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ZÁŘÍ 2021 TIPY

90 dní: Život o samotě
Od soboty 18. září ve 20:00
Poté, co se jejich mezinárodní vztahy rozpadly, jsou
oblíbenci ze seriálu 90denní snoubenci svobodní a
připraveni na romantiku. Tento seriál sleduje šest
nezadaných, kteří se vracejí na seznamovací scénu a
snaží se znovu najít lásku a současně se zbavit
břemen minulosti. „Velký Ed“, Colt, Danielle, Molly,
Fernanda a Brittany se musí zorientovat ve světě
online randění, domlouvání a prvních schůzek a
naučit se být šťastní s někým novým. Najdou toho
pravého či pravou? Nebo je budou jejich minulé
vztahy nadále pronásledovat?

Darcey a Stacey
Od úterý 28. září ve 20:00
Po bouřlivém roce plném romantiky a zlomených
srdcí skončila minulá sezóna ve chvíli, kdy se Darcey
zasnoubila a Stacey vdala. Nyní Stacey doufá, že
věnuje dar otcovství svému mladšímu manželovi
Florianovi, ale ve věku 46 let se početí přirozenou
cestou neobejde bez problémů. Bude se pár kvůli
Florianově přísné víře a opačným názorům na
oplodnění ve zkumavce muset modlit se za zázrak?
Darcey má mezitím pochyby o svém zasnoubení s
Georgiem po znepokojivém setkání s jeho bývalou
ženou. V naději, že si dvojčata dopřejí čas a prostor k
přemýšlení, se vydají do Turecka na cestu plnou
proměn – a celkové vylepšení těla. Najde v sobě
Darcey sílu znovu důvěřovat, nebo se bude cítit
nucena zasnoubení zrušit a nadobro odejít?
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ZÁŘÍ 2021 TIPY
Miluju maminčina mazánka
Od středy 22. září ve 22:00
Randění s maminčinými mazánky je vždy matkou
všech problémů, jak odhalí tato neuvěřitelná série!
Pokud je váš přítel stále rozmazlován svou
panovačnou matkou, může to vést k vážné
romantické krizi. Takže co se opravdu stane, pokud
se ocitnete v milostném trojúhelníku s matkou svého
přítele? Tato série sleduje čtyři mladé ženy, které se
snaží získat náklonnost svých milých… ale i jejich
dominantních matek! Ať už jde o pošlapané touhy
kvůli bydlení se svým přítelem a jeho matkou, nebo
střetnutí s panovačnou matkou nad svatebními
plány, vždy se objeví nepříjemné chvilky, od
rozpačitých až po katastrofické! Mohou se tyto ženy
stát hlavní dámou v životě svých mužů a povede se
jim konečně přeříznout pupeční šňůru mezi mámami
a jejich kluky?

Ty, já a ex
Od středy 8. září ve 21:00
Jak blízko je příliš blízko, pokud jde o přátelství s
bývalým partnerem? V tomto seriálu se podíváme na
lidi, kteří to dotáhli do nehorázných rozměrů, a
budeme sledovat pět párů potýkajících se s bývalým
partnerem, jenž je s nimi stále úzce spjat a je
součástí jejich každodenního života. O drama a
emoce není nouze během nepříjemných a trapných
okamžiků, kterými tyto páry procházejí a kdy je
centrem pozornosti stále minulá láska. Vztahy,
manželství a děti už nejsou univerzální, protože páry
v tomto seriálu nově definují normy, porušují
pravidla a razí si vlastní cestu k životům a rodinám,
které chtějí a o kterých sní.
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