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Od

Od úterý 8. ledna ve 20.00.
Co se stane, když se poprvé setkají páry, které mají
vztah online? Tento fascinující seriál sleduje osudy
Američanů, kteří se domnívají, že nalezli v online
prostoru svou spřízněnou duši. Nyní se připravují na
návštěvu v cizině. Opět uvidíte i dva páry, které spolu
v USA už žijí. Pro lásku riskují všechno a doufají, že se
dopracují k zásnubám. Svobodná matka Rachel se s
miminkem připravuje na cestu do Anglie, kde chce
navštívit muže, se kterým se seznámila
prostřednictvím karaoke aplikace. 52letá babička
Angela se chystá na setkání s ideálním partnerem z
Nigérie, 30letým Michaelem. Její rodina však
pochybuje o jeho úmyslech. Ricky, který se podruhé
rozvádí, vyráží za novou láskou Melissou do
Kolumbie. Její odtažité chování ho ale znepokojí.
Zkrachuje internetový románek, až dojde na běžné
každodenní starosti?

Beďarová doktorka
Od pátku 11. ledna ve 21.00.
Přední dermatoložka, dr. Sandra Leeová – známá
jako Beďarová doktorka – pomáhá řadě lidí s
různými onemocněními kůže. Netuší, kdo jí v
ordinaci navštíví a co bude muset udělat, aby svým
pacientům pomohla vyřešit jejich dermatologické
problémy. Tentokrát ji navštíví Irais, jíž nepříjemný
nádor na hlavě znemožňuje vycházet na veřejnost,
kde se ona i její děti stávají terčem posměchu.
Patrickovi, který roky pracoval v příšerném vedru, se
na nose udělaly obrovské boláky a téměř nemůže
dýchat. Joea zase trápí velký nádor uprostřed čela,
který se za poslední rok hodně zvětšil. Dr. Leeová ve
všech případech zahajuje léčbu opatrným
pohovorem a vyšetřením, aby mohla určit diagnózu
a stanovit léčbu. Tisíce pacientů jí vděčí za
porozumění vlastní kůži a převzetí kontroly nad
vlastním životem.
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7 malých Johnstonů
Od pondělí 21. ledna ve 20.00.
V určitých věcech jsou Johnstonovi běžná
sedmičlenná rodina, která chce žít americký sen.
Nejedná se však o obyčejnou rodinu. Jsou největší
rodinou malých lidí na světě. Všech sedm členů trpí
achondroplazií, genetickou poruchou, která ovlivňuje
jejich vzrůst. Rozhodně však nevedou nudný život.
Johnstonovi prodali dům a usadili se v hotelu, dokud
neseženou nové obydlí. Když se jim ho konečně
podaří nalézt, mají z toho všichni takovou radost, že
se do něj hned nastěhují a první noc v něm stráví bez
nábytku. Zábavu to dětem rozhodně nijak nezkazí.
Amber a Trent se snaží Liz pomoct překonat první
rozchod. Díky domácím opravám navíc odhalí riziko,
kvůli kterému možná budou muset dočasně nový
dům opustit, než se v něm usadí. Jak se Johnstonovi
se všemi problémy vypořádají?

Můj 270kg život
Od čtvrtka 31. ledna ve 21.00.
Hodně lidí bojuje s hubnutím. Pro mnohé je to však
otázka života a smrti. Seriál se zaměřuje na jedince,
kteří váží přes 270 kg a kteří se vydávají na
neuvěřitelnou cestu za ztrátou nadváhy. Hodlají tak
navždy změnit svůj život. Jednotlivé díly vám
představí dojemný příběh člověka, který se pomocí
gastrického bypassu a diety pokouší zhubnout
desítky kilogramů. Všichni tito lidé prodělají riskantní
operaci, budou bojovat se závislostí, potřebou
spoléhat se na druhé a s vlastní bezmocností a
doufají, že konečně dosáhnou úspěchu a pocitu
hrdosti. A jak nám tito odvážní jedinci ukážou,
nejedná se pouze o otázku ztráty hmotnosti, ale i o
kuráž.
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