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BŘEZEN 2019 TIPY

Buddy versus Duff
V středu 13. března 2019 ve 20.00.
V impozantní soutěži, která má rozhodnout jeden z
největších sporů v cukrářské historii, se utkají Buddy
Valastro a Duff Goldman v řadě úkolů, jež otestují
jejich kulinářské umění. Na úvod připravují různé
zákusky. Potom se s pomocníky pustí do dortů,
kterými
se
vzájemně
snaží
trumfnout.
Extravagantními výtvory například oslaví Richarda
Rawlingse, moderátora pořadu Rychle a hlasitě, a na
svatebním veletrhu představí své ideální dorty.
Soutěž pak vyvrcholí ve Filadelfii úkolem s tematikou
vesmíru, po kterém porotci rozhodnou o vítězi. Kdo
zvítězí v této rozhodující soutěži a odnese si cenu
nejvyšší?

Má 1360kilová rodina
V pátek 22. března 2019 ve 21.00.
Na pozoruhodné cestě za ztrátou nadbytečné
hmotnosti doprovodíme novou rodinu, která čelí
následkům morbidní obezity. Casey, který váží téměř
320 kg, je největší. Většinu času tráví ve svém pokoji,
kde konzumuje obrovské množství jídla a celé hodiny
hraje videohry. Jeho bratranec Ed má dvě děti a je
aktivnější. Nicméně váží přes 200 kilogramů a vážně
tak ohrožuje své zdraví. Uvědomuje si, že musí
zhubnout, než si ho dcery vezmou za příklad a rovněž
ztloustnou. 180kg sestřenice Amy sice váží z rodiny
nejméně, ale obává se, že ji čekají jen další přibrané
kilogramy, které jí omezí život. Amandě
diagnostikovali endometriální karcinom, jenž nelze
léčit, pokud bude nadále vážit téměř 300 kg. Všichni
čtyři bratranci a sestřenice se společně rozhodnou
zhubnout a postavit se nebezpečné rodinné obezitě.
Podaří se rodině Andersonových rok po chirurgickém
zákroku udržet svou nově dosaženou hmotnost?
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Život jde dál
V úterý 26. března 2019 ve 20.00.
Život nové generace Duggarových je plný
překvapení, emocí a milníků, na které se zaměřuje
tento pořad. Josiah a Lauren, John David a Abbie a
Joe a Kendra mají už všichni po svatbě. Jak se nové
manželky přizpůsobily manželskému životu v této
nevšední rodině? A jak je v případě Duggarových
běžné, rodina se rozrostla o další děti: Jinger a
Jeremy mají malou Felicity, Kendra přivedla na svět
chlapečka Garretta a Joy porodila císařským řezem
dosud největšího člena rodiny Gideona. Rozšíří se i
tentokrát jejich řady o další miminka?
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