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ŘÍJEN 2020 TIPY

Darcey a Stacey
Od středy 7. října ve 20:00
Slavná identická dvojčata, sestry Darcey a Stacey
Silvaovy, začínají novou a vzrušující společnou
kapitolu, přičemž je tato série bude sledovat na
každém kroku! Darcey, která si prožila emotivní
kolotoč při hledání lásky v pořadu 90denní
snoubenci, se učí mít ráda samu sebe a konečně
nejdřív myslet na své potřeby. Stacey své zasnoubení
s albánským snoubencem Florianem povýší, když
konečně přijde z USA vízum K-1. Ale Darcey má stále
pochybnosti ohledně svého závazku ke Stachy, když
najde na internetu fotky Floriana s jinou ženou a
zvěsti, že je nevěrný. Tento sezóna se také blíže
podívá na zbytek rodiny Silvaových včetně otce
Mikea, dospívajících dcer Darcey Aniko a Aspen a
matky Nancy. Spousta smíchu, slz a hlavně dramat
naplňuje život těchto známých dvojčat – a to
nejneuvěřitelnějším způsobem!

Ach ty nohy!
Od pátku 9. října ve 20:00
Buď, že smrdí, nebo je moc chlupatá, pro některé lidi
je jejich noha zdrojem těžkostí. Ale pro ostatní
nejsou problémy s nohami jen o nevzhlednosti, ale o
velké bolesti. Naštěstí přicházejí pediatři dr. Brad
Schaeffer a dr. Ebonie Vincent se záchranou! Tato
neobyčejná série je sleduje při léčbě pacientů se
šokujícími problémy s nohami a jejich snaze změnit
jim navždy život. Dr. Schaeffer a dr. Vincent viděli
snad vše, od batolete s 12 prsty na nohou po
ženskou nohu ve tvaru písmene Z – a jsou
rozhodnuti své pacienty uzdravit, aby opět běhali.
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Dvojnásobní Derricové
Od pondělí 26. října ve 20:00
Karen a Deon Derricoovi umějí násobit, a to včetně
dvou porodů dvojčat a jednoho paterčat, zcela
přirozeně. Jejich 11 divokých dětí a oni sami se
chystají na další porod: na cestě jsou trojčata! Tato
srdečná série sleduje rodinu při jejich proplouvání
životem s rozšiřujícím se počtem potomků. Ale v
rodině najdeme také nezměrnou lásku a naději,
protože s novými trojčaty půjde o hodně. Po 24
týdnech těhotenství se Karen připravuje strávit
zbytek doby do porodu v nemocnici, ale nenarozené
děti zdá se mají vlastní představy o tom, kdy chtějí
na tento svět. Jde o kolotoč emocí, když se Karen a
Deon chystají na nové přírůstky, ale pro jejich 11 dětí
o velké dobrodružství, které bude ještě větší.

90denní snoubenci: Opačným
směrem
Od středy 28. října ve 21:00
Říká se, že láska nezná hranic. Ale u těchto
mezinárodních párů představených v této poutavé
sérii je jejich vztah prověřen jako nikdy dříve.
Američané i Američanky, kteří se zamilovali do
partnera ze vzdálených zemí, jedou do jejich
domovského státu, aby začali společný život v
zahraničí. Série nadále sleduje modelku a raperku
Brittany, která se vzdala svého pohodlného životního
stylu kvůli lásce k Axmanovi z Jordánu. Poté, co se
rozhodla vrátit od Indie, aby byla se Sumitem, setká
se Jenny s dalšími problémy u jeho rodičů? A Deavan
dá Jihoonovi šokující ultimátum. Bude láska těchto
párů dostatečně silná, aby ustála jazykové bariéry,
kulturní rozdíly a výzvy, kterým musejí páry čelit při
svém novém, společném životě?
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