. Díl)
(The Last Alaskans: Never Gets
Easier)
Tyler na chvíli opustí své pasti,
aby pomohl doma a trávil čas se
Sydneym. Krin jde zkontrolovat
pasti, ve kterých na ni čeká
překvapení. [6-G]

21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Bílé tornádo (8. Díl)
(My Cat From Hell: The White
Tornado)
Kristen má kočku, která všechno
značkuje. Liz a Michael žili
klidně se svojí starou kočkou
Remy, ale jen do chvíle, než si
pořídili Kimbu. Jak si s nimi
Jackson poradí? [AL]
22.50 ZOO v Bronxu (1. Řada):
4. díl (4. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 4)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]
23.45 ZOO v Bronxu (1. Řada):
5. díl (5. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 5)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]
00.40 ZOO v Bronxu (1. Řada):
6. díl (6. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 6)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]

01.30 ZOO v Bronxu (1. Řada):
7. díl (7. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 7)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]
02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): Potkani chechtaví (20.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Giggling Rats)
Odborníci zkoumají
neuvěřitelné přírodní jevy. Která
zvířata se chichotají? Proč
lachtani ze San Francisca
najednou záhadně odplouvají?
[9-A]
02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Soutěž koček ve řvaní
(21. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Big Cat Screaming
Match)
Odborníci zkoumají
neuvěřitelné záběry osamělého
zabláceného delfína. A jak je
možné, že jednoho hada
nedokážou predátoři objevit?
[9-A]
03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Jiné poslání
(16. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A
Different Mission)
Earl pomáhá vyléčit opuštěného
rottweilera. Organizace
asistenčních psů ze Severní
Karolíny hledá nového psa pro
svůj program, proto kontaktuje
VRC. [9-AT]

03.45 Lovec záhad Mungo (1.
Řada): Jihoamerický seskveč z
Argentiny (2. Díl)
(Expedition Mungo: South
American Squatch Of
Argentina)
Na úpatí And se údajně
vyskytuje netvor s obrovskou
silou podobný Bigfootovi.
Příběhy o Ucumarovi se různí. Je
to medvěd nebo yetti? [9-A]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 7. díl (7. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
& The Rattlesnakes)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Bílé tornádo (8. Díl)
(My Cat From Hell: The White
Tornado)
Kristen má kočku, která všechno
značkuje. Liz a Michael žili
klidně se svojí starou kočkou
Remy, ale jen do chvíle, než si
pořídili Kimbu. Jak si s nimi
Jackson poradí? [AL]

neděle
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06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Bea nenávidí Cece (9.
Díl)
(My Cat From Hell: Bea Hates
Cece)
CeCe a její kočka Aragon jsou
neustále napadány Kristinou
kočkou Beou. Megan miluje
svoji pětiletou perskou kočku Fi,
ale ne její vyměšovací zvyky.
[AL]

06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (4. Řada): Zcela
jiný kůň (21. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
A Horse Of A Different Color)
Jeff s týmem míří do odlehlého
města, kde narazí na
nečekaného tvora. V Denveru
ošetřuje doktorka Amy koťátko
se záhadným zraněním. [AL]
07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Chata v korunách stromů (12.
Díl)
(Treehouse Masters: Lifted
Lodge Treehouse)
Na farmě, kde chovají alpaky,
staví tým chatu inspirovanou
americkými národními parky.
Bude mít výhled na hory a vstup
z lanového mostu. [AL]
08.25 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Ošklivé
káčátko (3. Díl)
(Dogs 101: New Tricks: A Face
Only A Mother Could Love)
Tito psi jsou tak oškliví, až jsou
roztomilí! O cenu
nejošklivějšího psa na světě
soutěží opravdu prapodivní
hafani. [AL]
08.50 Seznámení se psy: nové
kousky (1. Řada): Životy
bohatých a slavných (4. Díl)
(Dogs 101: New Tricks:
Lifestyles Of The Rich And
Famous)
Veřejnost tyto psy velmi dobře
zná. Která plemena mají v
oblibě největší hvězdy - od dogy
až po Jack Russell teriéra? [AL]

09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (7. Řada): Dar (21. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: The Gift)
Tia překvapí rodinu, bývalé
vězně a všechny psy v útulku
mimořádným vánočním darem.
Jak ale tento obrovský dar ve
Villalobos použijí? [9-AT]
10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Australské pomezí
divočiny (6. Díl)
(Crocodile Hunter: Australia's
Wild Frontier)
Steve a Terri Irwinovi se
tentokrát vydají po
nejnebezpečnějších silnicích a
odlehlých řekách až do
nejsevernějšího bodu Yorského
poloostrova v Queenslandu. [9AT]
10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 8. díl (8. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Swimming With Steve)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro vinaře
(13. Díl)
(Tanked: Sonoma Wine Tank)
Generální ředitel rodinného
vinařství chce do obývacího
pokoje akvárium s útesem,
které musí být hotové před
sklizní. Stihnou to hoši? [AL]

12.45 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Adriana
Petersona (14. Díl)
(Tanked: Adrian Peterson's
MVP Tank)
Adrian Peterson, jeden z
nejcennějších hráčů NFL, si
objedná klasické akvárium,
které bude ještě dražší než
skřínka s jeho oceněními. [AL]
13.40 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Klokan Dave (4. Díl)
(The Bronx Zoo: Kangaroo
Dave)
Zřízenci pomáhají 14tiletému
klokanovi Daveovi, který trpí
artritidou. Policisté se snaží
uklidnit kriticky ohroženého
gaviála indického. [AL]
14.35 Má pekelná kočka (9.
Řada): Značkování teritoria (3.
Díl)
(My Cat From Hell: Pee Battle)
Jackson pomáhá matce a dceři,
jejichž roztomilé kočky si
značkují teritorium. Dále se
setká s problematickým
kocourem Bowiem, který už má
u svých majitelů na kahánku.
[AL]
15.30 Má pekelná kočka (9.
Řada): Divoká kočka (9. Díl)
(My Cat From Hell: Ferocious
Foster)
Jackson se věnuje kočce Henery,
která byla vykázána ven,
protože doma neustále
značkovala. [AL]

16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Špička
ledovce (17. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tip Of The
Iceberg)
Tia a Sugar zachrání
zatoulaného psa a okamžitě s
ním spěchají k veterináři. Nový
zaměstnanec Darius plní svůj
sen: pracovat ve veterinárním
lékařství. [9-AT]
17.20 Život veterináře (3.
Řada): Kozí jogínka (8. Díl)
(The Vet Life: Yogi Goat)
Na kliniku přichází koza domácí
s infekcí. Doktor Lavigne má
plné ruce práce se psem, který
nemá rád kamery, a Blueovi
uspořádají večírek. [AL]
18.15 Veterinář v divočině (1.
Řada): Ďábel medvědovitý (7.
Díl)
(Vet Gone Wild: Wild
Tasmanian Devils)
Doktor Chris Brown je v
Tasmánii, kde ošetřuje
ohroženého ďábla
medvědovitého se vzácným
typem rakoviny. A ošetří
vombaty s agresivní formou
svrabu. [AL]
19.10 Aljašské nestvůry (1.
Řada): Lesní muž z aljašského
středozemí (1. Díl)
(Alaska Monsters: Central
Alaska's Bigfoot)
Tým mužů zvyklých žít v drsné
divočině se vypraví prozkoumat
Aljašský trojúhelník, aby našli
důkazy o záhadných stvořeních,
která zde údajně žijí. [AL]

20.05 Pátrání po yettim (2.
Řada): Yetti z Ohia (5. Díl)
(Finding Bigfoot: Buckeye
Bigfoot)
Výzkumníci si najmou tým
dobrovolníků na pomoc s
prozkoumáním pozorování
yettiho v lese v Ohiu. Podaří se
jim nalézt důkazy o existenci
tohoto tvora? [6-A]

23.45 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Vlčí smečka se vrací (8.
Díl)
(Alaskan Bush People: The Wolf
Pack Returns)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

21.00 Pátrání po yettim (2.
Řada): Virginie je místem pro
milovníky yettiho (6. Díl)
(Finding Bigfoot: Virginia Is for
Bigfoot Lovers)
Tým navštíví Virginii, kde bude
zkoumat záznam tvora, kterého
místní obyvatelé přezdívají
Netvor z Gumhillu. Podaří se jim
dokázat, že tento prchavý tvor
existuje? [6-A]

00.40 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Řidič slečny deštivých (9.
Díl)
(Alaskan Bush People: Driving
Miss Rainy)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Bea nenávidí Cece (9.
Díl)
(My Cat From Hell: Bea Hates
Cece)
CeCe a její kočka Aragon jsou
neustále napadány Kristinou
kočkou Beou. Megan miluje
svoji pětiletou perskou kočku Fi,
ale ne její vyměšovací zvyky.
[AL]
22.50 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Srdce v divočině (7. Díl)
(Alaskan Bush People: Bush
Heart)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

01.30 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Zimní hlídka (10. Díl)
(Alaskan Bush People: Winter
Watch)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]
02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): 500 let starý žralok (22.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: The 500-Year-Old
Shark)
Odborníci zkoumají záběry vran,
které zanechávají v Seattlu
dárky. Může být žralok opravdu
starší než Amerika? A jak
vznikají kruhy v moři, které se
podobají kruhům na polích? [9A]

02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Zebra bez pruhů (23. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Stripeless Zebra)
Proč kozy riskují své životy a
šplhají na téměř svislou zeď? A
co se stane zebře bez pruhů? Na
tuto i další otázky odpoví
odborníci. [9-A]
03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Špička
ledovce (17. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tip Of The
Iceberg)
Tia a Sugar zachrání
zatoulaného psa a okamžitě s
ním spěchají k veterináři. Nový
zaměstnanec Darius plní svůj
sen: pracovat ve veterinárním
lékařství. [9-AT]
03.45 Lovec záhad Mungo (1.
Řada): Opičí muž z Indie (3. Díl)
(Expedition Mungo: India's
Monkey Man Monster)
V roce 2001 zavládla v Novém
Dillí hrůza, když se začaly šířit
zvěsti o kříženci člověka se
zvířetem přeskakujícím střechy
a útočícím na obyvatele. Mungo
pátrá po opičím muži. [9-A]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 8. díl (8. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Swimming With Steve)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Bea nenávidí Cece (9.
Díl)
(My Cat From Hell: Bea Hates
Cece)
CeCe a její kočka Aragon jsou
neustále napadány Kristinou
kočkou Beou. Megan miluje
svoji pětiletou perskou kočku Fi,
ale ne její vyměšovací zvyky.
[AL]

pondělí
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Vánoce (6. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Tis the
Season)
Doktorka Dee se musí postarat
o svou matku i kliniku, kde ji
čeká akutní operace štěněte.
Doktor Terry se pokusí zachránit
jednoho ze Santových sobů.
[AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Shaq míří na stromy (8. Díl)
(Treehouse Masters: Shaq
Takes It To The Trees!)
Pete buduje pro basketbalovou
legendu Shaquille O'Neala
hvězdný bar. Bude ve tvaru
desetiúhelníku s vysokými
stropy a mimořádně širokými
schody. [AL]

07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Mořský jednorožec (15.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Unicorn Of The Sea)
Narval je mořský jednorožec,
ale k čemu používá svůj
mimořádný roh? Jaké zvíře
změnilo Yellowstone? Odborníci
nabídnou odpovědi. [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Chřestýš bez chřestidla
(16. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Rattleless Rattlesnake)
Odborníci vysvětlí, kde se
nachází kouzelný podvodní les.
A proč někteří chřestýši na
odlehlém mexickém ostrově
ztratili chřestidla? [9-A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Pes mi sežral šortky (13.
Díl)
(The Vet Life: The Dog Ate My
Shorts)
Doktor Blue zjišťuje, proč je
jeden pes tak letargický. Snad
nesežral svému majiteli šortky!
Doktor Lavigne operuje huskyho
a mazlíček doktora Rosse
potřebuje ošetřit. [AL]
09.15 Má pekelná kočka (7.
Řada): Báječný nový kočičí svět
(10. Díl)
(My Cat From Hell: A Brave
New Cat World)
Jackson navštíví útulek Santé
D'or, kde hodlá pomoct
agresivní kočce Pig Pen. [AL]

10.05 Má pekelná kočka (8.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(My Cat From Hell: Scout's
Honor)
Kočky matky samoživitelky
Carter, Caramel a Scout,
neustále bojují a zoufalá Scout
si dělá z kuchyně záchod.
Bengálská kočka Cheeto bez
varování napadne svou
majitelku Allison. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Hadí terárium Dwighta
Howarda (12. Díl)
(Tanked: Dwight Howard's
Slamming Snake Tank)
Basketbalová legenda Dwight
Howard požádá kluky z ATM,
aby mu navrhli a postavili
terárium pro jeho 14 hadů. Má
na mysli královské sídlo. [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Vítejte v džungli (1. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Welcome to the Jungle)
Staromódní bazén potřebuje
Lucasovu pomoc. Ten se chystá
vytvořit v předměstské zahradě
oázu obklopenou džunglí,
včetně speciálních překvapení.
[AL]
12.45 V měřítku (1. Řada):
Tilikva jménem Sammi (9. Díl)
(Scaled: Sammi The BlueTongued Skink)
Tým zhotovuje ohradu ve stylu
Bali pro tilikvu. Dále klientům
darují další výběh pro jejich
pagekony ušaté. [AL]

13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Akvárium pro švédský
stůl (1. Díl)
(Tanked: Shark Buffet!)
Naše duo zhotoví obrovské
akvárium jako bar pro majitele
podniku Creek Casino. Je to
jejich 10 000. akvárium a jedno
z největších, které kdy postavili.
[AL]
14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Rozšíření podniku (2.
Díl)
(Tanked: Driving New Business)
Naše duo má předělat celý vůz
Toyota Highlander na akvárium
a zároveň otevřít novou
pobočku podniku ATM na jižní
Floridě. [AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Do temnoty
(6. Díl)
(The Last Alaskans: Into the
Darkness)
Tma je tu a Heimo uvízne v
divočině kilometry od domova.
Rodina Lewisových se
připravuje na převratnou
událost. [AL]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Shaq míří na stromy (8. Díl)
(Treehouse Masters: Shaq
Takes It To The Trees!)
Pete buduje pro basketbalovou
legendu Shaquille O'Neala
hvězdný bar. Bude ve tvaru
desetiúhelníku s vysokými
stropy a mimořádně širokými
schody. [AL]

17.20 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Nic netrvá
věčně (7. Díl)
(The Last Alaskans: Nothing
Lasts Forever)
Blíží se konec zimy a
budoucnost začíná vypadat
světleji. Bob trénuje Rugera jako
loveckého psa, zatímco Ray se
připravuje na život bez svých
dcer. [AL]

21.00 Legendy divočiny (1.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(Legends Of The Wild: South
American Slasher)
Průvodce divočinou Damian
Duffy a fotograf Matt Hoffman
se vydávají do některých
nejnebezpečnějších míst, aby
našli odpovědi na
nejpodmanivější záhady
přírody. [9-A]

18.15 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Opět doma
(1. Díl)
(The Last Alaskans: Home
Again)
Kraťoučké léto se chýlí ke konci
a poslední lidé aljašské divočiny
čekají na loveckou sezonu.
Heimo připravuje kemp a Tyler s
Ashley se snaží zásobit losím
masem. [AL-T]

21.55 Má pekelná kočka (6.
Řada): Woody, kočka zabiják
(9. Díl)
(My Cat From Hell: Woody The
Killer Kitty)
Sandy a Phil měli spokojené
manželství, dokud neadoptovali
kočku Woody. Pár se domnívá,
že Woody je dostatečně
zlomyslná, že jim zabije druhou
kočku Pirate. [AL]

19.10 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Jen pro ty
silné (2. Díl)
(The Last Alaskans: Only the
Strong)
Zima je za rohem a Heimo začne
s výstavbou nové chaty. Bob s
dcerou se vydají na plavbu po
řece, aby navštívili chatu, ve
které vyrostla. [AL-T]

22.50 Má pekelná kočka (6.
Řada): Paranormální aktivity
(10. Díl)
(My Cat From Hell: Paranormal
Cat-Tivity)
Mike a Patricia milují své kočky.
Ty se však bohužel nemilují
navzájem. Lovkyně duchů
Patricia se domnívá, že to má
nadpřirozený důvod. [AL]

20.05 Planeta mutantů (2.
Řada): Indie (3. Díl)
(Mutant Planet: India)
Bujné útočiště v džungli v
indickém Západním Ghátu je
domovem řady pozoruhodných
tvorů, kteří maximálně využívají
období monzunových dešťů. [9A]

23.45 Život veterináře (3.
Řada): Kluci z kalendáře (11.
Díl)
(The Vet Life: Calendar Boys)
Doktor Lavigne během operace
rozhoduje, zda obřímu kníračovi
amputovat ucho. A veterináři
pózují s domácími mazlíčky na
kalendář na pomoc zvířatům na
Haiti. [AL]

00.40 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada): 1. díl
(1. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
At Home With Wolves)
Doktor Jeff ošetřuje mladého
psa s neobvyklým nádorem. A
doktor Baier na klinice radí u
případu hada, který více než 6
měsíců nepřijímá potravu. [9-A]

03.45 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 1)
Personál záchranného centra
mořského ptactva v Kapském
Městě závodí s časem, aby
pomohl tučňákovi znečištěnému
ropou. Winston touží být otcem,
jenže s budováním hnízda to
přežene! [AL]

01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Grahamova pomsta (11.
Díl)
(Crocodile Hunter: Graham's
Revenge)
Dobrodružství v australské Zoo
pokračuje, když Steve Irwin
musí chytit jednoho krokodýla,
kterému se podařilo ho
kousnout. [9-AT]

04.10 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 2)
Nejnevrlejší místní tučňák
Crabby se setká s novým
přírůstkem a jeho ledové srdce
okamžitě roztaje. A Princess,
královna zdejších tučňáků, čelí
největší ztrátě ve svém životě.
[AL]

02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Požírač očí (7. Díl)
(Monsters Inside Me: The
Eyeball Eater)
Kvůli infekci by mohla
vysokoškolačka přijít o oko,
šestiměsíční chlapeček ochrne v
důsledku záhadné infekce a
matka po porodu utrpí šok. [16A]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Hadí terárium Dwighta
Howarda (12. Díl)
(Tanked: Dwight Howard's
Slamming Snake Tank)
Basketbalová legenda Dwight
Howard požádá kluky z ATM,
aby mu navrhli a postavili
terárium pro jeho 14 hadů. Má
na mysli královské sídlo. [AL]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Vrazi míří
na jih (11. Díl)
(Guardians Of The Glades:
Killers Down South)
Tým loví na Florida Keys, aby
zabránil krajtám v založení
nových hnízdišť. A Dusty se
snaží získat novou generaci
lovců hadů. [12-AT]

05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Vánoce (6. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Tis the
Season)
Doktorka Dee se musí postarat
o svou matku i kliniku, kde ji
čeká akutní operace štěněte.
Doktor Terry se pokusí zachránit
jednoho ze Santových sobů.
[AL]

úterý
18. květen 2021
06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Operace Pegas (7. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Operation
Pegasus)
Dr. Dee a její tým se pokusí
zachránit zraněného koně z
divočiny pomocí helikoptéry.
Také vyšetří případ dlouhého
spánku agamy. [AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Zahraniční - Francie (9. Díl)
(Treehouse Masters:
International - France)
Vizionář a návrhář domů v
korunách stromů Alain Laurens
se připojí k Peteovi ve Francii,
kde sdílí své fantastické stavby
jedinečného charakteru. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Sloni v porcelánu (17.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Elephants in the Room)
Odborníci vysvětlují, proč se
stádo divokých slonů
každoročně vrací do stejného
hotelu. A co způsobuje obří
bublinové kruhy u pobřeží
portlandského pobřeží v Maine?
[9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Pozor, letí chobotnice!
(18. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Octopus Throwdown!)
Šokující záběry ukazují, jak tuleň
hází na kajakáře chobotnici.
Proč to udělal? A proč v
amazonské džungli pije můra z
očí ptáka? [9-A]

08.25 Život veterináře (3.
Řada): Operace „dalmatin" (14.
Díl)
(The Vet Life: Operation
Dalmation)
Doktor Blue operuje dalmatina s
nádorem na hlavě o velikosti
grapefruitu. Ross hledá pro
svého bratra Tedrika psa, který
dokáže vycítit nadcházející
epileptický záchvat. [9-A]
09.15 Má pekelná kočka (8.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(My Cat From Hell: A Scratch
From The Past)
Kočka Cali má svou majitelku
Taru ráda, ale útočí na každého
návštěvníka. Kurtova kočka
Kurtis ničí a jí všechno v
dohledu. Pomůže jim specialista
na chování koček Jackson
Galaxy? [AL]
10.05 Má pekelná kočka (8.
Řada): 3. díl (3. Díl)
(My Cat From Hell: Nightmare
On Cat Street)
Odborník na chování koček
Jackson Galaxy pomáhá lidem s
neukázněnými mazlíčky. Od
koček, které ničí vztahy, po
násilníky, kvůli nimž skončili
jejich majitelé v nemocnici. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro vinaře
(13. Díl)
(Tanked: Sonoma Wine Tank)
Generální ředitel rodinného
vinařství chce do obývacího
pokoje akvárium s útesem,
které musí být hotové před
sklizní. Stihnou to hoši? [AL]

11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Podmořský život (2. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Living under the Sea)
Lucas Congdon musí vytvořit
venkovní bazén, v němž by
mohla žít mořská panna. Bývalí
klienti, kteří zbožňují oceán,
požádají Lucase, aby jim
předělal jejich malý bazén. [AL]
12.45 V měřítku (1. Řada):
Divoké agamy (10. Díl)
(Scaled: Wild West Agamas)
Greg a Lucas navštíví rodinu,
která si pořizuje prvního plaza.
Chce pro něj ohradu v duchu
amerických salonů. Tyrone,
Jason, Chris a Lucas se
předhánějí, kdo pořídí nejlepší
mem. [AL]
13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Nevšední akvárium (3.
Díl)
(Tanked: Tanks On Tap)
Přírodovědné muzeum v Las
Vegas se obrátí na podnik ATM,
aby mu zde zhotovili akvárium v
podobě kolotoče, který bude
mít místo běžných koní mořské
koníky. [AL]
14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Akvária pro mistry
NASCAR a baseballu (4. Díl)
(Tanked: NASCAR And Baseball
Champions Tanks!)
Vítěz NASCAR Ryan Newman si
objedná u ATM akvárium v
podobě stolu a hvězda Red Sox
Shane Victorino požádá hochy,
aby mu zhotovili akvárium s
tématikou Havaje. [AL]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Nic netrvá
věčně (7. Díl)
(The Last Alaskans: Nothing
Lasts Forever)
Blíží se konec zimy a
budoucnost začíná vypadat
světleji. Bob trénuje Rugera jako
loveckého psa, zatímco Ray se
připravuje na život bez svých
dcer. [AL]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Zahraniční - Francie (9. Díl)
(Treehouse Masters:
International - France)
Vizionář a návrhář domů v
korunách stromů Alain Laurens
se připojí k Peteovi ve Francii,
kde sdílí své fantastické stavby
jedinečného charakteru. [AL]
17.20 Nejdivočejší ostrovy
Indonésie (1. Řada):
Monzunové ostrovy (2. Díl)
(Wildest Islands Of Indonesia:
Islands Of The Monsoon)
Indonésie leží v samém středu
monzunové oblasti. Uvidíte, jak
se zde živočichové naučili
prosperovat v nejsinějších
bouřích na zemi. [AL]
18.15 Nejdivočejší ostrovy
Indonésie (1. Řada): Národ
sopek (3. Díl)
(Wildest Islands Of Indonesia:
Volcano Nation)
Indonésie má nejvíc aktivních
sopek na světě. Jak se místní
fauna přizpůsobila životu v
neuvěřitelném žáru? [AL]

19.10 Nejdivočejší ostrovy
Indonésie (1. Řada): Tajemné
světy (4. Díl)
(Wildest Islands Of Indonesia:
Secret Worlds)
Objevujte skryté světy
nejzajímavějších tvorů na světě
a vydejte se s námi do
oceánských hloubek či
samotných vrcholků nejvyšších
stromů na Borneu. [AL]
20.05 ZOO (4. Řada): Nová
mláďata na startu (3. Díl)
(The Zoo: New Chick On The
Block)
Po požití cizího předmětu
onemocní oblíbený lachtan.
Ohrožené hady dají v zoo
dohromady kvůli chovu a
mláďata medvědů brýlatých se
setkávají se svými fanoušky.
[AL]
21.00 Akvárium (1. Řada):
Zamilovaní tučňáci (7. Díl)
(The Aquarium: Penguins In
Love)
Jeden z dvou tučňáků afrických,
kteří jsou spolu už 25 let, má
problémy s očima. A piraňu
čeká operace úst. [AL]
21.55 Má pekelná kočka (7.
Řada): Potrhlý kocour otevírá
dveře (1. Díl)
(My Cat From Hell: Crazy Cat
Opens Doors)
Agresivní kocour Sebastian
svým chováním ohrožuje
novorozeně. Divoký kocour Zeus
si otevírá dveře a vyhrožuje
svému majiteli odchodem. [AL]

22.50 Má pekelná kočka (7.
Řada): Čtyři slepé kočky (2. Díl)
(My Cat From Hell: Four Blind
Cats)
Kočka, která mívá záchvaty
vzteku, se bojí dalších dvou
koček žijících ve stejném domě.
Jackson radí vyhazovači, jak
zacházet s jeho číčou, která se
chová jako tasmánský čert. [AL]

02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Zabiják ze zahrady (8.
Díl)
(Monsters Inside Me: The
Backyard Killer)
Mladému pacientovi přestanou
fungovat plíce, nervový systém
osobního trenéra je napaden a
zdravotník trpí infekcí krve. [16A]

23.45 Planeta mutantů (2.
Řada): Indie (3. Díl)
(Mutant Planet: India)
Bujné útočiště v džungli v
indickém Západním Ghátu je
domovem řady pozoruhodných
tvorů, kteří maximálně využívají
období monzunových dešťů. [9A]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Hadí
návnada (12. Díl)
(Guardians Of The Glades:
Snake Bait)
Tým se zaměří na ostrovy kolem
zátoky Snake Bight v naději, že
zabrání hadům v ničení jižní
Floridy. Brittany navíc plánuje
svůj první vlastní lov. [12-AT]

00.40 Legendy divočiny (1.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(Legends Of The Wild: South
American Slasher)
Průvodce divočinou Damian
Duffy a fotograf Matt Hoffman
se vydávají do některých
nejnebezpečnějších míst, aby
našli odpovědi na
nejpodmanivější záhady
přírody. [9-A]
01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Plivající kobry světa (14.
Díl)
(Crocodile Hunter: Spitting
Cobras of the World)
Steve Irwin se setká s úžasným
plivajícím hadem, kterého vůbec
kdy v životě viděl. Protože však
byl zasažen jedem do tváře,
musí se obrátit o pomoc k
obyvatelům masajské vesnice.
[9-AT]

03.45 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 3. díl (3. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 3)
Přerostlý maminčin mazánek
Pete se nechce osamostatnit a
tučňák s vykloubeným kolenem
nemá na výběr. A jednooký
Edgar se zoufale snaží zavděčit
své manželce. [AL]
04.10 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 4. díl (4. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 4)
Tým se snaží zachránit ohrožené
mládě, tělnatému tučňákovi je
předepsána přísná dieta a
mladistvý neznámého pohlaví
dostane důležité výsledky testů.
[AL]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro vinaře
(13. Díl)
(Tanked: Sonoma Wine Tank)
Generální ředitel rodinného
vinařství chce do obývacího
pokoje akvárium s útesem,
které musí být hotové před
sklizní. Stihnou to hoši? [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Operace Pegas (7. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Operation
Pegasus)
Dr. Dee a její tým se pokusí
zachránit zraněného koně z
divočiny pomocí helikoptéry.
Také vyšetří případ dlouhého
spánku agamy. [AL]

středa
19. květen 2021

07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Bodyguardi aligátorů
(19. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Alligator Bodyguards)
Jak dokáže hovnivál stojící na
hlavě koulet kuličku tak rovně?
Vadí někdy volavkám, že se
pohybují tak blízko hladových
aligátorů? Odborníci nabídnou
odpověď. [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Potkani chechtaví (20.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Giggling Rats)
Odborníci zkoumají
neuvěřitelné přírodní jevy. Která
zvířata se chichotají? Proč
lachtani ze San Francisca
najednou záhadně odplouvají?
[9-A]

06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Uvězněný (8. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Socked In
& Stranded)
Dr. Dee změní roli, jelikož musí
vzít svého vlastního psa ke
specialistovi v Anchorage. Zde
se také setká se svou nevlastní
dcerou, aby prohlédla
závodního koně. [AL]

08.25 Život veterináře (3.
Řada): Zvrat v případu špice (2.
Díl)
(The Vet Life: Pomeranian Plot
Twist)
Doktora Lavigna překvapí
rentgenový snímek jednoho z
jeho oblíbených pacientů. A
doktor Blue má plné ruce práce
s prasetem Aubiem, které kdysi
patřilo studentskému spolku.
[AL]

06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Vyšplhejte se do kina (16. Díl)
(Treehouse Masters: Climb-In
Drive-In)
Pete bude stavět kino v
korunách stromů. Občerstvení
bude podáváno prostřednictvím
kladkostroje a křesla se budou
zvedat do stromů a poskytovat
dokonalý výhled na obrazovku.
[AL]

09.15 Má pekelná kočka (8.
Řada): Divoká kočka z prodejny
(4. Díl)
(My Cat From Hell: Feral Shop
Cat)
Jackson pomáhá dvojici, jež se
kvůli rvačkám svých koček
přestěhovala do většího domu,
aby je od sebe oddělila. A
divoká kočka Greenie značkuje
prodejnu a ohrožuje její
budoucnost. [AL]

10.05 Má pekelná kočka (8.
Řada): Neobyčejná koťata:
záchranná akce (5. Díl)
(My Cat From Hell: Kitten
Impossible: Roadtrip Rescue)
Milovník koček vyrazí do terénu.
Aby zachránil 50 koťátek z
útulků v LA, odveze je do svého
rodného Boulderu v Coloradu.
[AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Adriana
Petersona (14. Díl)
(Tanked: Adrian Peterson's
MVP Tank)
Adrian Peterson, jeden z
nejcennějších hráčů NFL, si
objedná klasické akvárium,
které bude ještě dražší než
skřínka s jeho oceněními. [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Úžasný akvapark (3. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Waterpark Wonderland)
Génius v oblasti bazénů Lucas
přeměňuje zanedbané zahrady
na úžasné akvaparky!
Výsledkem jeho nejlepší
rekonstrukce je zóna zábavy pro
celou rodinu. [AL]
12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Psí město v USA (1. Díl)
(Animal Cribs: Dog Town, USA)
Antonio pomáhá rodině, která
do své zahrady pouští všechny
psy z okolí. Nainstaluje
brouzdaliště, rampy, tunely i
speciální psí boudy. [AL]

13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Obrovský telefon (5. Díl)
(Tanked: Give A Dog A Phone)
Komunikační společnost si
objedná interaktivní akvárium
ve tvaru obrovského telefonu.
Podaří se Wayneovi a Brettovi
přijít s akváriem, které uspokojí
jejich představu? [AL]
14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Akvárium s prasečí
hlavou (6. Díl)
(Tanked: Hang Ten Barbeque)
Ve Vegas hoši zhotoví válcovité
akvárium pro restauraci The
Rolling Smoke BBQ. Podnik Salt
Life Food Shack si objedná
barelové akvárium ve tvaru
mořské vlny. [AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (1. Řada): Konec
temnoty (8. Díl)
(The Last Alaskans: The End Of
Darkness)
Konečně se vrací sluneční
světlo. Heimo je překvapen
nezvyklou zimou a Seldenovi si
udělají domov v nové chatě.
[AL]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
Utopii (5. Díl)
(Treehouse Masters: Treehouse
Utopia)
Pete je pracovně v Utopii, aby
postavil romantický penzion v
korunách stromů. Bude mít
vitrážová okna, ložnici a největší
koupelnu, jakou kdy Pete
postavil. [AL]

17.20 Pitbulové a propuštění
trestanci (10. Řada): Zlatá
holka (2. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Golden
Girl)
Do Villalobos se vrací adoptivní
majitelé pro dalšího psa. Na
Mariah čeká velká výzva, když si
uvědomí, že ohrožený pes je
hluchý. [9-AT]

21.00 Veterinární policie
Houston (9. Řada): Tygři a
medvědi - to tu ještě chybělo!
(1. Díl)
(Animal Cops Houston: Tigers
And Bears, Oh My)
Vyšetřovatelé z houstonské
pobočky SPCA se pouští do
nelehkého úkolu záchrany 11
medvědů a dvou tygrů. [9-A]

18.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (10. Řada): Můj život
se psy (3. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: My
Underdog Life)
Lizzy a Marcel se chystají polapit
toulavého pitbula poblíž centra.
Tia sepsala své paměti a hodlá
sdílet první kopii se svou
rodinou. [9-AT]

21.55 Má pekelná kočka (7.
Řada): Strašidelné ocasy (3. Díl)
(My Cat From Hell: Scary Tails)
Jackson pracuje s kočkou Skylar,
která se bojí i svého vlastního
ocasu. Později se setká se
dvěma opatrovníky, jejichž
kočka neustále něco shazuje.
[AL]

19.10 Pitbulové a propuštění
trestanci (10. Řada): Tlakový
hrnec (4. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Pressure
Cooker)
Při požáru jednoho domu je
objeveno mnoho zanedbaných
psů a tým Villalobos vyráží na
jednu z nejnáročnějších
záchranných akcí. Dva učitelé se
zamilují do hluchého štěněte.
[AL]
20.05 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Otázka života (5. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: Matter Of Life)
Tia ve Villalobos zavzpomíná na
nejpamátnější záchrany v
útulku. Představí
nezapomenutelné okamžiky
včetně bojových psů mostu
Breaux Bridge. [9-AT]

22.50 Má pekelná kočka (7.
Řada): Přichází bouřlivá Katrina
(4. Díl)
(My Cat From Hell: Katrina
Storms in)
Jackson se setká s hudebníkem s
tichým hlasem, kterého týrá
jeho adoptovaná kočka a on se
stydí, že ji nedokáže
převychovat. [AL]
23.45 ZOO (4. Řada): Nová
mláďata na startu (3. Díl)
(The Zoo: New Chick On The
Block)
Po požití cizího předmětu
onemocní oblíbený lachtan.
Ohrožené hady dají v zoo
dohromady kvůli chovu a
mláďata medvědů brýlatých se
setkávají se svými fanoušky.
[AL]

00.40 Akvárium (1. Řada):
Zamilovaní tučňáci (7. Díl)
(The Aquarium: Penguins In
Love)
Jeden z dvou tučňáků afrických,
kteří jsou spolu už 25 let, má
problémy s očima. A piraňu
čeká operace úst. [AL]
01.30 Lovec krokodýlů (4.
Řada): Nebezpeční Afričané (15.
Díl)
(Crocodile Hunter: Dangerous
Africans)
Spolu se Stevem a Terri
Irwinovými se vydáme na
hrůzyplnou cestu Afrikou, kde
studují nejnebezpečnější zvířata
tohoto kontinentu. [9-AT]
02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Únos oka (9. Díl)
(Monsters Inside Me: They
Hijacked My Eyeball)
Jedna napadne dospívajícímu
chlapci nohu a druhá převrátí
život jednoho páru naruby. A
zákeřní červi napadnou oko
osmileté dívky. [16-A]
03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Strach na
první kousnutí (13. Díl)
(Guardians Of The Glades: Fear
At First Bite)
Nižší teploty nutí Dustyho a tým
změnit strategii. Následně střet
se starým soupeřem svede tým
z cesty a naruší hledání. [12-AT]
03.45 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 5. díl (5. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 5)
Cedrik prodělal amputaci a jeho
šťastné manželství s Robin čelí
zatím největší výzvě, mládě
Squeaker testuje trpělivost lidí a
divoký tučňák má životu
nebezpečné zranění. [AL]

04.10 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 6)
Je ošetřen divoký tučňák se
životu nebezpečným zraněním,
dva obyvatelé ohrady se pustí
do ošklivého souboje a jeden z
dlouhodobých rezidentů slaví
zvláštní svátek! [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Adriana
Petersona (14. Díl)
(Tanked: Adrian Peterson's
MVP Tank)
Adrian Peterson, jeden z
nejcennějších hráčů NFL, si
objedná klasické akvárium,
které bude ještě dražší než
skřínka s jeho oceněními. [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (1. Řada):
Uvězněný (8. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Socked In
& Stranded)
Dr. Dee změní roli, jelikož musí
vzít svého vlastního psa ke
specialistovi v Anchorage. Zde
se také setká se svou nevlastní
dcerou, aby prohlédla
závodního koně. [AL]

čtvrtek
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
1. díl (1. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: On the
Edge of Nowhere)
Doktorka Dee se svým
manželem Kenem provozují
veterinární kliniku v odlehlých
vesnicích na Aljašce. Musí
ošetřit postřelenou akitu. [AL]

06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Úžasný dům v korunách stromů
pro špiony (11. Díl)
(Treehouse Masters: Super Spy
Treehouse)
Pete buduje poblíž
Appalačského pohoří v Alabamě
dům v korunách stromů pro
špiony vybavený komunikačním
zařízením se skrytými průchody
a tajnými místnostmi. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Soutěž koček ve řvaní
(21. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Big Cat Screaming
Match)
Odborníci zkoumají
neuvěřitelné záběry osamělého
zabláceného delfína. A jak je
možné, že jednoho hada
nedokážou predátoři objevit?
[9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): 500 let starý žralok (22.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: The 500-Year-Old
Shark)
Odborníci zkoumají záběry vran,
které zanechávají v Seattlu
dárky. Může být žralok opravdu
starší než Amerika? A jak
vznikají kruhy v moři, které se
podobají kruhům na polích? [9A]
08.25 Život veterináře (3.
Řada): Potíže s lamou (16. Díl)
(The Vet Life: Llama Drama)
Veterináři navštíví majitele
problematické lamy. Doktor
Ross vytrhne pudlíkovi 14 zubů
a doktor Blue představí svou
novorozenou dcerku rodině.
[AL]

09.15 Má pekelná kočka (8.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(My Cat From Hell: Mojito Cat)
Jackson pomáhá mladému muži
s opravdovou fobií z koček. Pak
se vrací do Colorada, aby zde
přiměl své oblíbené kotě zůstat
v novém adoptivním domě. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (8.
Řada): Pomoc! Pomoc! (7. Díl)
(My Cat From Hell: Mayday!
Mayday!)
Jackson zažije největší kočičí
útok v životě, když zakusí drápy
kočky May. Dále pomáhá
nervózní majitelce přestěhovat
její divoké kočky do Kanady.
[AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Elegantní akvárium pro
Anthonyho Davise (15. Díl)
(Tanked: Anthony Davis' High
Brow Tank)
Hvězda NBA Anthony Davis
pověří Waydea a Bretta, aby
přeměnili celou jednu místnost
na akvárium. Splní tento
náročný úkol? [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Mexická fiesta (4. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Fiesta De Laguna)
Návrhář bazénů Lucas Congdon
a jeho tým dostanou zakázku na
realizaci letoviska v mexickém
stylu na dvoře rodinného domu
v Benátkách na Floridě. [AL]

12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Rekreace pro činčily (2. Díl)
(Animal Cribs: Chinchilla Chill
Pad)
Tým zhotoví propracovaný
systém tunelů a věží pro
sedmičlennou rodinu činčil.
Nové přírůstky nejsou žádané,
proto jsou samci odděleni od
samic. [AL]
13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Večeře s rybami (7. Díl)
(Tanked: Dining With The
Fishes)
Hoši spolupracují s firmou na
zhotovení jedinečného akvária
na výstavní akci v Las Vegas.
Dále sestavují akvárium ve tvaru
repliky lodi na lov krabů. [AL]
14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Největší akvárium (8.
Díl)
(Tanked: The Winds Of Trade)
Na Waydea a Bretta se obrátí
uznávaný malíř mořských
motivů Guy Harvey, aby
zhotovili dosud největší
akvárium pro letovisko Trade
Winds Resort v St. Pete Beach
na Floridě. [AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Opět doma
(1. Díl)
(The Last Alaskans: Home
Again)
Kraťoučké léto se chýlí ke konci
a poslední lidé aljašské divočiny
čekají na loveckou sezonu.
Heimo připravuje kemp a Tyler s
Ashley se snaží zásobit losím
masem. [AL-T]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Úžasný dům v korunách stromů
pro špiony (11. Díl)
(Treehouse Masters: Super Spy
Treehouse)
Pete buduje poblíž
Appalačského pohoří v Alabamě
dům v korunách stromů pro
špiony vybavený komunikačním
zařízením se skrytými průchody
a tajnými místnostmi. [AL]
17.20 Oranžová opice:
Záchrana orangutana
(Red Ape: Saving The
Orangutan)
Odborníci se zaměří na jedny z
nejpozoruhodnějších tvorů orangutany. Opice žijí pouze na
dvou ostrovech a v současné
době jsou kriticky ohroženy. Jak
je lze zachránit? [AL]
18.15 Divoká Havaj
(Wild Hawaii)
Prozkoumáte nádhernou
přírodu Havajských ostrovů a
objevíte jejich rozdílné
ekosystémy, které jsou
domovem mnohých ohrožených
druhů. [AL]
19.10 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 1)
Personál záchranného centra
mořského ptactva v Kapském
Městě závodí s časem, aby
pomohl tučňákovi znečištěnému
ropou. Winston touží být otcem,
jenže s budováním hnízda to
přežene! [AL]

19.35 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 2)
Nejnevrlejší místní tučňák
Crabby se setká s novým
přírůstkem a jeho ledové srdce
okamžitě roztaje. A Princess,
královna zdejších tučňáků, čelí
největší ztrátě ve svém životě.
[AL]

22.50 Má pekelná kočka (7.
Řada): Kočičí rvačky v
Brooklynu (6. Díl)
(My Cat From Hell: Brooklyn
Cat Fight)
Jackson se vydá do Brooklynu,
kde hrozí, že se dvojici rozpadne
vztah kvůli jejich dvěma
kočkám, které spolu neustále
bojují. [AL]

02.15 Nestvůry ve mně (6.
Řada): Améba napadla můj
mozek (10. Díl)
(Monsters Inside Me: An
Amoeba is Eating My Brain)
Holčička se na pokraji smrti svíjí
v bolestech, neuropsychiatr trpí
multiorgánovým selháním a
jedna žena má záhadnou infekci
mozku. [16-A]

20.05 Zákon v Texasu (6.
Řada): 7. díl (7. Díl)
(Lone Star Law: Episode 7)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]

23.45 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Otázka života (5. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: Matter Of Life)
Tia ve Villalobos zavzpomíná na
nejpamátnější záchrany v
útulku. Představí
nezapomenutelné okamžiky
včetně bojových psů mostu
Breaux Bridge. [9-AT]

03.00 Strážcové parku
Everglades (1. Řada): Hadí
hotel (14. Díl)
(Guardians Of The Glades:
Snake Hotel)
Příchod zimy nutí krajty pářit se
pod zemí. Tým se zaměří na síť
nebezpečných tunelů a pomocí
různých taktik vytáhne hady
ven. [12-AT]

21.00 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Štvanice
(19. Díl)
(Animal Cops Philadelphia:
Manhunt)
Když vyšetřovatelé provedou
zátah na pořadatele kohoutích
zápasů, narazí na šokující případ
úmyslné krutosti. Majitel ptáka
však popírá jakoukoli vinu. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (7.
Řada): Střelené bezsrsté (5. Díl)
(My Cat From Hell: Breaking
Bald)
Jackson vstoupí do světa Ellen,
kde se to jen hemží divokými
kočkami, které jako jediná krmí
již více než 20 let. [AL]

00.40 Veterinární policie
Houston (9. Řada): Tygři a
medvědi - to tu ještě chybělo!
(1. Díl)
(Animal Cops Houston: Tigers
And Bears, Oh My)
Vyšetřovatelé z houstonské
pobočky SPCA se pouští do
nelehkého úkolu záchrany 11
medvědů a dvou tygrů. [9-A]
01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Federace strážců (1. Díl)
(Rugged Justice: The Thin
Green Line)
Jednotka musí vyřešit problém
se třemi zaběhnutými
medvědími mláďaty, odhalit
ilegální gang pašeráků a zadržet
feťáka s podivnou zásobou drog.
[12-A]

03.45 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 7. díl (7. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 7)
Nedorostlé opuštěné mládě
nemá nejlepší vyhlídky. Téměř
čtyřměsíční Little Bluey váží jen
něco málo přes kilo. Tým dělá
vše, co může, bude to ale stačit?
[AL]
04.10 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 8)
Při rozsáhlém útoku leopardů
poblíž Kapského Města je
usmrceno třicet tři tučňáků.
Jediného přeživšího najdou
policisté a okamžitě ho odvezou
do centra Sanccob. Přežije to?
[AL]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Elegantní akvárium pro
Anthonyho Davise (15. Díl)
(Tanked: Anthony Davis' High
Brow Tank)
Hvězda NBA Anthony Davis
pověří Waydea a Bretta, aby
přeměnili celou jednu místnost
na akvárium. Splní tento
náročný úkol? [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
1. díl (1. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: On the
Edge of Nowhere)
Doktorka Dee se svým
manželem Kenem provozují
veterinární kliniku v odlehlých
vesnicích na Aljašce. Musí
ošetřit postřelenou akitu. [AL]
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Jako prase v žitě (2. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: High on
the Hog)
Vietnamské prase Lilly čeká
operace plná překvapení. Dr.
Dee ošetřuje hřebce s
nebezpečným nádorem a
organizuje dobročinnou sbírku
se soutěží v tricích domácích
mazlíčků. [AL]

06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Chata v korunách stromů (12.
Díl)
(Treehouse Masters: Lifted
Lodge Treehouse)
Na farmě, kde chovají alpaky,
staví tým chatu inspirovanou
americkými národními parky.
Bude mít výhled na hory a vstup
z lanového mostu. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Zebra bez pruhů (23. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Stripeless Zebra)
Proč kozy riskují své životy a
šplhají na téměř svislou zeď? A
co se stane zebře bez pruhů? Na
tuto i další otázky odpoví
odborníci. [9-A]
08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Gepard (24. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Hot Cheetah)
Proč jsou dvě žirafy v Keni bílé?
A proč se nejrychlejšímu zvířeti
na souši někdy nepodaří ulovit
kořist? Na tyto i další otázky
odpoví odborníci. [9-A]
08.25 Život veterináře (4.
Řada): Klinika v Houstonu (1.
Díl)
(The Vet Life: Houston Ink)
Lékaři se připravují na otevření
nové kliniky. A doktor Blue
ošetřuje fenu buldoka s
prasklou mléčnou žlázou. [9-A]

09.15 Má pekelná kočka (8.
Řada): Uličník Max (8. Díl)
(My Cat From Hell: Bad Max)
Jackson pracuje s hyperaktivním
perským kocourem, panem
Weasleyem, ale když se zhroutí,
příběh se vydá jiným směrem.
Dokáže přivést vyhnaného
kocoura Maxe zpět? [AL]
10.05 Má pekelná kočka (8.
Řada): Kočičí Jekyll a Hyde (9.
Díl)
(My Cat From Hell: Jekyll And
Hyde Cat)
Jackson navštíví slepou kočku,
která trpí v chaotickém
prostředí. Poté se seznámí s
kočkou Jude, která je přes den
andílkem, ale v noci se mění na
noční můru. [AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Antonia
Browna (16. Díl)
(Tanked: Antonio Brown's
Touchdown Tank)
Hvězda NFL Antonio Brown chce
nové akvárium na letošní Super
Bowl. Tým ATM musí na
závěrečný tanec zhotovit
působivé akvárium. [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Zábava v Huntsville (5.
Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Rockin' it in Rocket City)
Lucas realizuje celoživotní sen
páru bývalých vojáků na penzi.
Navrhne největší zastřešené
lázně a největší vodopád své
kariéry. [AL]

12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Bláznivý výběh pro kočky (3.
Díl)
(Animal Cribs: Cat Build Gone
Wild)
Antonio dostane zakázku
postavit ideální výběh pro
savanovou kočku a adoptovaná
koťata. Vybuduje propojené
prolézačky a promyšlená
šplhadla. [AL]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Chata v korunách stromů (12.
Díl)
(Treehouse Masters: Lifted
Lodge Treehouse)
Na farmě, kde chovají alpaky,
staví tým chatu inspirovanou
americkými národními parky.
Bude mít výhled na hory a vstup
z lanového mostu. [AL]

13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Historické výtvory (9.
Díl)
(Tanked: Making History)
Ohlédněte se zpět za akvárii
vyrobenými podnikem ATM a
inspirovanými historií, včetně
mafiánského akvária z 20. let a
akvária po vzoru lávové lampy z
60. let. [AL]

17.20 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 8. díl (8. Díl)
(Crikey! It's the Irwins:
Swimming With Steve)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Akvárium Petea Roseho
(10. Díl)
(Tanked: Pete Rose Scores A
Tank)
Baseballová legenda Pete Rose
chce proměnit stadion v
Riverfrontu na akvárium. Wayde
a Heather míří do okresu Horry
vybudovat obrovské akvárium.
[AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Jen pro ty
silné (2. Díl)
(The Last Alaskans: Only the
Strong)
Zima je za rohem a Heimo začne
s výstavbou nové chaty. Bob s
dcerou se vydají na plavbu po
řece, aby navštívili chatu, ve
které vyrostla. [AL-T]

18.15 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 9. díl (9. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert's
Alligator Feeding Frenzy)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
19.10 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 10. díl (10.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Turtles
Take Flight)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

20.05 Život veterináře (3.
Řada): Kachna s bulkami (12.
Díl)
(The Vet Life: Lumpy Duck)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [AL]
21.00 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada):
Statečný pejsek (2. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
A Brave Little Dog)
Doktor Jeff ošetřuje psa se
záhadným zraněním a
zanedbaná želva potřebuje nový
domov. A tým se zamiluje do
vrhu toulavých koťat. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (7.
Řada): Divoké kočky v Gothamu
(7. Díl)
(My Cat From Hell: Gotham
Feral Cats)
Jackson navštíví New York, kde
se setká s otcem a synem, kteří
se starají o smečku divokých
koček na jejich zahradě a
zoufale potřebují pomoc. [AL]
22.50 Má pekelná kočka (7.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(My Cat From Hell: Twinkle,
Twinkle, Little Star)
Jackson pomůže kočce, jež se
nesžila se svým náhradním
domovem a přestěhuje ji k
rodině, která ji hodlá adoptovat.
[AL]

23.45 Zákon v Texasu (6.
Řada): 7. díl (7. Díl)
(Lone Star Law: Episode 7)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]

03.00 Záchrana statku (1.
Řada): Za dveřmi je vlk (7. Díl)
(Homestead Rescue: Wolves At
The Door)
Raneyovi pomáhají rodině
Johnsonů, kteří nemají pitnou
vodu ani potravu. Záhadní
dravci usmrtili jejich psy a oni se
bojí, že jsou na řadě. [AL-T]

00.40 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Štvanice
(19. Díl)
(Animal Cops Philadelphia:
Manhunt)
Když vyšetřovatelé provedou
zátah na pořadatele kohoutích
zápasů, narazí na šokující případ
úmyslné krutosti. Majitel ptáka
však popírá jakoukoli vinu. [9-A]

03.45 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 1. díl (1.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 1)
Strávíte rok s pěti pomalu se
pohybujícími obyvateli útulku
pro lenochody Aviarios Sloth
Sanctuary na Kostarice, kde se
věnují záchraně osiřelých či
zraněných jedinců. [AL]

01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Všichni jsou ozbrojeni (2.
Díl)
(Rugged Justice: They're All
Packing Rifles)
Jednotka musí tentokrát vyřešit
protizákonné zastřelení jelena,
zabránit sebevraždě a zastavit
zločince nelegálně lovící zvěř.
[12-A]

04.10 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 2. díl (2.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 2)
Veterinář se díky mimořádné
záchraně dostane do středu
pozornosti. Milostný trojúhelník
způsobí nesnáze lenochodí
samičce Samanthě. Becky
testuje rychlost lenochodů. [AL]

02.15 Nestvůry ve mně (8.
Řada): Můj druhý mozek mě
zabíjí (1. Díl)
(Monsters Inside Me: My
Second Brain Is Killing Me)
Muži podivně oteče jedno oko.
12letá dívka záhadně onemocní
a kvůli svým symptomům jedna
mladá žena málem zešílí. [16-A]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Antonia
Browna (16. Díl)
(Tanked: Antonio Brown's
Touchdown Tank)
Hvězda NFL Antonio Brown chce
nové akvárium na letošní Super
Bowl. Tým ATM musí na
závěrečný tanec zhotovit
působivé akvárium. [AL]

05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Jako prase v žitě (2. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: High on
the Hog)
Vietnamské prase Lilly čeká
operace plná překvapení. Dr.
Dee ošetřuje hřebce s
nebezpečným nádorem a
organizuje dobročinnou sbírku
se soutěží v tricích domácích
mazlíčků. [AL]

sobota
22. květen 2021
06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Hrůzná kočičí přehlídka
(10. Díl)
(My Cat From Hell: Cat Horror
Show)
Rick a Laura začali zapojovat
Snickers do soutěží koček, když
byla ještě kotě. Nyní však kouše
a škrábe porotce. Lze ji zkrotit?
[AL]
06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (4. Řada):
Divoké kočky (22. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
Close To Home)
Doktor Jeff je v odlehlém městě,
kde pomáhá s přemnoženými
divokými kočkami. Pes
zaměstnance potřebuje
nouzovou operaci a Jeff musí
rychle zachránit čivavu. [AL]

07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
každém věku (13. Díl)
(Treehouse Masters: Never Too
Old For A Treehouse)
Pete vyráží do Oregonu, aby pro
svou 81letou zákaznici Marlene
postavil luxusní dům v korunách
stromů. [AL]
08.25 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): 1. díl (1. Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
Danny Trejo's Dog Rescue)
V každé epizodě budou tři
celebrity vzpomínat na svá
nejbláznivější, dobrodružná
setkání se zvířaty. Kdo přijde s
nejlepší historkou? [9-A]
08.50 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): 2. díl (2. Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
Justin Hartley's This Is Rough)
V každé epizodě budou tři
celebrity vzpomínat na svá
nejbláznivější, dobrodružná
setkání se zvířaty. Kdo přijde s
nejlepší historkou? [9-A]
09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Dočasná
neschopenka (1. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Down,
Not Out)
Tia utrpí vážné zranění a o
provoz centra Villalobos se musí
postarat její děti. Uprostřed
hluboké noci všichni chytají psa
na útěku. [9-AT]

10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Tváře v pralese (7. Díl)
(Crocodile Hunter: Faces in the
Forest)
Steve Irwin si oblíbil orangutany
v Sumatře a tak se snaží pomoct
při jejich rehabilitaci. Podívá se
také k divokým zvířatům žijícím
na stromech. [9-AT]
10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 9. díl (9. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert's
Alligator Feeding Frenzy)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 11. díl (11.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
Trains A Dragon)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
12.45 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 12. díl (12.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Bindi
Says Yes!)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
13.40 Divoká Evropa (1. Řada):
Země ledu a sněhu (1. Díl)
(Wildest Europe: Land Of Ice
And Snow)
Objevte zmrzlou divočinu
severní Evropy, od orla skalního
ve skotském národním parku
Cairngorms až po lední
medvědy v norských
Špicberkách. [AL]

14.35 Divoká Evropa (1. Řada):
Řeky, jezera a oceány (2. Díl)
(Wildest Europe: Rivers, Lakes
And Oceans)
Objevte živočichy žijící v
evropských vodách, včetně
jediného vodního pavouka na
světě, evropské vydry říční a
šakala zlatého, jehož domovem
je povodí Dunaje. [AL]
15.30 Divoká Evropa (1. Řada):
3. díl (3. Díl)
(Wildest Europe: The Alps)
Objevte evropská pohoří, moře,
spalující poušť i arktickou
tundru. Poslední divočina v
Evropě nabízí fantastický a
překvapující obraz života. [AL]
16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Stoupající
příliv (18. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Rising
Tide)
Tia ve strachu z povodní ve
farnosti Assumption připravuje
evakuační plán pro ni a pro psy.
Joe má speciální vztah se
zraněným psem, kterého
zachránil. [9-AT]
17.20 Vyřešené případy (1.
Řada): Rukojmí plejtváka
dlouhoploutvého (7. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Held Hostage By A
Humpback)
Odborníci vysvětlují záběry
plejtváků dlouhoploutvých, kteří
drží potápěče jako rukojmí. A
jak se může kolonie čítající 1,5
milionu zvířat schovat před
světem? [9-A]

17.50 Vyřešené případy (1.
Řada): Místo činu a vrány (8.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Crow Crime Scene)
Odborníci rozebírají a vysvětlují,
jak se povedlo pavoukům pokrýt
celé město pavučinou během
jedné noci. Mají vrány pohřby a
proč je jedno jezero ve
Venezuele tak fascinující? [9-A]
18.15 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Podzemní ráj (8. Díl)
(Animal Cribs: Subterranean
Paradise)
Hasič Ricky zachrání krajtu
tmavou z hořící budovy.
Antonio pracuje na rozsáhlém
projektu: ve sklepě buduje
úžasný domov pro hady. [AL]
19.10 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Doupě pro agamy (9. Díl)
(Animal Cribs: Dragons' Den)
Antonio potká rodinu, která má
v akváriu v ložnici dvě agamy
vousaté. Postaví pro ně na
zahradě zajímavou klubovnu,
kterou využije celá rodina. [AL]
20.05 Na pokraji Aljašky (1.
Řada): Odvážné nové McCarthy
(16. Díl)
(Edge of Alaska: Brave New
McCarthy)
Neil zvítězí nad přírodou i
místními, když vymyslí exkurze
do dolu, avšak o jeho tajném
plánu se dozví celé město.
Tragedie přinutí jednoho z
obyvatel McCarthy bojovat o
život. [AL-T]

21.00 Poslední obyvatelé
Aljašky (4. Řada): 9. díl (9. Díl)
(The Last Alaskans: Biting Back)
Lovecká sezona je téměř u
konce, ale vše není ještě
hotovo. Heimo loví bobry a
Scott využívá nové dovednosti k
lovu kun. [6-G]

01.30 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Prostě medvědi (3. Díl)
(The Bronx Zoo: Bears Will Be
Bears)
Hrabáč Armani trpí infekcí,
která se každým dnem zhoršuje.
A medvědi hnědí neustále
hrabou a ničí si svůj výběh. [AL]

21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Hrůzná kočičí přehlídka
(10. Díl)
(My Cat From Hell: Cat Horror
Show)
Rick a Laura začali zapojovat
Snickers do soutěží koček, když
byla ještě kotě. Nyní však kouše
a škrábe porotce. Lze ji zkrotit?
[AL]

02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): Gepard (24. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Hot Cheetah)
Proč jsou dvě žirafy v Keni bílé?
A proč se nejrychlejšímu zvířeti
na souši někdy nepodaří ulovit
kořist? Na tyto i další otázky
odpoví odborníci. [9-A]

22.50 ZOO v Bronxu (1. Řada):
8. díl (8. Díl)
(The Bronx Zoo: Episode 8)
Podívejte se na každodenní
život v ZOO v Bronxu, na práci
zaměstnanců, kteří poskytují
zvířatům kvalitní péči, a
současně vzdělávají veřejnost o
zvířatech a jejich ochraně. [AL]
23.45 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Zázračné mládě (1. Díl)
(The Bronx Zoo: Miracle Cub)
Mládě levharta sněžného má
potíže s chůzí a hrozí mu trvalé
postižení. A zřízenci zoologické
zahrady připravují nový výběh
pro gazely. [AL]
00.40 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Lední medvěd ve městě (2. Díl)
(The Bronx Zoo: A Polar Bear In
The City)
Tundra, 26letý lední medvěd,
patří k nejoblíbenějším
obyvatelům zoo. Když se změní
jeho chování, zřízenci se
obávají, že onemocněl. [AL]

02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Brouk matematikem
(25. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Bug Mathematician)
Jak je možné, že netopýři v noci
jeden do druhého nikdy
nenarazí? Proč vyhledal delfín
skákavý pomoc potápěče? Na
tyto i další otázky odpoví
odborníci. [9-A]
03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Stoupající
příliv (18. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Rising
Tide)
Tia ve strachu z povodní ve
farnosti Assumption připravuje
evakuační plán pro ni a pro psy.
Joe má speciální vztah se
zraněným psem, kterého
zachránil. [9-AT]

03.45 Lovec záhad Mungo (1.
Řada): Smrtelně nebezpečná
saň z Bornea (4. Díl)
(Expedition Mungo: Deadly
Dragon Of Borneo)
V bornejských řekách se
vyskytuje plaz Genali, který loví
děti. Mungo se snaží zjistit
pravdu. Může to být krajta? [9A]

06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada): 1. díl
(1. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
At Home With Wolves)
Doktor Jeff ošetřuje mladého
psa s neobvyklým nádorem. A
doktor Baier na klinice radí u
případu hada, který více než 6
měsíců nepřijímá potravu. [9-A]

04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 9. díl (9. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert's
Alligator Feeding Frenzy)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Ocelový dům v korunách
stromů Antonia Browna (14.
Díl)
(Treehouse Masters: Antonio
Brown's Steel City Skybox)
Pete staví dům v korunách
stromů pro amerického
fotbalistu. Antonio Brown chce
prosklenou stěnu s výhledem na
basketbalové a fotbalové hřiště.
[AL]

05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Hrůzná kočičí přehlídka
(10. Díl)
(My Cat From Hell: Cat Horror
Show)
Rick a Laura začali zapojovat
Snickers do soutěží koček, když
byla ještě kotě. Nyní však kouše
a škrábe porotce. Lze ji zkrotit?
[AL]

neděle
23. květen 2021
06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Má kočka mi zničila
svatbu (11. Díl)
(My Cat From Hell: My Cat
Ruined My Wedding)
Jona a Michelle nikdy ani
nenapadlo, že by jim do
manželství mohla vnést stres
jejich ďábelská kočka Zooey.
Podaří se z ní udělat dobře
vychovanou kočičku? [AL]

08.25 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): Lenochod
překvapí Kriten Bell (3. Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
Kristen Bell's Sloth Surprise)
Celebrity Kate Micucci, Kristen
Bell a Fabio vzpomínají na svá
nejbláznivější setkání se zvířaty,
v nichž vystupují žáby, lenochod
a divocí psi. [9-A]
08.50 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): Melissa Joan
Hart a dilema s delfínem (4. Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
Melissa Joan Hart's Dolphin
Dilemma)
Celebrity Melissa Joan Hart,
Jillian Barberie a Orlando Jones
vzpomínají na bláznivá setkání
se zvířaty, v nichž vystupují
delfíni, medvědi a buldoci. [9-A]

09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Vykoupení
(2. Díl)
(Pit Bulls & Parolees:
Redeemed)
Earl se vrací z rehabilitace,
doufá, že se prostřednictvím
práce se psy znovu postaví na
nohy. A Lizzy zachrání psa a
konfrontuje jeho majitele, který
ho opustil. [9-AT]
10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Divoké africké řeky (8.
Díl)
(Crocodile Hunter: Wild River
of Africa)
Dnes se Steve Irwin podívá k
odlehlé části řeky Luangwa v
Zambii, kde hledá nilského
krokodýla, v Africe také
známého jako placatý pes. [9AT]
10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 10. díl (10.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Turtles
Take Flight)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 Akvária na míru (7.
Řada): Elegantní akvárium pro
Anthonyho Davise (15. Díl)
(Tanked: Anthony Davis' High
Brow Tank)
Hvězda NBA Anthony Davis
pověří Waydea a Bretta, aby
přeměnili celou jednu místnost
na akvárium. Splní tento
náročný úkol? [AL]

12.45 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Antonia
Browna (16. Díl)
(Tanked: Antonio Brown's
Touchdown Tank)
Hvězda NFL Antonio Brown chce
nové akvárium na letošní Super
Bowl. Tým ATM musí na
závěrečný tanec zhotovit
působivé akvárium. [AL]
13.40 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Lemuří romance (5. Díl)
(The Bronx Zoo: Slow Loris
Romance)
Samice lemura má problémy s
váhou, které jí zabraňují
otěhotnět. Zřízenci vezmou
skupinu tučňáků na vyšetření CT
a okapi má bolavá kopyta. [AL]
14.35 Má pekelná kočka (9.
Řada): Postrach Posey (10. Díl)
(My Cat From Hell: Posey The
Terror)
Jackson pracuje s drápavou
kočkou terorizující celou rodinu,
do níž brzo přibude miminko. A
setká se se skvělou kočkou
Skinny. [AL]
15.30 Má pekelná kočka (9.
Řada): Zapomenuté kočky ve
Philadelphii (11. Díl)
(My Cat From Hell: Philly's
Forgotten Cats)
Starý přítel požádá Jacksona o
pomoc při náboru nové
generace dobrovolníků ve snaze
zachránit kočky ve Philadelphii.
[AL]

16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Smečka
roste (19. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Our
Growing Pack)
Muž z Kalifornie hledá nového
psa, který by mu stál po boku v
jeho boji proti rakovině.
Mezitím se Tania a Perry
připravují na novou kapitolu rodičovství. [9-AT]

20.05 Pátrání po yettim (2.
Řada): Yetti v měsíčním světle
(7. Díl)
(Finding Bigfoot: Moonshine
and Bigfoot)
Tým cestuje do Kentucky
prozkoumat záznam svítících
očí, které by mohly patřit
yettimu. Podaří se jim vylákat
tohoto záhadného tvora z
úkrytu? [6-A]

17.20 Život veterináře (3.
Řada): Francouzský buldoček
(9. Díl)
(The Vet Life: Pardon My
Frenchie)
Doktor Lavigne operuje
francouzského buldočka s
dýchacími potížemi. A doktor
Ross ošetřuje morče, které
neustále kašle. [AL]

21.00 Pátrání po yettim (2.
Řada): Yetti z Indiany (8. Díl)
(Finding Bigfoot: Hoosier
Bigfoot)
Tým vyšetřuje v Indianě
nahlášená pozorování yettiho za
denního světla. Podaří se mu
pomocí nové osvětlovací
techniky dokázat, že tito prchaví
tvorové skutečně existují? [6-A]

18.15 Veterinář v divočině (1.
Řada): Záchrana lenochoda (8.
Díl)
(Vet Gone Wild: Sloth
Salvation)
Doktor Chris Brown cestuje do
Kostariky, aby ošetřil lenochoda
s vážným zraněním. A polapí a
ošetří malpu kapucínskou s
neznámým kožním
onemocněním. [AL]

21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Má kočka mi zničila
svatbu (11. Díl)
(My Cat From Hell: My Cat
Ruined My Wedding)
Jona a Michelle nikdy ani
nenapadlo, že by jim do
manželství mohla vnést stres
jejich ďábelská kočka Zooey.
Podaří se z ní udělat dobře
vychovanou kočičku? [AL]

19.10 Aljašské nestvůry (1.
Řada): Šavlozubý vlk (2. Díl)
(Alaska Monsters: The
Saberwolf)
Tým zkoumá legendy o
obrovském vlkovi. Todd postaví
masivní vezeňskou celu, kam by
odchycené stvoření mohli zavřít,
a Levi nasadí technologii
laserových paprsků. [AL]

22.50 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Smečka se rozšiřuje (11.
Díl)
(Alaskan Bush People: Growing
The Wolfpack)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-AT]

23.45 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): 12. díl (12. Díl)
(Alaskan Bush People: High
Tide Housing)
Vydejte se do aljašské divočiny s
Brownovými ‒ rodinou se sedmi
dětmi, kteří nejsou připojeni k
energetické síti a pro přežití v
divočině jsou závislí jeden na
druhém. [9-AT]

02.40 Vyřešené případy (1.
Řada): Disko pavouk (13. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Disco Spider)
Odborníci vysvětlují, proč
někteří pavouci tančí a co je to
za divnou pěnu, která obklopuje
celé město. A jaký záhadný tvor
loví v Evropě ovce? [9-A]

00.40 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Výstřely ve tmě (13. Díl)
(Alaskan Bush People: Shots In
The Dark)
Vydejte se do aljašské divočiny s
Brownovými ‒ rodinou se sedmi
dětmi, kteří nejsou připojeni k
energetické síti a pro přežití v
divočině jsou závislí jeden na
druhém. [9-AT]

03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Smečka
roste (19. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Our
Growing Pack)
Muž z Kalifornie hledá nového
psa, který by mu stál po boku v
jeho boji proti rakovině.
Mezitím se Tania a Perry
připravují na novou kapitolu rodičovství. [9-AT]

01.30 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Soudný den (14. Díl)
(Alaskan Bush People:
Judgement Day)
Vydejte se do aljašské divočiny s
Brownovými ‒ rodinou se sedmi
dětmi, kteří nejsou připojeni k
energetické síti a pro přežití v
divočině jsou závislí jeden na
druhém. [9-AT]

03.45 Lovec záhad Mungo (1.
Řada): Živý dinosaurus z Libérie
(5. Díl)
(Expedition Mungo: Living
Dinosaur Of Liberia)
V Libérii zabíjí lidi obrovský
krokodýl, známý jako Gbahali.
Munga zajímá, zda někde
existuje živočišný druh
podobající se dinosaurům. [9-A]

02.15 Vyřešené případy (1.
Řada): Roj včel na Times Square
(26. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Times Square Bee
Swarm)
Proč se 25 000 včel
medonosných vyrojilo u stánku
s hot dogy na Times Square?
Proč se netopýr posadil do
sněhu? Na tyto i další otázky
odpoví odborníci. [9-A]

04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 10. díl (10.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Turtles
Take Flight)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Má kočka mi zničila
svatbu (11. Díl)
(My Cat From Hell: My Cat
Ruined My Wedding)
Jona a Michelle nikdy ani
nenapadlo, že by jim do
manželství mohla vnést stres
jejich ďábelská kočka Zooey.
Podaří se z ní udělat dobře
vychovanou kočičku? [AL]

pondělí
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Navzdory nepřízni osudu (3. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Against
All Odds)
Dr. Dee a Ken otevírají
veterinární kliniku. Dr. Terry
urgentně operuje napadeného
psa. Je rozluštěno tajemství
zamilované želvy. [AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
každém věku (13. Díl)
(Treehouse Masters: Never Too
Old For A Treehouse)
Pete vyráží do Oregonu, aby pro
svou 81letou zákaznici Marlene
postavil luxusní dům v korunách
stromů. [AL]
07.36 Vyřešené případy (1.
Řada): Brouk matematikem
(25. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Bug Mathematician)
Jak je možné, že netopýři v noci
jeden do druhého nikdy
nenarazí? Proč vyhledal delfín
skákavý pomoc potápěče? Na
tyto i další otázky odpoví
odborníci. [9-A]

08.00 Vyřešené případy (1.
Řada): Roj včel na Times Square
(26. Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Times Square Bee
Swarm)
Proč se 25 000 včel
medonosných vyrojilo u stánku
s hot dogy na Times Square?
Proč se netopýr posadil do
sněhu? Na tyto i další otázky
odpoví odborníci. [9-A]
08.25 Život veterináře (4.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(The Vet Life: Saving Captain
Hook)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [9-A]
09.15 Má pekelná kočka (8.
Řada): Hrůzná kočka (10. Díl)
(My Cat From Hell: Bully Cat)
Jackson pomáhá páru, který se
kvůli své nepřátelské kočce
Martini bojí mít dítě. Podaří se
mu usmířit kočky Tanu a
Buddhu, které spolu zápasí u
kočičí toalety? [AL]
10.05 Má pekelná kočka (8.
Řada): Hodná kočička, zlobivá
kočička (11. Díl)
(My Cat From Hell: Good Kitty,
Bad Kitty)
Jackson pomáhá kočce jménem
Good Kitty postavit se dvěma
kočičím útočníkům. Dál se setká
s párem, který už má plné zuby
svých dvou koček, Tiki a Marley,
jež spořádají vše, co vidí. [AL]

10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium na žraloky
(17. Díl)
(Tanked: Shark Tank In The
Shark Tank)
Wayde a Brett navrhují
akvárium pro hokejový tým San
Jose Sharks. S replikami
hokejové výbavy, logem San
Jose Sharks a samozřejmě i
žraloky! [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Zen a umělecky
navržené bazény (6. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Zen & The Art Of Pools)
Expert na venkovní design Lucas
Congdon a jeho tým budují
neobvyklé bazény na zahradách
rodinných domů. Jejich návrhy
jsou grandióznější než kdy jindy
s neuvěřitelnými prvky. [AL]
12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Bungalov na pláži pro zajíčky
(4. Díl)
(Animal Cribs: Bunny Beach
Bungalow)
Manželský pár požádá Antonia,
aby jim navrhl venkovní
prostory pro zajíčky, které
zachránili a které jim teď běhají
po celém domě. [AL]
13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Pod ochranou draků (11.
Díl)
(Tanked: Medieval Protection)
Brett a Wayde staví pro
kalifornskou rodinu akvárium
plné klenotů, které chrání draci.
Dále mají za úkol postavit
vojenské akvárium. [AL]

14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Královna pirátů (12. Díl)
(Tanked: The Pirate Queen)
Drag queen Frank Marino se
obrátí na naši dvojici, aby mu
zhotovila jedinečnou postel s
akváriem. Náš tým dále buduje
na Floridě akvárium v podobě
pirátské lodi. [AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Boj o přežití
(3. Díl)
(The Last Alaskans: Survival
Mode)
Heimo se snaží ulovit karibu,
Tylerovi a Ashley se podaří velký
úlovek, který jim dodá
sebedůvěru. A Bob s dcerou
dorazí do své chaty a vzpomínají
na staré časy. [AL-T]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Dům v korunách stromů v
každém věku (13. Díl)
(Treehouse Masters: Never Too
Old For A Treehouse)
Pete vyráží do Oregonu, aby pro
svou 81letou zákaznici Marlene
postavil luxusní dům v korunách
stromů. [AL]
17.20 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Boj o přežití
(3. Díl)
(The Last Alaskans: Survival
Mode)
Heimo se snaží ulovit karibu,
Tylerovi a Ashley se podaří velký
úlovek, který jim dodá
sebedůvěru. A Bob s dcerou
dorazí do své chaty a vzpomínají
na staré časy. [AL-T]

18.15 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Sám (4. Díl)
(The Last Alaskans: Alone)
Podzim pokročil a lidé aljašské
divočiny se vyrovnávají se
samotou. Bob Harte, který se
potýká s osamělostí, uvítá ve
své chatě návštěvníka. [AL-T]
19.10 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Přichází zima
(5. Díl)
(The Last Alaskans: Winter's
Edge)
Začíná závod s cílem zajistit
potraviny a přístřeší před
příchodem sněhu. Heimova
rodina loví karibu, překazí jim to
hladový medvěd? [AL-T]
20.05 Planeta mutantů (2.
Řada): Čína (4. Díl)
(Mutant Planet: China)
Obrovská srážka Indie s Asií
vytvořila nejvyšší pohoří na
světě. Pouze tvorové schopní
přizpůsobit se nehostinnému
vysokohorskému prostředí zde
dokázali přežít. [9-A]
21.00 Legendy divočiny (1.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(Legends Of The Wild: Blood
Beach)
Průvodce divočinou Damian
Duffy a fotograf Matt Hoffman
se vydávají do některých
nejnebezpečnějších míst, aby
našli odpovědi na
nejpodmanivější záhady
přírody. [9-A]

21.55 Má pekelná kočka (7.
Řada): Kočky, přátelství či
nevraživost? (9. Díl)
(My Cat From Hell: Felines And
Frenemies?)
Kočky spolubydlících Joshe a
Grace se nepřestanou prát, ať
se jejich majitelé snaží sebevíc.
Jackson radí matce a dceři,
které mají potíže s bázlivou
divokou kočkou. [AL]
22.50 Má pekelná kočka (7.
Řada): Báječný nový kočičí svět
(10. Díl)
(My Cat From Hell: A Brave
New Cat World)
Jackson navštíví útulek Santé
D'or, kde hodlá pomoct
agresivní kočce Pig Pen. [AL]
23.45 Život veterináře (3.
Řada): Kachna s bulkami (12.
Díl)
(The Vet Life: Lumpy Duck)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [AL]
00.40 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada):
Statečný pejsek (2. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
A Brave Little Dog)
Doktor Jeff ošetřuje psa se
záhadným zraněním a
zanedbaná želva potřebuje nový
domov. A tým se zamiluje do
vrhu toulavých koťat. [9-A]

01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Sami a v menšině (3. Díl)
(Rugged Justice: Alone And
Outnumbered)
Tentokrát uvidíte, jak se policii
podaří zahnat medvěda od
rodinného domu a zachránit
labilní ženu, která se zatoulala
na dálnici. [12-A]
02.15 Nestvůry ve mně (8.
Řada): Pomoc, něco mě jí
zaživa! (2. Díl)
(Monsters Inside Me: Help! I'm
Being Eaten Alive)
Mladá žena přijde do
nemocnice s bodavou bolestí na
temeni hlavy. Jiná žena trpí
vážnými a podivnými
symptomy, které ohrožují její
rodinu. [16-A]
03.00 Záchrana statku (1.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(Homestead Rescue: Trapped)
Rodiny, které žijí mimo
civilizace, se musí rychle učit. V
zoufalé snaze zachránit své
usedlosti požádají odborníky na
přežití, aby je připravili na ty
nejhorší nástrahy přírody. [AL-T]
03.45 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 3. díl (3.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 3)
Citlivý lenochod Linus prožívá
krizi, když musí Claire opustit
útulek. Odbornice na lenochody
Becky vám představí druh
lenochoda, který je od přírody
dobrý plavec. [AL]

04.10 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 4. díl (4.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 4)
Odbornice na lenochody Becky
se pokouší zjistit, co dohání
samičky k šílenství. Mladý
lenochod Tigger vykazuje
netypické tendence. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium na žraloky
(17. Díl)
(Tanked: Shark Tank In The
Shark Tank)
Wayde a Brett navrhují
akvárium pro hokejový tým San
Jose Sharks. S replikami
hokejové výbavy, logem San
Jose Sharks a samozřejmě i
žraloky! [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Navzdory nepřízni osudu (3. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Against
All Odds)
Dr. Dee a Ken otevírají
veterinární kliniku. Dr. Terry
urgentně operuje napadeného
psa. Je rozluštěno tajemství
zamilované želvy. [AL]

úterý
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Vážný stav (4. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Critical
Condition)
Dee ošetřuje čivavu v život
ohrožujícím stavu a vážně
nemocné tele. Papoušek ara
potřebuje zkrátit zobák. Dee a
Ken přivítají do rodiny sedm
omdlévajících koz. [AL]

06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Ocelový dům v korunách
stromů Antonia Browna (14.
Díl)
(Treehouse Masters: Antonio
Brown's Steel City Skybox)
Pete staví dům v korunách
stromů pro amerického
fotbalistu. Antonio Brown chce
prosklenou stěnu s výhledem na
basketbalové a fotbalové hřiště.
[AL]
07.36 Malí obři (1. Řada): 1.
díl (1. Díl)
(Little Giants: Microzilla)
Díky špičkovým technologiím
dokážou fotoaparáty zachytit a
zvětšit drobné obludy v jejich
přirozeném prostředí a ukázat,
čeho jsou schopné. [AL]
08.00 Malí obři (1. Řada): 2.
díl (2. Díl)
(Little Giants: Murderous
Mouse)
Díky špičkovým technologiím
dokážou fotoaparáty zachytit a
zvětšit drobné obludy v jejich
přirozeném prostředí a ukázat,
čeho jsou schopné. [AL]
08.25 Život veterináře (4.
Řada): 3. díl (3. Díl)
(The Vet Life: Operation Opera)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [9-A]

09.15 Má pekelná kočka (8.
Řada): Izolované kočky (12. Díl)
(My Cat From Hell: Cats In
Isolation)
Jackson navštíví rozdělenou
domácnost, kde spolu neustále
soupeří čtyři kočky. Dále zajede
do chovatelské stanice koček,
kde dvě kočky už leta žijí v
izolaci kvůli územním sporům.
[AL]
10.05 Má pekelná kočka (9.
Řada): Fluffyho poslední pokus
(1. Díl)
(My Cat From Hell: Fluffy's Last
Stand)
Kočka Missy, která má spadeno
na kocoura Fluffyho, je příčinou
roztržek mezi matkou a dcerou.
Dokáže jim Jackson pomoct?
[AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Atlantis v akváriu (18.
Díl)
(Tanked: The Tank Of Atlantis)
Tým ATM spěchá s dokončením
akvária Mini Gran Prix pro
zábavní park in Las Vegas.
Navrhují 6 metrů dlouhé
akvárium představující ztracené
město Atlantis. [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Hrad u moře (7. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Castle By The Sea)
Na Lucase čeká epická výzva
vybudovat bazén hodný
římského paláce v Mexickém
zálivu. Je mimo svou komfortní
zónu a dokonce se obrátí o
pomoc na císaře Césara. [AL]

12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Palác pro prasátko (5. Díl)
(Animal Cribs: Pot-Bellied Pig
Palace)
Antonio bude jedné rodině
navrhovat ráj pro jejich
prasátko. Čuník Pickles
potřebuje nové bydlení, bazén s
bahnem a prostorný výběh
kolem celé zahrady. [AL]
13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Největší akvárium (13.
Díl)
(Tanked: Pipe Dreams)
Tým ATM zhotoví dvě
propojitelná akvária s objemem
přes 950 tisíc litrů vody pro
atrakci, kde se návštěvníci
budou potápět se žraloky. [AL]
14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Ideální akvárium (14.
Díl)
(Tanked: The Purr-fect Tank)
Wayde a Brett zhotoví akvárium
pro světovou internetovou
senzaci, kocoura Henriho, a
obrovské akvárium na strop
restaurace hotelu Royal Blues.
[AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Sám (4. Díl)
(The Last Alaskans: Alone)
Podzim pokročil a lidé aljašské
divočiny se vyrovnávají se
samotou. Bob Harte, který se
potýká s osamělostí, uvítá ve
své chatě návštěvníka. [AL-T]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Ocelový dům v korunách
stromů Antonia Browna (14.
Díl)
(Treehouse Masters: Antonio
Brown's Steel City Skybox)
Pete staví dům v korunách
stromů pro amerického
fotbalistu. Antonio Brown chce
prosklenou stěnu s výhledem na
basketbalové a fotbalové hřiště.
[AL]
17.20 Nejdivočejší ostrovy
Indonésie (1. Řada): Dračí
doupě (5. Díl)
(Wildest Islands Of Indonesia:
Dragon's Domain)
V teplých podmínkách
Indonésie se výborně daří
tamním plazům. Vydejte se do
korun stromů i moří plných
korálů a zjistěte, jak se stala
dračím doupětem. [AL]
18.15 Divoká Kostarika
(Wild Costa Rica)
Seznamte se s neuvěřitelnými
tvory, kteří žijí v jednom
z geograficky nejrůznorodějších
míst na světě. Uvidíte vzácného
a tajnůstkářského ocelota a
pumu. [AL]
19.10 Divoká Havaj
(Wild Hawaii)
Prozkoumáte nádhernou
přírodu Havajských ostrovů a
objevíte jejich rozdílné
ekosystémy, které jsou
domovem mnohých ohrožených
druhů. [AL]

20.05 ZOO (4. Řada): Milovaný
hmyz (4. Díl)
(The Zoo: Beloved Bugs)
Zoologická zahrada čeká na
příjezd čtvrtého mláděte
levharta sněžného. Pár kondorů
andských si oblíbí nový výběh a
neposedný binturong opět
odmítá očkování. [AL]
21.00 Akvárium (1. Řada):
Záchrana mláďat vydry (8. Díl)
(The Aquarium: Baby Otter
Rescue)
Na Nandi, nejmenšího rejnoka v
akváriu, čeká preventivní
prohlídka a mladé kachny dorazí
do nového domova. [AL]
21.55 Má pekelná kočka (8.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(My Cat From Hell: Scout's
Honor)
Kočky matky samoživitelky
Carter, Caramel a Scout,
neustále bojují a zoufalá Scout
si dělá z kuchyně záchod.
Bengálská kočka Cheeto bez
varování napadne svou
majitelku Allison. [AL]
22.50 Má pekelná kočka (8.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(My Cat From Hell: A Scratch
From The Past)
Kočka Cali má svou majitelku
Taru ráda, ale útočí na každého
návštěvníka. Kurtova kočka
Kurtis ničí a jí všechno v
dohledu. Pomůže jim specialista
na chování koček Jackson
Galaxy? [AL]

23.45 Planeta mutantů (2.
Řada): Čína (4. Díl)
(Mutant Planet: China)
Obrovská srážka Indie s Asií
vytvořila nejvyšší pohoří na
světě. Pouze tvorové schopní
přizpůsobit se nehostinnému
vysokohorskému prostředí zde
dokázali přežít. [9-A]

03.00 Záchrana statku (1.
Řada): Za dveřmi je vlk (7. Díl)
(Homestead Rescue: Wolves At
The Door)
Raneyovi pomáhají rodině
Johnsonů, kteří nemají pitnou
vodu ani potravu. Záhadní
dravci usmrtili jejich psy a oni se
bojí, že jsou na řadě. [AL-T]

00.40 Legendy divočiny (1.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(Legends Of The Wild: Blood
Beach)
Průvodce divočinou Damian
Duffy a fotograf Matt Hoffman
se vydávají do některých
nejnebezpečnějších míst, aby
našli odpovědi na
nejpodmanivější záhady
přírody. [9-A]

03.45 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 5. díl (5.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 5)
Strávíte rok s pěti pomalu se
pohybujícími obyvateli útulku
pro lenochody Aviarios Sloth
Sanctuary na Kostarice, kde se
věnují záchraně osiřelých či
zraněných jedinců. [AL]

01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Všichni jsou ozbrojeni (2.
Díl)
(Rugged Justice: They're All
Packing Rifles)
Jednotka musí tentokrát vyřešit
protizákonné zastřelení jelena,
zabránit sebevraždě a zastavit
zločince nelegálně lovící zvěř.
[12-A]
02.15 Nestvůry ve mně (8.
Řada): Mám v hlavě červa (3.
Díl)
(Monsters Inside Me: There's A
Maggot In My Head)
Žena, která nedávno porodila, je
v kritickém stavu. Mladý muž
má nesnesitelné bolesti a
doktoři zjistí, že mu něco
napadlo mozek. [16-A]

04.10 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 6. díl (6.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 6)
Strávíte rok s pěti pomalu se
pohybujícími obyvateli útulku
pro lenochody Aviarios Sloth
Sanctuary na Kostarice, kde se
věnují záchraně osiřelých či
zraněných jedinců. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Atlantis v akváriu (18.
Díl)
(Tanked: The Tank Of Atlantis)
Tým ATM spěchá s dokončením
akvária Mini Gran Prix pro
zábavní park in Las Vegas.
Navrhují 6 metrů dlouhé
akvárium představující ztracené
město Atlantis. [AL]

05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Vážný stav (4. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Critical
Condition)
Dee ošetřuje čivavu v život
ohrožujícím stavu a vážně
nemocné tele. Papoušek ara
potřebuje zkrátit zobák. Dee a
Ken přivítají do rodiny sedm
omdlévajících koz. [AL]

středa
26. květen 2021
06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
5. díl (5. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Down To
The Wire)
Sledujte veterinářku Dee
Thornellovou a její tým, kteří
společnými silami řeší extrémní
případy a ošetřují pacienty
specifické pro Aljašku, od soba a
losa po tažné psy a soumary.
[AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Námořníci v oblacích (15. Díl)
(Treehouse Masters: Semper Fi
In The Sky)
Pete staví dům v korunách
stromů pro děti zraněných
námořníků. Síť představuje
neotřelý způsob vstupu,
přičemž další sítě tvoří most
mezi jednotlivými částmi. [AL]

07.36 Malí obři (1. Řada): 3.
díl (3. Díl)
(Little Giants: Eight-Legged
Nightmare)
Díky špičkovým technologiím
dokážou fotoaparáty zachytit a
zvětšit drobné obludy v jejich
přirozeném prostředí a ukázat,
čeho jsou schopné. [AL]
08.00 Malí obři (1. Řada):
Obojživelník mimozemšťan (4.
Díl)
(Little Giants: Alien Amphibian)
Hoši hledají v Manambato na
Madagaskaru parosničku
rajskou. Patří k
nejpozoruhodnějším útočníkům
na světě a dokáže se během
několika sekund zahrabat do
země. [AL]

10.05 Má pekelná kočka (9.
Řada): Značkování teritoria (3.
Díl)
(My Cat From Hell: Pee Battle)
Jackson pomáhá matce a dceři,
jejichž roztomilé kočky si
značkují teritorium. Dále se
setká s problematickým
kocourem Bowiem, který už má
u svých majitelů na kahánku.
[AL]
10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Ludacrise
(19. Díl)
(Tanked: This Tank Is Ludacris!)
Brett a Wayde závodí s časem,
aby postavili akvárium pro
rapera a herce Ludacrise, který
chce rafinované akvárium s
množstvím exotických ryb. [AL]

08.25 Život veterináře (4.
Řada): 4. díl (4. Díl)
(The Vet Life: Struggling Pug)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [9-A]

11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Skrytá večírková zóna
(8. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Hidden Party Zone)
Lucas přijme takřka nesplnitelný
úkol přeměnit malý
předměstský dvorek na luxusní
pětihvězdičkový bazén. [AL]

09.15 Má pekelná kočka (9.
Řada): Mé pekelné štěně (2. Díl)
(My Cat From Hell: My Pup
From Hell)
Jackson pomáhá s bengálským
kocourem Sydneyem, který
značkuje každý kus nábytku v
domě. A energická kočka Stella
ohrožuje batole. [AL]

12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Stodola na zahradě (6. Díl)
(Animal Cribs: Backyard
Barnyard)
Jedna rodina má dům plný
zachráněných zvířátek včetně
dvou mini koňů, kteří spí s
majiteli v ložnici. Antonio jim
postaví jedinečnou stáj. [AL]

13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Nevšední akvárium (3.
Díl)
(Tanked: Tanks On Tap)
Přírodovědné muzeum v Las
Vegas se obrátí na podnik ATM,
aby mu zde zhotovili akvárium v
podobě kolotoče, který bude
mít místo běžných koní mořské
koníky. [AL]
14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Záchrana na poslední
chvíli (16. Díl)
(Tanked: Saved By The Spell)
Hollywoodská hvězda Mario
Lopez a ATM spojí své síly, aby
proměnili herní konzoli na
drobné v interaktivní akvárium s
posilovacím kolem. [AL]
15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Přichází zima
(5. Díl)
(The Last Alaskans: Winter's
Edge)
Začíná závod s cílem zajistit
potraviny a přístřeší před
příchodem sněhu. Heimova
rodina loví karibu, překazí jim to
hladový medvěd? [AL-T]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Námořníci v oblacích (15. Díl)
(Treehouse Masters: Semper Fi
In The Sky)
Pete staví dům v korunách
stromů pro děti zraněných
námořníků. Síť představuje
neotřelý způsob vstupu,
přičemž další sítě tvoří most
mezi jednotlivými částmi. [AL]

17.20 Pitbulové a propuštění
trestanci (10. Řada): 5. díl (5.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Fire Dog)
Rodina nechává své psy vybrat
nového člena rodiny. A uplynul
přesně rok od požáru domu
Kananiho a Mariah. A vrací se
zmizelý bývalý vězeň. [9-AT]
18.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (10. Řada): Štěňátka v
krabici (6. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: A Box Of
Puppies)
Žena, která pravidelně adoptuje
starší psy, chce další přírůstek. A
Mariah a Kanani hledají krabici s
opuštěnými štěňaty. [AL]
19.10 Pitbulové a propuštění
trestanci (10. Řada): Jako šéf (7.
Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Like A
Boss)
Earl najde fenu se spoustou
nádorů trpící infekcí a tým se jí
snaží pomoct. A jeden právník
hodlá adoptovat aktivního psa.
[AL]
20.05 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Deník propuštěného
vězně (6. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: The Parolee's Journey)
Propuštění vězni dostávají šanci
přeměnit se a užívat si život ve
Villalobosu. Tia prozradí, jak se v
centru dařilo Earlovi, Country
Mattovi a dalším. [9-AT]

21.00 Veterinární policie
Houston (9. Řada): Pes ze
skládky (2. Díl)
(Animal Cops Houston:
Junkyard Dog)
Když se tělesná teplota psa,
který je v šoku, vyšplhá
nebezpečně vysoko, tým
houstonské SPCA závodí s
časem o jeho záchranu. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (8.
Řada): 3. díl (3. Díl)
(My Cat From Hell: Nightmare
On Cat Street)
Odborník na chování koček
Jackson Galaxy pomáhá lidem s
neukázněnými mazlíčky. Od
koček, které ničí vztahy, po
násilníky, kvůli nimž skončili
jejich majitelé v nemocnici. [AL]
22.50 Má pekelná kočka (8.
Řada): Divoká kočka z prodejny
(4. Díl)
(My Cat From Hell: Feral Shop
Cat)
Jackson pomáhá dvojici, jež se
kvůli rvačkám svých koček
přestěhovala do většího domu,
aby je od sebe oddělila. A
divoká kočka Greenie značkuje
prodejnu a ohrožuje její
budoucnost. [AL]
23.45 ZOO (4. Řada): Milovaný
hmyz (4. Díl)
(The Zoo: Beloved Bugs)
Zoologická zahrada čeká na
příjezd čtvrtého mláděte
levharta sněžného. Pár kondorů
andských si oblíbí nový výběh a
neposedný binturong opět
odmítá očkování. [AL]

00.40 Akvárium (1. Řada):
Záchrana mláďat vydry (8. Díl)
(The Aquarium: Baby Otter
Rescue)
Na Nandi, nejmenšího rejnoka v
akváriu, čeká preventivní
prohlídka a mladé kachny dorazí
do nového domova. [AL]
01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Život či smrt (5. Díl)
(Rugged Justice: Life or Death)
Policie připravuje tajnou
operaci, která má zabránit
medvědí rodince v terorizování
místní restaurace. Srážka na
dálnici má tragické následky.
[12-A]
02.15 Nestvůry ve mně (8.
Řada): Něco mí užírá dítě (4.
Díl)
(Monsters Inside Me:
Something Is Eating My Baby)
Chlapce zasáhne vysoká
horečka. Žena trpí podivnými
symptomy, které ji dostanou na
pokraj šílenství. Batole upadne
do transu. [16-A]
03.00 Záchrana statku (1.
Řada): 10. díl (10. Díl)
(Homestead Rescue: Honey I
Torched The Homestead)
Rodiny, které žijí mimo
civilizace, se musí rychle učit. V
zoufalé snaze zachránit své
usedlosti požádají odborníky na
přežití, aby je připravili na ty
nejhorší nástrahy přírody. [AL-T]

03.45 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 7. díl (7.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 7)
Strávíte rok s pěti pomalu se
pohybujícími obyvateli útulku
pro lenochody Aviarios Sloth
Sanctuary na Kostarice, kde se
věnují záchraně osiřelých či
zraněných jedinců. [AL]
04.10 Seznamte se s
lenochody (1. Řada): 8. díl (8.
Díl)
(Meet The Sloths: Episode 8)
Strávíte rok s pěti pomalu se
pohybujícími obyvateli útulku
pro lenochody Aviarios Sloth
Sanctuary na Kostarice, kde se
věnují záchraně osiřelých či
zraněných jedinců. [AL]
04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium pro Ludacrise
(19. Díl)
(Tanked: This Tank Is Ludacris!)
Brett a Wayde závodí s časem,
aby postavili akvárium pro
rapera a herce Ludacrise, který
chce rafinované akvárium s
množstvím exotických ryb. [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
5. díl (5. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Down To
The Wire)
Sledujte veterinářku Dee
Thornellovou a její tým, kteří
společnými silami řeší extrémní
případy a ošetřují pacienty
specifické pro Aljašku, od soba a
losa po tažné psy a soumary.
[AL]

čtvrtek
27. květen 2021
06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
6. díl (6. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Farm
Frenzy)
Vydejte se s veterinářkou Dee
Thornell a jejími kolegy za
nejextrémnějšími případy a
klienty, které naleznete na
vzdálené Aljašce: soby, losy,
severské psy a nákladní osly.
[AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Vyšplhejte se do kina (16. Díl)
(Treehouse Masters: Climb-In
Drive-In)
Pete bude stavět kino v
korunách stromů. Občerstvení
bude podáváno prostřednictvím
kladkostroje a křesla se budou
zvedat do stromů a poskytovat
dokonalý výhled na obrazovku.
[AL]
07.36 Malí obři (1. Řada):
Pouštní Terminátor (5. Díl)
(Little Giants: Desert
Terminator)
Bradley a Billy vypátrají ve
vyprahlé buši Tinaja v Novém
Mexiku stonohu obrovskou.
Tento neúprosný zabiják je
vyzbrojen jedovatými drápy.
[AL]

08.00 Malí obři (1. Řada):
Jurský drtič (6. Díl)
(Little Giants: Jurassic
Jawbreaker)
Bradley a Billy jsou ve Velkém
Karru v Jižní Africe, kde hledají
majestátního mini draka kruhochvosta štítnatého. Má
působivý obranný
mechanizmus. [AL]
08.25 Život veterináře (4.
Řada): Klinika v Houstonu (1.
Díl)
(The Vet Life: Houston Ink)
Lékaři se připravují na otevření
nové kliniky. A doktor Blue
ošetřuje fenu buldoka s
prasklou mléčnou žlázou. [9-A]
09.15 Má pekelná kočka (9.
Řada): Kocour Lucifer (4. Díl)
(My Cat From Hell: Lucifer The
Cat)
Jackson pomáhá svobodné
matce s kočkou Pickles, která
terorizuje děti. Dále pomáhá
kocourovi jménem Lucifer,
jehož posedlost jídlem ho může
stát život. [AL]
10.05 Má pekelná kočka (9.
Řada): Má terapeutická kočka
potřebuje terapii (5. Díl)
(My Cat From Hell: My Therapy
Cat Needs Therapy)
Jackson pomáhá veteránovi s
PTSD, jehož stresuje
terapeutická kočka.
Bartholomew neničí pouze
nábytek. Negativně se
podepisuje i na manželství. [AL]

10.55 Akvária na míru (7.
Řada): Zdřímnout si s rybkami
(20. Díl)
(Tanked: Napping With The
Fishes)
Ředitel společnosti Zappos chce
svým zaměstnancům dopřát
místnost, v níž by si mohli
zdřímnout. Wayde a Brett
přijmou výzvu k vybudování
sedmimetrového akvária s
koutky na spaní. [AL]
11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Pro ptactvo (9. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: For The Birds)
Ekologicky uvědomělá rodina,
která žije v ptačí rezervaci na
Floridě, požádá návrháře Lucase
o vytvoření rajského bazénu pro
lidi a oázy s rybníky pro ptactvo.
[AL]
12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Kozí hřiště (7. Díl)
(Animal Cribs: Pygmy Goat
Playground)
Dvě nigerijské trpasličí kozy zničí
majitelům zahradu. A návrhář
Antonio na ní vybuduje zábavné
kozí hřiště s lezeckou stěnou.
[AL]
13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Všude samé ryby (17.
Díl)
(Tanked: Fish-A-Palooza)
Brett a Wayde se podělí o
neuvěřitelné informace o
rybách, které jsou od zákazníků
a fanoušků žádané nejčastěji, a
ukážou vám dosud neodvysílané
záběry. [AL]

14.35 Akvária na míru (4.
Řada): V nadměrné velikosti
(18. Díl)
(Tanked: Shaq-Sized)
Wayde narazí na basketbalovou
legendu a čtyřnásobného mistra
NBA Shaquillea O'Neala, který si
přeje akvárium uvnitř kabiny
kamionu. [AL]

18.15 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 3. díl (3. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 3)
Přerostlý maminčin mazánek
Pete se nechce osamostatnit a
tučňák s vykloubeným kolenem
nemá na výběr. A jednooký
Edgar se zoufale snaží zavděčit
své manželce. [AL]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Na tenkém
ledu (6. Díl)
(The Last Alaskans: On Thin Ice)
Seldenovi vyrazí na 4denní
okruh kladení pastí, kde by na
ně mohlo číhat nebezpečí.
Heimo se musí utkat se
smečkou vlků, aby se mu
podařilo ulovit losa na zimu.
[AL-T]

18.40 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 4. díl (4. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 4)
Tým se snaží zachránit ohrožené
mládě, tělnatému tučňákovi je
předepsána přísná dieta a
mladistvý neznámého pohlaví
dostane důležité výsledky testů.
[AL]

16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Vyšplhejte se do kina (16. Díl)
(Treehouse Masters: Climb-In
Drive-In)
Pete bude stavět kino v
korunách stromů. Občerstvení
bude podáváno prostřednictvím
kladkostroje a křesla se budou
zvedat do stromů a poskytovat
dokonalý výhled na obrazovku.
[AL]
17.20 Renovace přístavu
(Take Back the Harbour)
Cílem unikátního programu na
newyorském ostrově
Governor's Island je vrátit do
přírody ústřice, které jsou
přínosem pro prostředí okolního
přístavu. [AL]

19.10 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 5. díl (5. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 5)
Cedrik prodělal amputaci a jeho
šťastné manželství s Robin čelí
zatím největší výzvě, mládě
Squeaker testuje trpělivost lidí a
divoký tučňák má životu
nebezpečné zranění. [AL]
19.35 Setkání s tučňáky (1.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(Meet The Penguins: Episode 6)
Je ošetřen divoký tučňák se
životu nebezpečným zraněním,
dva obyvatelé ohrady se pustí
do ošklivého souboje a jeden z
dlouhodobých rezidentů slaví
zvláštní svátek! [AL]
20.05 Zákon v Texasu (6.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(Lone Star Law: Episode 8)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]

21.00 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Zvláštní
vydání: Zácvik nováčků (20. Díl)
(Animal Cops Philadelphia:
Special Edition: Agents in
Training)
V tomto zvláštním pořadu se
společně s nováčky podíváte, co
obnáší boj proti zločinu v
jednom americkém městě,
které se potýká s vysokou
zločinností. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (8.
Řada): Neobyčejná koťata:
záchranná akce (5. Díl)
(My Cat From Hell: Kitten
Impossible: Roadtrip Rescue)
Milovník koček vyrazí do terénu.
Aby zachránil 50 koťátek z
útulků v LA, odveze je do svého
rodného Boulderu v Coloradu.
[AL]
22.50 Má pekelná kočka (8.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(My Cat From Hell: Mojito Cat)
Jackson pomáhá mladému muži
s opravdovou fobií z koček. Pak
se vrací do Colorada, aby zde
přiměl své oblíbené kotě zůstat
v novém adoptivním domě. [AL]
23.45 Pitbulové a propuštění
trestanci: Tiiny příběhy (11.
Řada): Deník propuštěného
vězně (6. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Tia's
Tales: The Parolee's Journey)
Propuštění vězni dostávají šanci
přeměnit se a užívat si život ve
Villalobosu. Tia prozradí, jak se v
centru dařilo Earlovi, Country
Mattovi a dalším. [9-AT]

00.40 Veterinární policie
Houston (9. Řada): Pes ze
skládky (2. Díl)
(Animal Cops Houston:
Junkyard Dog)
Když se tělesná teplota psa,
který je v šoku, vyšplhá
nebezpečně vysoko, tým
houstonské SPCA závodí s
časem o jeho záchranu. [9-A]

03.45 Setkání s orangutany (1.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(Meet The Orangutans: Episode
1)
Sledujte život osiřelých
orangutaních mláďat, která se
dostanou do nejstaršího útulku
pro orangutany na Borneu. Zde
dostanou pár životních lekcí.
[AL]

01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Ohnivý pruh (6. Díl)
(Rugged Justice: Line of Fire)
Seržant Jewell zadrží v poušti
otce se synem, kteří jsou
obviněni z držení drog. Strážník
Jacobson vyšetřuje skupinu
náruživých lovců. [12-A]

04.10 Setkání s orangutany (1.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(Meet The Orangutans: Episode
2)
Nový sirotek v útulku potřebuje
někoho, kdo by mu pomohl se
zde zabydlet. Mláďata jsou ve
velkém ohrožení kvůli parazitům
pozřeným ze země. [AL]

02.15 Nestvůry ve mně (8.
Řada): Něco mi útočí na mozek
(5. Díl)
(Monsters Inside Me: My Brain
Is Under Attack)
Muž upadne do bezvědomí.
Studenta bolí v krku a má to
smrtelné následky. Monstrum,
které ho ničí, je překvapivě
běžné. Odborníky konsternují
podivné symptomy jedné ženy.
[16-A]
03.00 Záchrana statku (1.
Řada): Dům hrůzy (11. Díl)
(Homestead Rescue:
Homestead of Horrors)
Rodiny, které žijí mimo
civilizace, se musí rychle učit. V
zoufalé snaze zachránit své
usedlosti požádají odborníky na
přežití, aby je připravili na ty
nejhorší nástrahy přírody. [AL-T]

04.30 Akvária na míru (7.
Řada): Zdřímnout si s rybkami
(20. Díl)
(Tanked: Napping With The
Fishes)
Ředitel společnosti Zappos chce
svým zaměstnancům dopřát
místnost, v níž by si mohli
zdřímnout. Wayde a Brett
přijmou výzvu k vybudování
sedmimetrového akvária s
koutky na spaní. [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
6. díl (6. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Farm
Frenzy)
Vydejte se s veterinářkou Dee
Thornell a jejími kolegy za
nejextrémnějšími případy a
klienty, které naleznete na
vzdálené Aljašce: soby, losy,
severské psy a nákladní osly.
[AL]

pátek
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06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Zuřivý býk (7. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Raging
Bull)
Doktorka Dee letí na vzdálenou
kliniku v aljašském městě Healy.
Pak také připravuje býka
Nuggeta na páření a doktora
Terryho čeká při očkování šesti
koťátek překvapení. [AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Místnost s vířivkou (17. Díl)
(Treehouse Masters: Hot Tub
Rumpus Room)
Pete staví pro svého kamaráda
dům v korunách stromů určený
pro relaxaci. Bude mít bar a
vestavěné patro. A poprvé i
vířivku. [AL]
07.36 Malí obři (1. Řada):
Rozkošná hrozba (7. Díl)
(Little Giants: Baby-Faced
Menace)
Bradley a Billy najdou v jižní
Kalifornii super predátora:
vakoveverku létavou. Tento
vačnatec je skutečným
predátorem. [AL]
08.00 Malí obři (1. Řada):
Rypoš z pekla (8. Díl)
(Little Giants: Hell Hamster)
V jihoafrické Mpumalangě
budou hoši hledat rypoše
kapského. Má obří zuby ostré
jako břitva a říká se mu „král
podzemí". [AL]

08.25 Život veterináře (4.
Řada): 2. díl (2. Díl)
(The Vet Life: Saving Captain
Hook)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [9-A]

11.50 Neuvěřitelné bazény (2.
Řada): Líná řeka (10. Díl)
(Insane Pools : Off The Deep
End: Lazy River Runs Through
It)
Lucas a jeho tým postaví svou
první línou řeku! Tato soukromá
líná řeka vede kolem
skutečného ostrova, velkých
vodopádů a obří jeskyně. [AL]

09.15 Má pekelná kočka (9.
Řada): Proviněný opatrovník (6.
Díl)
(My Cat From Hell: Guilt
Stricken Guardian)
Jackson se snaží pomoct
nervózní kočce, která si neustále
značkuje teritorium. Přemluví
opatrovnici, aby svou kočku s
cukrovkou přestala krmit
těstovinami? [AL]

12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Podzemní ráj (8. Díl)
(Animal Cribs: Subterranean
Paradise)
Hasič Ricky zachrání krajtu
tmavou z hořící budovy.
Antonio pracuje na rozsáhlém
projektu: ve sklepě buduje
úžasný domov pro hady. [AL]

10.05 Má pekelná kočka (9.
Řada): Kočičí šikana (7. Díl)
(My Cat From Hell: Baby The
Bully)
Jackson se nejdříve věnuje
kočce, která šikanuje všechny
ostatní kočky, a ty se musí
skrývat v koupelně, a poté
terapeutické kočce, která
dobrovolničí v charitě. [AL]
10.55 Akvária na míru (8.
Řada): Vysněné akvárium
Keyshie Cole (1. Díl)
(Tanked: Keyshia Cole's Dream
Tank)
Zpěvačka R&B Keyshia Cole
doslova sní o krásném akváriu s
mořskou vodou. Naštěstí pro
ATM ji její fanoušci na sociálních
sítích přivedli právě k nim! [AL]

13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Wilmerovo akvárium
(19. Díl)
(Tanked: Wilmer's TankErrama)
Nejlepší kamarádi a neustálí
sokové Wayde King a Brett
Raymer se vrací na obrazovky,
aby rozšířili největší americký
podnik na výrobu akvárií, Acrylic
Tank Manufacturing, ATM. [AL]
14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Díky, přijďte zas (20. Díl)
(Tanked: Tank You Come
Again!)
Režisér pořadu Jackass Jeff
Tremaine nemůže krmit úhoře
ve svém akváriu. Klienti na vinici
v Malibu potřebují pomoct
poté, co jim požár poškodil
venkovní akvárium. [AL]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Hluboká zima
(7. Díl)
(The Last Alaskans: Dark
Winter)
Uprostřed zimy putují poslední
lidé aljašské divočiny přes
zamrzlý Arktický oceán. Heimo
ještě potřebuje losa a Seldenovi
se vydají na další část své cesty.
[AL-T]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Místnost s vířivkou (17. Díl)
(Treehouse Masters: Hot Tub
Rumpus Room)
Pete staví pro svého kamaráda
dům v korunách stromů určený
pro relaxaci. Bude mít bar a
vestavěné patro. A poprvé i
vířivku. [AL]
17.20 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 11. díl (11.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
Trains A Dragon)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
18.15 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 12. díl (12.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Bindi
Says Yes!)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

19.10 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 4. díl (4. Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Big Day
for Baby Rhino)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
20.05 Život veterináře (3.
Řada): Pes mi sežral šortky (13.
Díl)
(The Vet Life: The Dog Ate My
Shorts)
Doktor Blue zjišťuje, proč je
jeden pes tak letargický. Snad
nesežral svému majiteli šortky!
Doktor Lavigne operuje huskyho
a mazlíček doktora Rosse
potřebuje ošetřit. [AL]
21.00 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada):
Odvátý (3. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
Blown Away)
Doktor Jeff s týmem ošetřuje
psa, který se ztratil ve vichřici.
Doktor Baier ošetřuje ptáčka s
velkým charakterem. Susan
zachrání opuštěného
ochrnutého psa. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (8.
Řada): Pomoc! Pomoc! (7. Díl)
(My Cat From Hell: Mayday!
Mayday!)
Jackson zažije největší kočičí
útok v životě, když zakusí drápy
kočky May. Dále pomáhá
nervózní majitelce přestěhovat
její divoké kočky do Kanady.
[AL]

22.50 Má pekelná kočka (8.
Řada): Uličník Max (8. Díl)
(My Cat From Hell: Bad Max)
Jackson pracuje s hyperaktivním
perským kocourem, panem
Weasleyem, ale když se zhroutí,
příběh se vydá jiným směrem.
Dokáže přivést vyhnaného
kocoura Maxe zpět? [AL]
23.45 Zákon v Texasu (6.
Řada): 8. díl (8. Díl)
(Lone Star Law: Episode 8)
V Texasu je všechno větší
včetně práce pro texaské revíry,
které chrání přírodní zdroje
státu osamělé hvězdy a kde se
ochraňuje také jejich 27 miliónů
obyvatel. [9-A]
00.40 Veterinární policie
Filadelfie (12. Řada): Zvláštní
vydání: Zácvik nováčků (20. Díl)
(Animal Cops Philadelphia:
Special Edition: Agents in
Training)
V tomto zvláštním pořadu se
společně s nováčky podíváte, co
obnáší boj proti zločinu v
jednom americkém městě,
které se potýká s vysokou
zločinností. [9-A]
01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Sami a v menšině (3. Díl)
(Rugged Justice: Alone And
Outnumbered)
Tentokrát uvidíte, jak se policii
podaří zahnat medvěda od
rodinného domu a zachránit
labilní ženu, která se zatoulala
na dálnici. [12-A]

02.15 Nestvůry ve mně (8.
Řada): Monstrum v mé puse (6.
Díl)
(Monsters Inside Me: The
Monster In My Mouth)
Miminko trpí hroznými
záchvaty. Profesor biologie se
po divném experimentu stane
nečekaným hostitelem. Otce
rodiny napadnou tisíce parazitů.
[16-A]
03.00 Záchrana statku (1.
Řada): Návnada pro grizzlyho
(12. Díl)
(Homestead Rescue: Grizzly
Bait)
Rodiny, které žijí mimo
civilizace, se musí rychle učit. V
zoufalé snaze zachránit své
usedlosti požádají odborníky na
přežití, aby je připravili na ty
nejhorší nástrahy přírody. [AL-T]
03.45 Setkání s orangutany (1.
Řada): 3. díl (3. Díl)
(Meet The Orangutans: Episode
3)
Sledujte život osiřelých malých
orangutanů, kteří nejprve putují
do nejstaršího útulku pro
orangutany na Borneu, než
budou v dospělosti opět
vypuštěni zpět na svobodu. [AL]
04.10 Setkání s orangutany (1.
Řada): 4. díl (4. Díl)
(Meet The Orangutans: Episode
4)
Sledujte život osiřelých malých
orangutanů, kteří nejprve putují
do nejstaršího útulku pro
orangutany na Borneu, než
budou v dospělosti opět
vypuštěni zpět na svobodu. [AL]

04.30 Akvária na míru (8.
Řada): Vysněné akvárium
Keyshie Cole (1. Díl)
(Tanked: Keyshia Cole's Dream
Tank)
Zpěvačka R&B Keyshia Cole
doslova sní o krásném akváriu s
mořskou vodou. Naštěstí pro
ATM ji její fanoušci na sociálních
sítích přivedli právě k nim! [AL]
05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Zuřivý býk (7. Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Raging
Bull)
Doktorka Dee letí na vzdálenou
kliniku v aljašském městě Healy.
Pak také připravuje býka
Nuggeta na páření a doktora
Terryho čeká při očkování šesti
koťátek překvapení. [AL]

sobota
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06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Max nenávidí mou
rodinu (12. Díl)
(My Cat From Hell: Max Hates
My Family)
Stejně jako většina italských
rodin Anna a její syn Chris mají
blízký vztah. Kvůli Maxovu
bezohlednému chování se však
tato rodina začne drobit. [AL]
06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada):
Statečný pejsek (2. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
A Brave Little Dog)
Doktor Jeff ošetřuje psa se
záhadným zraněním a
zanedbaná želva potřebuje nový
domov. A tým se zamiluje do
vrhu toulavých koťat. [9-A]

07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Námořníci v oblacích (15. Díl)
(Treehouse Masters: Semper Fi
In The Sky)
Pete staví dům v korunách
stromů pro děti zraněných
námořníků. Síť představuje
neotřelý způsob vstupu,
přičemž další sítě tvoří most
mezi jednotlivými částmi. [AL]
08.25 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): Whitney
Cummings a střet s kojotem (5.
Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
Whitney Cummings' Coyote
Clash)
Celebrity Whitney Cummings,
Lauren Lapkus a Perez Hilton
vzpomínají na bláznivá setkání
se zvířaty, v nichž vystupují
kojoti, skunkové a štěňátka. [9A]
08.50 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): David
Arquette a katastrofa v zoo (6.
Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
David Arquette's Petting Zoo
Calamity)
Celebrity David Arquette, Tricia
Helfer a Tiffani Thiessen
vzpomínají na bláznivá setkání
se zvířaty, v nichž vystupují obří
králíci a roztomilí klokani
quokka. [9-A]

09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Dole (3. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Down
Below)
Ze San Diega přijede žena, která
chce nabídnout domov
jednomu z nejstarších psů ve
Villalobos. A Lizzy s Marcelem
pátrají po ztracených štěňatech.
[9-AT]
10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Plno slonů (9. Díl)
(Crocodile Hunter: A Handful of
Elephants)
Steve a Terri Irwinovi dnes uvádí
pořad o ohroženém druhu
indonézského slona. Tito
tvorové jsou neuvěřitelně klidná
zvířata, která žijí pouze v
džunglích a v okolí řek na
Sumatře. [9-AT]
10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 11. díl (11.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
Trains A Dragon)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
11.50 Divoká Evropa (1. Řada):
4. díl (4. Díl)
(Wildest Europe: Forests and
Woodlands)
Prozkoumáte poslední divočinu
Evropy, od horských oblastí přes
moře a spalující pouště po
arktickou tundru, která nabízí
překvapivě bující život. [AL]

12.45 Divoká Evropa (1. Řada):
5. díl (5. Díl)
(Wildest Europe: Arid Lands)
Prozkoumáte poslední divočinu
Evropy, od horských oblastí přes
moře a spalující pouště po
arktickou tundru, která nabízí
překvapivě bující život. [AL]
13.40 Divoká Austrálie (1.
Řada): Divoká Austrálie - 1. část
(1. Díl)
(Wild Australia: Wild Australia Part 1)
V Austrálii se nachází jedna z
největších a nejdrsnějších
divočin na světě. Zdejší
domorodci přežili díky tomu, že
pozorovali přírodu a učili se od
ní. [AL]
14.35 Divoká Austrálie (1.
Řada): Divoká Austrálie - 2. část
(2. Díl)
(Wild Australia: Wild Australia Part 2)
V Austrálii se nachází jedna z
největších a nejdrsnějších
divočin na světě. Zdejší
domorodci přežili díky tomu, že
pozorovali přírodu a učili se od
ní. [AL]
15.30 Divoká Kostarika
(Wild Costa Rica)
Seznamte se s neuvěřitelnými
tvory, kteří žijí v jednom
z geograficky nejrůznorodějších
míst na světě. Uvidíte vzácného
a tajnůstkářského ocelota a
pumu. [AL]

16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Ohlédnutí
(20. Díl)
(Pit Bulls & Parolees:
Unleashed)
Majitelka záchranného centra
Villalobos Tia Maria Torresová
se ohlíží za divácky oblíbenými
příběhy a mimo jiné vám
představí dosud neodvysílané
záběry. [9-AT]
17.20 Vyřešené případy (1.
Řada): Chobotnice Houdini (9.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Octopus Houdini)
Odborníci rozebírají a vysvětlují,
jak dokážou ptáci zpívat bez
použití hlasu. A jak dokáže
chobotnice utéct z akvária a
docela zmizet? [9-A]
17.50 Vyřešené případy (1.
Řada): Zvířecí vandalové (10.
Díl)
(Nature's Strangest Mysteries:
Solved: Animal Vandals)
Odborníci se snaží vysvětlit
nejpodivnější přírodní záhady.
Například která zvířata se
dokážou vloupat do automobilů
a proč ryba přešla na druhou
stranu silnice. [9-A]
18.15 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Nové vybavení pro útulek (10.
Díl)
(Animal Cribs: Rescue Ranch
Remodel)
Gentle Barn je domovem více
než 200 zachráněných zvířat
včetně prasat, koní, jedné lamy,
a dokonce i emu. Antonio
navrhne vybavení, aby byla
zvířátka aktivní. [AL]

19.10 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Nejlepší stavby (11. Díl)
(Animal Cribs: Best Builds)
Antonio s týmem vzpomínají na
své největší a nejlepší projekty.
A vděční majitelé informují o
tom, jak si jejich zvířata
zamilovala nové postýlky. [AL]
20.05 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Víra a rodina (25. Díl)
(Alaskan Bush People: Faith &
Family)
Brownovi jsou nesví v cizím
prostředí, kde Ami podstupuje
různá zdravotní vyšetření, která
mají určit vhodnou léčbu. A
Noah se zatím v divočině sám
stará o rodinnou usedlost. [9-A]
21.00 Poslední obyvatelé
Aljašky (4. Řada): 10. díl (10.
Díl)
(The Last Alaskans: Laying
Down Their Legacy)
Charlie je rád, že může používat
Bobovy staré vlasce. Seldenovi a
Nelsonovi se balí po úspěšné
sezoně. [6-G]
21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Max nenávidí mou
rodinu (12. Díl)
(My Cat From Hell: Max Hates
My Family)
Stejně jako většina italských
rodin Anna a její syn Chris mají
blízký vztah. Kvůli Maxovu
bezohlednému chování se však
tato rodina začne drobit. [AL]

22.50 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Klokan Dave (4. Díl)
(The Bronx Zoo: Kangaroo
Dave)
Zřízenci pomáhají 14tiletému
klokanovi Daveovi, který trpí
artritidou. Policisté se snaží
uklidnit kriticky ohroženého
gaviála indického. [AL]
23.45 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Lemuří romance (5. Díl)
(The Bronx Zoo: Slow Loris
Romance)
Samice lemura má problémy s
váhou, které jí zabraňují
otěhotnět. Zřízenci vezmou
skupinu tučňáků na vyšetření CT
a okapi má bolavá kopyta. [AL]
00.40 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Sloní důvěra (6. Díl)
(The Bronx Zoo: An Elephant's
Trust)
Mladá vydra Monty má potíže
se žvýkáním kvůli možné infekci
zubů. Zřízenci ZOO sdílejí, jak se
starají o tři slonice. [AL]
01.30 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Cvičení varanů (7. Díl)
(The Bronx Zoo: Training
Dragons)
Zřízenci seznamují samce a
samice varana komodského s
nadějí, že se rozmnoží. Tým cvičí
milé kotuly veverovité a očkují
rybáky inka. [AL]
02.15 Jak to zvířata dokážou
(1. Řada): Levitující ještěrky a
nesmrtelné medúzy (1. Díl)
(How Do Animals Do That?:
Levitating Lizards And Immortal
Jellyfish)
Nové vědecké objevy a
technologie odhalují, jak
ještěrka doslova chodí po vodě.
Jsou medúzy nesmrtelné? [AL]

02.40 Jak to zvířata dokážou
(1. Řada): Nadzvukové sovy a
neviditelné chobotnice (2. Díl)
(How Do Animals Do That?:
Supersonic Owls And Invisible
Octopuses)
Odborník na ptáky vysvětluje,
jak sova dokáže ulovit kořist,
kterou ani nevidí. A proč je
chobotnice mistrem převleků?
[AL]
03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Ohlédnutí
(20. Díl)
(Pit Bulls & Parolees:
Unleashed)
Majitelka záchranného centra
Villalobos Tia Maria Torresová
se ohlíží za divácky oblíbenými
příběhy a mimo jiné vám
představí dosud neodvysílané
záběry. [9-AT]
03.45 Lovec záhad Mungo (1.
Řada): Namibijské prase s
hlavou psa (6. Díl)
(Expedition Mungo: Namibia's
Dog-Headed Pig Monster)
Mungo se vydá do Namibie, aby
si posvítil případ prasete se psí
hlavou, které údajně v noci loví
v okolních vesnicích domácí
zvířata a děti. [9-A]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 11. díl (11.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Robert
Trains A Dragon)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Max nenávidí mou
rodinu (12. Díl)
(My Cat From Hell: Max Hates
My Family)
Stejně jako většina italských
rodin Anna a její syn Chris mají
blízký vztah. Kvůli Maxovu
bezohlednému chování se však
tato rodina začne drobit. [AL]

neděle
30. květen 2021
06.00 Má pekelná kočka (4.
Řada): Buddha týrá Hectora
(13. Díl)
(My Cat From Hell: Buddha
Bullies Hector)
Nejlepší přátelé Hector a Rick se
dělí o podnájem, ale jsou
rozhádaní kvůli Rickově kočce
Buddhovi, která nenávidí
Hectora. Podaří se jim kočku
zkrotit? [AL]
06.48 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada):
Odvátý (3. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
Blown Away)
Doktor Jeff s týmem ošetřuje
psa, který se ztratil ve vichřici.
Doktor Baier ošetřuje ptáčka s
velkým charakterem. Susan
zachrání opuštěného
ochrnutého psa. [9-A]

07.36 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Vyšplhejte se do kina (16. Díl)
(Treehouse Masters: Climb-In
Drive-In)
Pete bude stavět kino v
korunách stromů. Občerstvení
bude podáváno prostřednictvím
kladkostroje a křesla se budou
zvedat do stromů a poskytovat
dokonalý výhled na obrazovku.
[AL]

10.05 Lovec krokodýlů (3.
Řada): Džungle v oblacích (10.
Díl)
(Crocodile Hunter: Jungle in the
Clouds)
Dnes se společně vydáme na
cestu okolo pobřežních
kořenovníků v Nové Guiney a
přes mlhavé džungle v nížinných
planinách až k světově
vzácnému rovníkovému ledovci.
[9-AT]

08.25 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): Emily
Deschanel a medvědí kosti (7.
Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
Emily Deschanel's Bear Bones)
Celebrity Emily Deschanel,
Daymond John a Alex Pall
vzpomínají na bláznivá setkání
se zvířaty, v nichž vystupují
divocí medvědi, jedinečná
kuřata a ztracení psi. [9-A]

10.55 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 12. díl (12.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Bindi
Says Yes!)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]

08.50 Setkání celebrit se
zvířaty (1. Řada): Melissa Joan
Hart a dilema s delfínem (4. Díl)
(Celebrity Animal Encounters:
Melissa Joan Hart's Dolphin
Dilemma)
Celebrity Melissa Joan Hart,
Jillian Barberie a Orlando Jones
vzpomínají na bláznivá setkání
se zvířaty, v nichž vystupují
delfíni, medvědi a buldoci. [9-A]
09.15 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Dar (4. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: The Gift)
Když Tia dostane zvláštní e-mail
o adopci, vydá se na druhý
konec země, aby ještě před
Vánoci našla nový domov pro
jednoho psa. A rodina dostane
nezapomenutelný dar. [9-AT]

11.50 Akvária na míru (7.
Řada): Akvárium na žraloky
(17. Díl)
(Tanked: Shark Tank In The
Shark Tank)
Wayde a Brett navrhují
akvárium pro hokejový tým San
Jose Sharks. S replikami
hokejové výbavy, logem San
Jose Sharks a samozřejmě i
žraloky! [AL]
12.45 Akvária na míru (7.
Řada): Atlantis v akváriu (18.
Díl)
(Tanked: The Tank Of Atlantis)
Tým ATM spěchá s dokončením
akvária Mini Gran Prix pro
zábavní park in Las Vegas.
Navrhují 6 metrů dlouhé
akvárium představující ztracené
město Atlantis. [AL]

13.40 ZOO v Bronxu (2. Řada):
Sloní důvěra (6. Díl)
(The Bronx Zoo: An Elephant's
Trust)
Mladá vydra Monty má potíže
se žvýkáním kvůli možné infekci
zubů. Zřízenci ZOO sdílejí, jak se
starají o tři slonice. [AL]
14.35 Má pekelná kočka (9.
Řada): Mňoukající kámoši (12.
Díl)
(My Cat From Hell: Meow
Mates)
Jackson navštíví „kočičího
velvyslance", který pomáhá
svému opatrovníkovi s hledáním
domovů pro kočky s postižením.
A Jackson se seznámí s
neuvěřitelným programem pro
vězně. [AL]
15.30 Má pekelná kočka (9.
Řada): Kočičí šikana (7. Díl)
(My Cat From Hell: Baby The
Bully)
Jackson se nejdříve věnuje
kočce, která šikanuje všechny
ostatní kočky, a ty se musí
skrývat v koupelně, a poté
terapeutické kočce, která
dobrovolničí v charitě. [AL]
16.25 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Mladá krev
(14. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Young
Blood)
V záchranné stanici začne
pracovat nový bývalý vězeň.
Lizzy a Joe se pokusí polapit
zatoulaného mazlíčka. Rodina
chce adoptovat psa, aby si
zaplnila prázdná místa ve svých
srdcích. [9-AT]

17.20 Život veterináře (3.
Řada): Prasátko má roztoče
(10. Díl)
(The Vet Life: This Little Piggy
Has Mites)
Doktor Lavigne použije u psa
jedinečnou fixační metodu. A
mini prasátko se snaží kousnout
doktora Blue a doktor Ross
ošetřuje ježka. [AL]
18.15 Hrdinové z The Dodo (2.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(Dodo Heroes: Sam And Mel's
Fight For Seals)
Dojemné příběhy zvířat z celého
světa, která se ocitla v zoufalé
situaci, jakož i odvážných mužů
a žen, kteří se jim ze všech sil
snaží pomoct. [AL]
19.10 Aljašské nestvůry (1.
Řada): Vydří muž (3. Díl)
(Alaska Monsters: The
Otterman)
Tým pátrá po vydřím muži, o
kterém se říká, že se dokáže
proměňovat z muže ve vydru.
Todd postaví past ohnivého
kruhu a ostatní členové týmu při
pátrání využijí vzducholoď. [AL]
20.05 Pátrání po yettim (2.
Řada): Bobo si značkuje své
území (9. Díl)
(Finding Bigfoot: Bobo Marks
His Turf)
Tým zkoumá pozorování yettiho
v Novém Mexiku. Podaří se mu
nalézt důkazy o existenci
nejzáhadnějšího predátora v
rozlehlých lesích národního
parku? [6-A]

21.00 Pátrání po yettim (2.
Řada): Světe div se, je to yetti
(10. Díl)
(Finding Bigfoot: Holy Cow, It's
Bigfoot)
Zprávy z utažské státní
univerzity vedou tým k
přesvědčení, že yetti v tomto
státě pobývá už desítky let.
Pomůže jim svědek pozorování
jednoho chytit? [6-A]
21.55 Má pekelná kočka (4.
Řada): Buddha týrá Hectora
(13. Díl)
(My Cat From Hell: Buddha
Bullies Hector)
Nejlepší přátelé Hector a Rick se
dělí o podnájem, ale jsou
rozhádaní kvůli Rickově kočce
Buddhovi, která nenávidí
Hectora. Podaří se jim kočku
zkrotit? [AL]
22.50 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Vypuštěni do volné
přírody (15. Díl)
(Alaskan Bush People: Released
To The Wild)
Vydejte se do aljašské divočiny s
Brownovými ‒ rodinou se sedmi
dětmi, kteří nejsou připojeni k
energetické síti a pro přežití v
divočině jsou závislí jeden na
druhém. [9-AT]
23.45 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): Zpět u Brownových (16.
Díl)
(Alaskan Bush People: Back In
Browntown)
Vydejte se do aljašské divočiny s
Brownovými ‒ rodinou se sedmi
dětmi, kteří nejsou připojeni k
energetické síti a pro přežití v
divočině jsou závislí jeden na
druhém. [9-AT]

00.40 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): 17. díl (17. Díl)
(Alaskan Bush People: All That
Matters)
Vydejte se spolu s rodinou
Brownových do aljašských lesů.
Brownovi mají sedm dětí a žijí
svépomocí mimo civilizaci
uprostřed divočiny. [9-A]
01.30 Lidé z aljašských lesů (3.
Řada): 18. díl (18. Díl)
(Alaskan Bush People: Bear
With Us)
V srdci Aljašky žije rodina, která
se zde narodila a byla
vychována k životu v přírodě.
Billy a Amy Brownovi a jejich
sedm dětí žijí mimo civilizaci a
spoléhají jeden na druhého. [9A]
02.15 Jak to zvířata dokážou
(1. Řada): Ptáci létající
pozpátku a slizcí mořští tvorové
(3. Díl)
(How Do Animals Do That?:
Backwards Birds And Slimy Sea
Creatures)
Záběry z vysokorychlostní
kamery ukazují, jak kolibřík létá
pozpátku. A proč jsou sliznatky
těmi nejnechutnějšími
stvořeními v celém oceánu?
[AL]
02.40 Jak to zvířata dokážou
(1. Řada): Psí ocasy a krokodýlí
čelisti (4. Díl)
(How Do Animals Do That?:
Puppy Dog Tails And Crocodile
Jaws)
Vědci odhalují pravý význam
toho, když pes vrtí ocasem. Jaké
tajemství skrývají silné čelisti
krokodýla a jak jim uniknout?
[AL]

03.00 Pitbulové a propuštění
trestanci (8. Řada): Mladá krev
(14. Díl)
(Pit Bulls & Parolees: Young
Blood)
V záchranné stanici začne
pracovat nový bývalý vězeň.
Lizzy a Joe se pokusí polapit
zatoulaného mazlíčka. Rodina
chce adoptovat psa, aby si
zaplnila prázdná místa ve svých
srdcích. [9-AT]
03.45 Evan to roztočí (1.
Řada): Žraloci a rekreace (1.
Díl)
(Evan Goes Wild: Sharks And
Recreation)
Evan plave s velrybami na
jednom z tahitských ostrovů.
Také pomáhá shromažďovat
vzorky DNA žraloků citronových
a zachraňuje opuštěná koťata.
[AL]
04.30 No nazdar! Irwinovi
zasahují (2. Řada): 12. díl (12.
Díl)
(Crikey! It's the Irwins: Bindi
Says Yes!)
Irwinovi - Terry, Bindi a Robert pokračují v odkazu ochránce
zvířat Steva Irwina skrze práci v
australské zoo. [AL]
05.15 Má pekelná kočka (4.
Řada): Buddha týrá Hectora
(13. Díl)
(My Cat From Hell: Buddha
Bullies Hector)
Nejlepší přátelé Hector a Rick se
dělí o podnájem, ale jsou
rozhádaní kvůli Rickově kočce
Buddhovi, která nenávidí
Hectora. Podaří se jim kočku
zkrotit? [AL]

pondělí
31. květen 2021
06.00 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Záchrana sovího mláděte (8.
Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Operation
Baby Owl Rescue)
Doktorka Dee letí zachránit šest
sovích mláďat, jejichž rodiče
usmrtil orel. Její pes se v útulku
stavá dárcem krve pro
labradora. [AL]
06.48 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Domy v korunách stromů (18.
Díl)
(Treehouse Masters: A
Treehouse Production)
Pete staví pro svého přítele
penzion v korunách stromů.
Pete zapojí svou fantazii při
návrhu vodopádu, který poteče
kolem terasy do rybníku pod ní.
[AL]
07.36 Malí obři (1. Řada):
Tichý, ale jedovatý (9. Díl)
(Little Giants: Silent Butt
Deadly)
Bradley a Billy budou v
mohavské poušti v Kalifornii
hledat brouka čeledi
střevlíkovitých. Když je tento
brouk v nebezpečí, vystřikuje
jedovatou tekutinu. [AL]
08.00 Malí obři (1. Řada):
Ninja v deštném pralese (10.
Díl)
(Little Giants: Rainforest Ninja)
V madagaskarském deštném
pralese hledá tým téměř
neviditelné stvoření:
chameleona pardálího. Tento
plaz při testování popírá zákony
fyziky. [AL]

08.25 Život veterináře (4.
Řada): Alpakalypsa (7. Díl)
(The Vet Life: Alpaca-lypse)
Tři veterináři, kteří se spřátelili
během studií na vysoké škole a
společně snili o své vlastní praxi,
nyní provozují veterinární
nemocnici v texaském
Houstonu. [9-A]
09.15 Má pekelná kočka (9.
Řada): Značkování teritoria (3.
Díl)
(My Cat From Hell: Pee Battle)
Jackson pomáhá matce a dceři,
jejichž roztomilé kočky si
značkují teritorium. Dále se
setká s problematickým
kocourem Bowiem, který už má
u svých majitelů na kahánku.
[AL]

11.50 Neuvěřitelné bazény (3.
Řada): 1. díl (1. Díl)
(Insane Pools: Off the Deep
End: Top of the Mountain)
Expert na venkovní design Lucas
Congdon buduje neobvyklé
bazény na zahradách rodinných
domů. Jeho návrhy jsou
grandióznější než kdy jindy a
vyznačují se neuvěřitelnými
prvky. [AL]
12.45 Zvířecí obydlí (2. Řada):
Doupě pro agamy (9. Díl)
(Animal Cribs: Dragons' Den)
Antonio potká rodinu, která má
v akváriu v ložnici dvě agamy
vousaté. Postaví pro ně na
zahradě zajímavou klubovnu,
kterou využije celá rodina. [AL]

10.05 Má pekelná kočka (9.
Řada): Divoká kočka (9. Díl)
(My Cat From Hell: Ferocious
Foster)
Jackson se věnuje kočce Henery,
která byla vykázána ven,
protože doma neustále
značkovala. [AL]

13.40 Akvária na míru (4.
Řada): Obrovský telefon (5. Díl)
(Tanked: Give A Dog A Phone)
Komunikační společnost si
objedná interaktivní akvárium
ve tvaru obrovského telefonu.
Podaří se Wayneovi a Brettovi
přijít s akváriem, které uspokojí
jejich představu? [AL]

10.55 Akvária na míru (8.
Řada): Melovo nostalgické
akvárium (2. Díl)
(Tanked: Mel's Drive In Tank)
Kalifornská restaurace si chce
nechat zhotovit akvárium do
nové pobočky v Santa Monice.
Majitelé jím chtějí navodit
nostalgickou atmosféru a
zdůraznit 70letou historii
podniku. [AL]

14.35 Akvária na míru (4.
Řada): Akvárium v podobě oka
(22. Díl)
(Tanked: When the
Moon(Shine) Hits Your Eye)
Wayde a Brett cestují do
Tennessee, kde chce restaurace
s divadelním představením
Hatfield a McCoy nahradit staré
destilační zařízení akváriem.
[AL]

15.30 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Oheň a led (8.
Díl)
(The Last Alaskans: Fire And
Ice)
Heimo a Edna se loučí se svou
nejstarší chatou a Charlie s
velkou pečlivostí staví svoji
první chatu a uvažuje o své
budoucnosti v divočině. [AL-T]
16.25 Odborníci na domy v
korunách stromů (7. Řada):
Domy v korunách stromů (18.
Díl)
(Treehouse Masters: A
Treehouse Production)
Pete staví pro svého přítele
penzion v korunách stromů.
Pete zapojí svou fantazii při
návrhu vodopádu, který poteče
kolem terasy do rybníku pod ní.
[AL]
17.20 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Na tenkém
ledu (6. Díl)
(The Last Alaskans: On Thin Ice)
Seldenovi vyrazí na 4denní
okruh kladení pastí, kde by na
ně mohlo číhat nebezpečí.
Heimo se musí utkat se
smečkou vlků, aby se mu
podařilo ulovit losa na zimu.
[AL-T]
18.15 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Hluboká zima
(7. Díl)
(The Last Alaskans: Dark
Winter)
Uprostřed zimy putují poslední
lidé aljašské divočiny přes
zamrzlý Arktický oceán. Heimo
ještě potřebuje losa a Seldenovi
se vydají na další část své cesty.
[AL-T]

19.10 Poslední obyvatelé
Aljašky (2. Řada): Oheň a led (8.
Díl)
(The Last Alaskans: Fire And
Ice)
Heimo a Edna se loučí se svou
nejstarší chatou a Charlie s
velkou pečlivostí staví svoji
první chatu a uvažuje o své
budoucnosti v divočině. [AL-T]
20.05 Planeta mutantů (2.
Řada): Namibie (5. Díl)
(Mutant Planet: Namibia)
V nejstarší poušti světa, Namib,
dokáže přežít neuvěřitelně
mnoho rostlin a živočichů. Měli
totiž 50 milionů let na to, aby se
naučili mazaně vypořádat s
podmínkami prostředí. [9-A]
21.00 Legendy divočiny (1.
Řada): 3. díl (3. Díl)
(Legends Of The Wild: Blood In
The Water)
Průvodce divočinou Damian
Duffy a fotograf Matt Hoffman
se vydávají do některých
nejnebezpečnějších míst, aby
našli odpovědi na
nejpodmanivější záhady
přírody. [9-A]
21.55 Má pekelná kočka (8.
Řada): Kočičí Jekyll a Hyde (9.
Díl)
(My Cat From Hell: Jekyll And
Hyde Cat)
Jackson navštíví slepou kočku,
která trpí v chaotickém
prostředí. Poté se seznámí s
kočkou Jude, která je přes den
andílkem, ale v noci se mění na
noční můru. [AL]

22.50 Má pekelná kočka (8.
Řada): Hrůzná kočka (10. Díl)
(My Cat From Hell: Bully Cat)
Jackson pomáhá páru, který se
kvůli své nepřátelské kočce
Martini bojí mít dítě. Podaří se
mu usmířit kočky Tanu a
Buddhu, které spolu zápasí u
kočičí toalety? [AL]
23.45 Život veterináře (3.
Řada): Pes mi sežral šortky (13.
Díl)
(The Vet Life: The Dog Ate My
Shorts)
Doktor Blue zjišťuje, proč je
jeden pes tak letargický. Snad
nesežral svému majiteli šortky!
Doktor Lavigne operuje huskyho
a mazlíček doktora Rosse
potřebuje ošetřit. [AL]
00.40 Dr. Jeff: Veterinář ze
Skalnatých hor (5. Řada):
Odvátý (3. Díl)
(Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet:
Blown Away)
Doktor Jeff s týmem ošetřuje
psa, který se ztratil ve vichřici.
Doktor Baier ošetřuje ptáčka s
velkým charakterem. Susan
zachrání opuštěného
ochrnutého psa. [9-A]
01.30 Drsná spravedlnost (1.
Řada): Život či smrt (5. Díl)
(Rugged Justice: Life or Death)
Policie připravuje tajnou
operaci, která má zabránit
medvědí rodince v terorizování
místní restaurace. Srážka na
dálnici má tragické následky.
[12-A]

02.15 Nestvůry ve mně (8.
Řada): Připraveni na smrt (7.
Díl)
(Monsters Inside Me: Braced
For Death)
U mladé dívky se vyvinuly
záhadné skvrnité boláky.
Houževnatého sportovce
postihne vzácná nemoc, která
způsobuje halucinace. Žena
zápolí s podivnými záchvaty
zvracení. [16-A]
03.00 Záchrana statku (1.
Řada): 13. díl (13. Díl)
(Homestead Rescue: When
Cows Attack)
Rodiny, které žijí mimo
civilizace, se musí rychle učit. V
zoufalé snaze zachránit své
usedlosti požádají odborníky na
přežití, aby je připravili na ty
nejhorší nástrahy přírody. [AL-T]
03.45 Setkání s orangutany (1.
Řada): 5. díl (5. Díl)
(Meet The Orangutans: Episode
5)
Gelison dorazil do Sepiloku jako
roční mládě traumatizované
smrtí své matky. Už se zde
trochu zabydlel. Jenže jeho
střemhlavé seskoky a šikana
druhých posouvají zdejší
hranice. [AL]
04.10 Setkání s orangutany (1.
Řada): 6. díl (6. Díl)
(Meet The Orangutans: Episode
6)
V Sepiloku nastala doba krmení
a o orangutany je zde dobře
postaráno. Jenže se musí naučit
shánět potravu sami, což může
být obtížné. [AL]

04.30 Akvária na míru (8.
Řada): Melovo nostalgické
akvárium (2. Díl)
(Tanked: Mel's Drive In Tank)
Kalifornská restaurace si chce
nechat zhotovit akvárium do
nové pobočky v Santa Monice.
Majitelé jím chtějí navodit
nostalgickou atmosféru a
zdůraznit 70letou historii
podniku. [AL]

05.15 Doktorka Dee:
Veterinářka z Aljašky (2. Řada):
Záchrana sovího mláděte (8.
Díl)
(Dr. Dee: Alaska Vet: Operation
Baby Owl Rescue)
Doktorka Dee letí zachránit šest
sovích mláďat, jejichž rodiče
usmrtil orel. Její pes se v útulku
stavá dárcem krve pro
labradora. [AL]

