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ZÁŘÍ 2019 TIPY

Kate a randění
Od středy 4. září ve 20.00.
Uplynulých 17 let se život Kate Gosselinové točil
pouze kolem jejích osmi skvělých dětí. Jako
zaneprázdněná matka se Kate věnovala dvojčatům
Mady a Caře a šesterčatům Aadenovi, Joelovi, Alexis,
Hannah a Leah. Po rozvodu s manželem Jonem v
roce 2009 se Kate Gosselinová soustředila na roli
svobodné matky. Nyní však dvojčata míří na vysokou
školu a ona je připravena na nové dobrodružství. Za
pomoci zprostředkovatelů se rozhodla znovu zapojit
do světa randění. Gosselinovi nikdy nežili nudným
životem. Teď na ně však čeká pořádná zábava, jelikož
Kate hledá toho pravého, koho bude mít ráda nejen
ona, ale i děti.

Malý pár
Od pondělí 9. září ve 21.00.
Dr. Jen Arnoldová, její manžel Bill Klein a jejich dvě
děti Zoey a Will, všichni malého vzrůstu, nám
představí život ve světě běžně velkých lidí. Tato řada
začíná velkou operací. Opouštějí nový dům ve
floridském St. Petersburgu a míří do New Yorku, kde
Jen čeká výměna kyčelního kloubu. Po operaci se
rodina vrací zpět na Floridu, kde si užívají všech
předností tohoto státu od pláží po vodní sporty.
Bydlí nyní blízko u ostatních členů rodiny a mohou
tak trávit společně více času. Jen si zvyká na novou
pozici v nemocnici a Will se Zoey se věnují různým
aktivitám, k nimž patří skautský oddíl a hodiny
břišního tance. Jak Bill a Jen prožívají úspěchy a
zvládají úskalí života, uvidíte nadále i různé zábavné i
u srdce hřející okamžiky. Navíc se s vámi podělí i o
názory na lásku, manželství a rodinu.
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Nevěsty, ženichové a
pohotovost
Od úterý 10. září ve 20.00.
Svatební den je většinou nejšťastnějším a
nejromantičtějším dnem v životě párů. Je to moment
oslavy lásky a společného svazku. Jenže u někoho se
tato událost promění v noční můru. Pořad se
zaměřuje na příběhy o vysněných svatbách, které
naprosto narušily děsivé lékařské záhady a šokující
naléhavé případy. Hledání místa ke konání svatby v
Mexiku přejde v dramatický únos, kdy snoubenci
doslova bojují o přežití. Jiného ženicha zase dva dny
před svatbou skolí nebezpečný zápal plic. Svatební
obřad ohrozí obrovská písečná bouře. A to je jen pár
neuvěřitelných příběhů o tom, kdy se svatební den
ošklivě zvrtne.

SOS: Zachraňte mi kůži
Od pátku 27. září ve 21.00.
Problematická pleť může potrápit kohokoli. V
některých případech je však třeba povolat
odborníky. Dermatologická chiruržka a poradkyně dr.
Emma Craythorneová se schází s týmem oborníků,
aby vyléčili a zásadně změnili život lidem, kteří trpí
nevšedními, extrémními a v některých případech i
vysilujícími dermatologickými komplikacemi. V
pořadu natočeném na londýnské klinice v Harley
Street dr. Emma se svým týmem ošetřuje řadu
kožních stavů a nemocí, které léčí zákrokem přímo
na místě či složitými a mnohdy průkopnickými
postupy. Klinika je připravena zcela na všechno, od
odstranění obrovského komedonu a extrakci cysty
po odoperování ohromného nádoru a lipomu. Po
léčbě a neuvěřitelných proměnách se pacienti
konečně dočkají nového života, který se nepodřizuje
jejich zdravotnímu stavu.
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