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KVĚTEN 2019 TIPY

Podivná těla
Od pátku 3. května ve 22.00.
Nejpozoruhodnější příběhy o lidské odvaze a
nezkrotné touze po životě přicházejí od lidí, kteří trpí
vůbec nejvíc. V tomto emocemi nabitém pořadu se
zaměříme na neuvěřitelné osudy pacientů s
neznámými a pozoruhodnými zdravotními problémy,
jež mnohdy šokují samotné lékaře, kteří se na ně
snaží nalézt léčbu. Tito jedineční pacienti čelí ve
svém životě obrovským úskalím od stigmatizace kvůli
jejich zdravotnímu stavu, jenž je může zohyzdit, po
bolesti a nepohodlí, které musí vydržet. Arpit z Indie
se narodil se srdcem mimo hrudní koš. Adrian z
Mexika má zase na tváři nádor o velikosti
basketbalového míče. V Americe narostla Janice
jedna noha do obrovských rozměrů nesrovnatelných
se zbytkem těla. A to jsou jen některé z příběhů o
odvaze, které do krajnosti prověřují zkušenosti
lékařů, v seriálu, jenž odhaluje pravdu za novinovými
titulky.

90denní snoubenci: Šťastně až
na věky?
Od středy 1. května ve 20.00.
Zavítáme za nezapomenutelnými páry z posledních
několika sérií, které se po uplynutí 90denního
snoubeneckého víza vzaly, a podíváme se, jak se jim
daří v manželském svazku. Stresující běh k oltáři mají
sice za sebou, jenže nyní na ně čekají skutečná
dramata. Tyto páry musí čelit kulturním rozdílům,
finančním potížím a kritickým rodinám, to vše
současně s tím, že si na sebe zvykají v roli
novomanželů. Začínají žít společný život. Skončilo
počáteční zaslepení, nebo nám dokáží, že jejich láska
přetrvá?
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7 malých Johnstonů
Od pátku 14. května ve 20.00.
Johnstonovi jsou v jistém smyslu běžná sedmičlenná
rodina, která si chce splnit americký sen. Nejedná se
však o obyčejnou rodinu. Jsou totiž největší rodinou
malých lidí na světě. Všech sedm členů trpí
achondroplazií ‒ disproporcionálním trpaslictvím,
genetickým stavem, který ovlivňuje jejich velikost.
Rozhodně ale nevedou nudný život. Rodiče Trent a
Amber spolu mají pět dětí mladších 16 let: Jonah a
Elizabeth a tři adoptivní děti, Annu z Ruska, Alexe z
Jižní Koreje a Emmu z Číny. Uspokojit každodenní
potřeby sedmičlenné rodiny, která sice žije ve svém
vysněném domě, jenž však prochází nutnou
rekonstrukcí, vůbec není snadné. Johnstonovi se
toho ale rozhodně nebojí. Jak se vypořádají s
problémy, které na ně čekají?

Designéři Nate a Jeremiah
Od neděle 19. května ve 21.00.
Návrhářské duo Nate Berkus a jeho manžel Jeremiah
Brent mění život vlastníků domů, kteří při
renovačních projektech překročili rozpočet i časový
harmonogram. Někdy mají pocit, že jsou v pasti, když
před ukončením projektu dojdou peníze nebo je
konflikty v rozvrhu zanechají bez střechy nad hlavou.
Tento talentovaný tým využívá svůj odborný talent
pro design a neodolatelný šarm a ukazuje, jak vše
obrátit na správnou cestu a proměnit daný dům v
mistrovský kus. Nate a Jeremiah nabízejí znalecký
pohled na řešení daných návrhářských katastrof a
představí vám chyby majitelů domů, které zachrání
před noční můrou.
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