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Obklopeni dcerami: Paterčata
Busbyova
Od úterý 13. dubna ve 20:00
Rodina Busbyových prožívá neustálý hektický život s
pěti skoro pětiletými dcerami a jedním dokonalým
puberťákem! Dokonce ještě předtím, než život v
Houstonu
zasáhla
pandemie
COVID-19,
zaměstnávaly Busbyovy nové školní rozvrhy a
rodinné plány na výlety. V této sezóně pokračuje
místní karanténa a různá omezení zavedená v
Taxasu, a tak se Busbyovi rozhodnou strávit zbytek
léta dokonalou dovolenou v domě na pláži! Jenže
věci se zhorší, když objeví obrovský problém, který
číhá ve zdech jejich kuchyně, a rodinu rozdělí také
Daleovy šokující novinky. Jak Busbyovi zvládnou
klady a zápory všedního života, když se dívky – a celý
svět – významně mění?

Jak si vybrat správné šaty:
Lancashire
Od neděle 18. dubna ve 20:00
Přední stylista Gok Wan pomáhá v pokračování této
série dalším nastávajícím nevěstám na severu Anglie
splnit si sen ohledně svých svatebních šatů. Společně
se svými konzultanty pomáhá Gok v rodinném a
cenami ověnčeném svatebním butiku Avy Rose
Hamiltonové uprostřed vesnické krajiny anglického
Lancashiru najít nevěstám dokonalé šaty na jejich
velký den a přispět odbornou radou. Pokud se však
vysněné šaty nenajdou, Gok je se svým týmem
vytvoří! Gok se snaží také pomoci knězi, který hledá
netradiční šaty pro svou vlastní svatbu, nebo
nevěstě, která svatební šaty miluje, ale nesnáší, jak v
nich vypadá. Každé setkání obsahuje dramata a
emoce, ale ať už jde o jakýkoliv příběh, Gokovým
cílem je, aby se každá nevěsta cítila výjimečně.
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Ach ty nohy!
Od pátku 23. dubna ve 21:00
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 nebezpečného a záhadného případu,
který by mohl být spojen se Sloním mužem, po
bolestivé extra velké palce u nohy – a jsou
rozhodnuti své pacienty uzdravit, aby opět mohli
chodit.

Neočekávané
Od pondělí 26. dubna ve 20:00
Více dramat, více emocí a více divokých hormonů
přináší návrat série, která sleduje cesty dalších
dospívajících a nečekaně těhotných dívek. Zaměří se
na dramatické vztahy, rodinné hádky, ale i mnohé
roztomilé dětské úsměvy, a sleduje snahy o
narovnání vztahů s rodiči a partnery v každé etapě
života od začátku těhotenství až po porod. Mezi
matkami a dcerami, ale i mezi rodinami, vzrůstá
napětí, protože každý má svůj názor na to, co je pro
nedospělé rodiče a jejich děťátko to nejlepší.
Uvidíme Tarona a Reannu, kteří se navzájem začnou
podezřívat z podvádění těsně před termínem
porodu, Jenny, která je zcela zaujata svým dárkem k
narozeninám, a Tyru, která se chystá studovat na
vysoké a bydlet na kolejích. Je nutné naplánovat, kde
budou žít a kde vychovávat své dítě. Jsou vůbec
připraveni na tak ohromnou změnu ve svých
životech?
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