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KVĚTEN 2021 TIPY

Můj 270kilový život: Kde jsou
teď?
Od čtvrtka 13. května ve 20:00
Tato emotivní série se zaměřuje na životy dříve velmi
obézních žen a mužů, kteří se nadále snaží na své
bouřlivé cestě za zhubnutím. Pod pozorným
dohledem odborníka na hubnutí, dr. Younona
Nowzaradana, shodí stovky kil. Ale během toho se
setkají s novými emotivními a fyzickými problémy.
Poté, co prodělají chirurgický a život zachraňující
zákrok pro snížení hmotnosti, se musejí vyrovnat se
změnami svého těla. V této sérii uvidíme pacienty
jako Maja, která potřebuje operaci, aby přišla o
nadměrná kila, ale dr. Now ji nebude operovat,
dokud nedokáže překonat, že ji přítel opustil, což si
kompenzuje jídlem. Justin má namířeno stát se
jedním z nejlepších pacientů dr. Nowa, a hodně toho
má co získat – i ztratit – Brianne ve druhém roce své
cesty, kdy ztrácí váhu a získává nezávislost. Podaří se
jim věci obrátit a navždy zhubnout?

90denní snoubenci: Šťastně až
na věky?
Od soboty 22. května ve 20:00
Jak se pozoruhodným párům minulé sezóny, které se
na konci 90denní cesty s vízem K1 vzali, daří v jejich
manželském životě? Zběsilý odpočet cesty k oltáři je
možná za nimi, ale skutečné drama se teprve začalo
odvíjet, když si páry uvědomily, že manželský život v
Americe nesplňuje jejich očekávání. Ať už jde o
rodinné napětí nebo kulturní rozdíly, věkové rozdíly
nebo jazykové bariéry, zažívají tyto vztahy více
vzestupů a pádů než obvykle. Skončily těmto párům
líbánky, nebo dokážou, že jejich láska je silnější než
kdy předtím?
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Smíšená rodinka
Od neděle 30. května ve 20:00
Zvládnout smíšenou, 13člennou rodinu, už tak není
snadné, ale když se vezmou vdova se sedmi dětmi a
vdovec se 4 dětmi, připomíná to někdy moderní
verzi populárního sitcomu. Po setkání přes internet
udělal Spencer Shemwell krok do neznáma, vzal své
4 děti a přestěhovali se z Virginie do Utahu, kde
doufá v romantický vztah s Ericou Means. Oba našli
lásku po ztrátě svých předchozích partnerů a vzali se
po 6 týdnech randění. Ale teď musejí najít způsob,
jak dát dohromady svých 11 dětí jakožto nové
sourozence. Spencer a Erica se snaží najít si čas sami
pro sebe, ale pořád mají plné ruce práce, protože
věk dětí je od 3 do 12 let. Tato poutavá série sleduje
jejich smích, slzy a dramata, během toho co se
budou Shemwellovi snažit proplouvat životem jako
smíšená rodinoa.
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