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HOTELE MARZEŃ
JESIEŃ 2016

Podwodna sypialnia na wyspie Pemba, pokój z widokiem na hipopotamy,
domek w środku amazońskiej dżungli. Jeśli istnieje raj na ziemi, Ania
Dereszowska na pewno go znajdzie i przetestuje. Zapraszamy w ekskluzywną
podróż po hotelach, o jakich nawet filozofom się nie śniło.
Hotelarze na całym świecie prześcigają się w wymyślaniu coraz to bardziej
oryginalnych atrakcji dla turystów. Nocleg na pokładzie okrętu w środku
miasta. Luksusowy hotel osiemnaście metrów pod ziemią. Relaks
w miejscu zbudowanym tylko i wyłącznie z soli. To wszystko możliwe!
Nie pozostaje nic innego, jak wyruszyć w świat i odnaleźć wszystkie
te nietypowe miejsca.
Anna Dereszowska kocha podróżować. Tym razem wraz z kamerą TVN
Style odwiedziła niesamowite, luksusowe punkty na mapie całego świata,
w których można wypocząć i nacieszyć się oryginalnymi propozycjami
dla szukających wrażeń turystów. Na jej trasie znalazły się komfortowe,
ekologiczne domki inspirowane ptasimi gniazdami oraz prawdziwa
marokańska twierdza przekształcona w ekskluzywny hotel. Prowadząca
odwiedziła także luksusową, wietnamską „wioskę rybacką” w której
wakacje spędza Angelina Jolie z rodziną i namibijską „lodge” położoną
na środku pustyni. Każde z tych miejsc ma swoją niepowtarzalną historię. Warto
je zobaczyć choćby z pilotem w ręku na domowej kanapie.
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Hotele Marzeń
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W DOBRYM STYLU
SOBOTA 17:30, OD 3 WRZEŚNIA

Wszyscy znamy Małgosię Rozenek z czerwonych dywanów, okładek
kobiecych magazynów, konferencji prasowych i pokazów mody. Nowy
program TVN Style to niepowtarzalna okazja do zobaczenia jej w zupełniej
nowej odsłonie, w miejscu, w którym czuje się najlepiej. W domu…
Większość z nas żyje w biegu i ma bardzo mało czasu na życie domowe.
Zorganizowanie przyjęcia urodzinowego dla dziecka staje się przedsięwzięciem
nie do pokonania. Podobnie jak spakowanie się na miesięczny wyjazd
do jednej walizki. W mieszkaniu panuje bałagan nie do opisania,
a w lodówce leży tylko zepsuty jogurt. Okazuje się, że nawet osoby
zapracowane mogą dobrze radzić sobie w domu i stylowo żyć.
Małgosia Rozenek zdradzi widzom, jak to zrobić. Wraz ze swoimi gośćmi
i ekspertami z różnych dziedzin podpowie gotowe rozwiązania na wiele
domowych problemów. Jak szybko przyrządzić efektowne i pyszne danie,
kiedy pojawiają się niespodziewani goście? Co zrobić, żeby dziecko
nauczyło się robienia porządków? Jak zrobić automatyczną konewkę, która podleje
nasze rośliny?
Prowadząca podzieli się także swoją wiedzą na temat ekologicznego
zarządzania gospodarstwem domowym. Podpowie, jak samodzielnie
zrobić dla siebie dietę pudełkową oraz zabezpieczyć mieszkanie przed
najmniejszymi domownikami. Będzie też wszystko o życiu z alergikiem.
Jakie są najlepsze sposoby na walkę z roztoczami i pleśnią?
Dom to także miejsce, w którym powinno się stworzyć przestrzeń
do wypoczynku. Jak odpowiednio dobrać kolory i meble, żeby sprzyjały
dobremu samopoczuciu? Może czasem wystarczy samodzielnie wykonany
peeling z kawy. Program „W dobrym stylu” to skarbnica domowych sekretów
i skutecznych patentów. Wystarczy zastosować choć część z nich, a życie
stanie się bardziej proste, lepiej zorganizowane i po prostu stylowe.

6

W dobr ym stylu
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PYSZNE PERU
JESIEŃ 2016

Kreatorka smaku, wielbicielka Ameryki Południowej, słynna restauratorka
– Magda Gessler. Razem z TVN Style wyruszyła w kulinarną podróż
po Peru. Zjadła pieczoną świnkę morską, łowiła ośmiornice oraz odwiedziła
największy na świecie bank kartoflanych zarodków.
TVN Style od kilku sezonów zabiera widzów w podróże po całym świecie.
Tym razem wspólnie z Magdą Gessler wybrała się do Peru. Już wizyta w Limie
dostarczyła ekipie wielu atrakcji. Peruwiańskie miasto jest często nazywane
„nową kulinarną stolicą świata”. Krzyżują się tu tradycje kuchni andyjskiej,
amazońskiej i smaki charakterystyczne dla wybrzeży Pacyfiku. To właśnie
tu kartofle szykują się do misji na Marsa. Niewiarygodne? Prowadząca
odwiedziła Instytut Ziemniaka, gdzie we współpracy z NASA naukowcy
opracowują plan hodowli tego warzywa na Czerwonej Planecie.
Magda Gessler nie byłaby sobą, gdyby nie spędziła trochę czasu w kuchni,
gdzie przygotowała tradycyjne indiańskie danie „pachamanca”. Poznała
recepturę najlepszego „ceviche” – narodowej potrawy z surowej ryby,
odwiedziła lokalne targi i spróbowała wielu egzotycznych owoców.
Przyszła też pora na prawdziwe kulinarne wyzwania. Magda nie odmówiła
zjedzenia pieczonej świnki morskiej i zupy z dodatkiem rybiej spermy.
Tej ostatniej spróbowała w restauracji, gdzie kucharz posiada doktorat
z chemii i tworzy swoje dania przy użyciu tylko jednej patelni.
Nie obyło się także bez spotkania z lokalnym szamanem, który próbował
zdiagnozować i wyleczyć restauratorkę przy pomocy bardzo niekonwencjonalnego
narzędzia. Jakiego? Przekonacie się oglądając dokument „Pyszne Peru”.
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Pyszne Peru
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HISTORIE
WIĘZIENNE
JESIEŃ 2016

W latynoamerykańskich więzieniach przebywa obecnie kilkudziesięciu
Polaków. Prawie wszyscy zostali skazani za przemyt. Wielu z nich
nie miało wcześniej żadnego kontaktu z przestępczością. Zapłacili okrutną
cenę za jedną, nieprzemyślaną decyzję. Tak jak Maciek, który swoją
wstrząsającą historię zgodził się opowiedzieć Magdzie Gessler.
Magda realizowała w Peru inny dokument dla TVN Style o smakach Ameryki
Południowej. Kiedy poznała historię Maćka, musiała się z nim zobaczyć.
Tak powstał poruszający reportaż, który nikogo nie pozostawi obojętnym...
Trzydziestoletni Polak został złapany przez peruwiańską policję z kilogramem
kokainy w żołądku. Przez sześć lat przeżywał prawdziwy koszmar w jednym
z najcięższych i najbardziej okrutnych więzień w Peru. Regularnie doświadczał
tam brutalnej przemocy. Na jego oczach zabijano ludzi. W obawie o własne życie
musiał pozostawać na usługach więziennych bossów.
Kilka tygodni po wyjściu z więzienia znalazł schronienie w domu polskich
ojców salezjanów w Limie. Okazało się, że Maciek pomimo zakończenia
odsiadki, ciągle żyje w paraliżującym strachu przed zemstą ze strony gangów
narkotykowych. Dodatkowo jest winny zakładowi karnemu kilka tysięcy dolarów
za pobyt. Każdego dnia był obciążany kosztami życia za murami więzienia. Maciek
nie ma pewności, czy kiedykolwiek uda mu się wrócić do Polski.
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Historie Więzienne
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MODELKI 3.0
JESIEŃ 2016

Trzy generacje modelek. Paryż, Mediolan, Warszawa. Światowe wybiegi,
ekskluzywne bankiety, ciekawi ludzie, ale także ciągłe życie na walizkach,
ciężkie sesje zdjęciowe w ekstremalnych warunkach i nieregularne zarobki.
Jak naprawdę wygląda świat wielkiej mody widziany oczami znanych polskich
modelek? Sprawdzi to Renata Kaczoruk.
Nieskazitelny wygląd, piękne stroje, znajomości w świecie show biznesu
to tylko nieznaczny ułamek tej profesji. Wiele osób myśli, że bycie modelką
to nic trudnego. Nie wiedzą jak naprawdę wygląda życie dziewczyn
wykonujących ten zawód. Większość z nich zaczyna pracę jako nastolatki.
Przyszłe modelki muszą dorosnąć w przyśpieszonym tempie, usamodzielnić się
i odnaleźć się w nowej roli z dala od domu i najbliższych. Muszą być
w pełni dyspozycyjne i żyją w ciągłym biegu. Osoby, z którymi pracują,
zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wymaga to od nich sporych zdolności interpersonalnych. Jednego dnia pracują w bajkowych wnętrzach dla Karla
Lagerfelda, kolejnego przez całą dobę realizują sesję zdjęciową w ujemnej
temperaturze. Jakie są rzeczywiste koszty pracy w tym zawodzie? Jak odnaleźć
się w tym skomplikowanym oraz wymagającym świecie i nie zatracić siebie?
Co decyduje o sukcesie modelki? Układ kości policzkowych i piękne nogi
czy osobowość?
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Modelki 3.0

Dokument „Modelki 3.0” pokazuje także,
jak świat mody zmienił się w ciągu ostatnich
piętnastu lat. Rozwój mediów społecznościowych
czy portfolio na tablecie to tylko część istotnych
przemian. Jak ilość followersów na Instagramie
wpływa na sukces zawodowy modelek?
JAC Monika Jagaciak, Anna Jagodzińska,
Ola Rudnicka – te nazwiska wiele znaczą
w świecie mody na całym świecie. Coraz więcej
Polek podbija zagraniczne wybiegi i zostaje
twarzami produktów najlepszych marek.
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Renata Kaczoruk, która pracuje jako modelka
od siedemnastego roku życia, zna ten świat
od podszewki i z przyjemnością oprowadzi
po nim widzów. Zapyta najbardziej znane
polskie twarze modelingu o ich życie, plany
na przyszłość, największe wyzwania i trudy
wykonywanego zawodu. Kulisy fashion week,
sesji zdjęciowych i rozmowy z modelkami
znajdującymi się na różnych etapach kariery
– to trzeba zobaczyć!
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BEZ PLANU
SOBOTA 12:00, OD 8 PAŹDZIERNIKA

Hanna Lis zwiedza świat ... od kuchni. Włochy, Szwecja, Portugalia czy Rumunia
to tylko niektóre ze smakowitych przystanków w jej niezwykłej podróży. Jedno
jest pewne! Tego nie znajdziecie w przewodnikach i książkach kucharskich!
Dziennikarka, poliglotka oraz wielbicielka podróży i dobrej kuchni – Hanna Lis.
Już jesienią razem z widzami TVN Style wyruszy w poszukiwaniu
nietuzinkowych smaków, wyjątkowych ludzi i fantastycznych miejsc. Najbardziej
charakterystycznych regionalnych specjałów będzie wypatrywać w małych,
ukrytych przed turystami restauracjach i jadłodajniach. To właśnie w nich kucharze
wkładają w gotowanie całe swoje serce, a potrawy powstają według tradycyjnych
i sprawdzonych przepisów.
Hanna Lis nie byłaby sobą, gdyby nie zajrzała na zaplecze każdego lokalu.
W takich miejscach prowadząca czuje się jak ryba w wodzie. Zrobi wszystko,
żeby szefowie kuchni zdradzili jej chociaż kilka tajników swoich niesamowitych
dań. Porozmawia z dostawcami produktów, odwiedzi producenta wina i wstąpi
do przydomowej wytwórni serów. Zajrzy także na lokalne bazary, gdzie spróbuje
potraw przyrządzanych i sprzedawanych na ulicy.
Jej rozmowy ze sprzedawcami, kucharzami i lokalnymi smakoszami przybliżą
widzom nie tylko kuchnię danego kraju, ale także jego historię, tradycje i kulturę.
„Bez planu” to program dla pasjonatów gotowania, jedzenia, podróżowania oraz
nietypowych sposobów zwiedzania i poznawania świata.
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Bez Planu

15

15

SEKRETY DOLINY
INKÓW
JESIEŃ 2016

Góry to jej miejsce na ziemi. To właśnie tam czuje się najlepiej. Paulina Krupińska
nie mogła nie skorzystać z okazji i wspólnie z ekipą TVN Style odwiedziła
Świętą Dolinę Inków położoną w peruwiańskich Andach. Na swojej drodze
spotkała wiele wyjątkowych kobiet, które pokazały jej, jak wygląda ich
codzienne życie.
Paulina Krupińska każdą wolną chwilę spędza w polskich górach. Tym razem
wybrała się o wiele dalej, bo aż do Ameryki Południowej. Swoją podróż zaczęła
od zanurzonego w chmurach Machu Picchu, najlepiej zachowanego miasta Inków.
Następnie wyruszyła przez dolinę rzeki Urubamba – jedną z najtrudniej dostępnych
krain Ameryki Łacińskiej. To właśnie tam potomkowie Inków uprawiają ziemię
i pielęgnują tradycje swoich przodków. Jak wygląda ich życie? Z jakimi problemami
zmagają się każdego dnia? Od mieszkanek górskich wiosek Paulina nauczyła
się tkania słynnych jaskrawych strojów z wełny pochodzącej od lam. Razem
z kobietami z Maras wyruszyła do pracy w położonych na stromych zboczach
stawach solnych. Indianki pozyskują z nich najzdrowszą i najsłynniejszą sól
na świecie. Wszystko odbywa się zgodnie z recepturami mającymi przynajmniej
kilkaset lat.
Prezenterka towarzyszyła dzieciom w nietypowej drodze do szkoły, która wiedzie
przez górskie szczyty. Odwiedziła wiele lokalnych domów w których przy posiłkach
składających się z organicznych odmian ziemniaków i świnek morskich poznała
niesamowite zwyczaje mieszkańców doliny. Okazuje się, że ekstremalne położenie
geograficzne i nieprzyjazny klimat pomogły zachować wiele bezcennych tradycji
w nienaruszonej formie.
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Sekrety Doliny Inków
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MAGIA Y
JESIEŃ 2016

Przyszła pora na odrobinę magii w TVN Style... Znany polski iluzjonista
i mentalista - Magik Y, swoimi sztuczkami sprawia, że widzowie zaczynają
kwestionować otaczającą ich rzeczywistość. Czy gwiazdy zaproszone
do programu dadzą się ponieść i uwierzą w siłę iluzji?
Magik Y swoimi magicznymi trikami podbił już Internet. Teraz przyszła pora
na telewizję. Iluzjonista w każdym odcinku spotka się z trzema gwiazdami
ze świata show biznesu. Z jedną z nich umówi się w miejscu publicznym, z drugą
w domu. Kolejnej zaproponuje spotkanie w specjalnie zaaranżowanym do tego
pomieszczeniu. Co dalej?
Znikające przedmioty i zwierzęta to dopiero początek. Okaże się, że czytanie
w myślach i prowadzenie samochodu z zamkniętymi oczami jest możliwe. Podobnie
jak zrobienie tatuażu za pomocą samego dotyku. Nie zabraknie też tradycyjnej
magii karcianej i eksperymentów z połykaniem ostrych przedmiotów. Magik Y
zaprosi do zabawy ludzi spotkanych na ulicy. Będzie ich zadziwiał, rozbawiał,
a nawet wzruszał. Wszystko za sprawą iluzji.
W programie „Magia Y” niemożliwe staje się możliwe. Niejedna osoba będzie
przecierała oczy ze zdziwienia. To produkcja, jakiej nie było jeszcze w polskiej
telewizji. To czysta magia!

18

Magia Y
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SZTUKA
UWODZENIA
PONIEDZIAŁEK 22:25, OD 31 PAŹDZIERNIKA

Co lepiej zadziała? Podryw na romantycznego wielbiciela poezji czy na skórę,
furę i komórę? Na pierwszej randce koloryzować czy mówić prawdę prosto
w oczy? Czy można znaleźć miłość przez aplikację w telefonie? Na wszystkie
te pytania odpowiedzą eksperci oraz znani i lubiani komentatorzy ze świata
show biznesu w nowym programie „Sztuka uwodzenia”.
Randkowanie to temat, na który można rozmawiać godzinami. Od dawna wiadomo,
że nie ma jednego skutecznego sposobu na znalezienie prawdziwej miłości
lub po prostu kogoś, z kim można dobrze się bawić i miło spędzać czas.
Sukces miłosny zależy od miliona przeróżnych czynników. Czasami wystarczy
niesamowicie silna chemia, czasem to po prostu przypadek... Jak się w tym
wszystkim odnaleźć?
Czy nadal liczy się przede wszystkim pierwsze wrażenie? Komentatorzy
podpowiedzą widzom, jak najlepiej ubrać się na randkę oraz podadzą listę rzeczy,
których na sto procent nie można założyć. Eksperci podzielą się także swoimi
opiniami na temat tego, jak powinno się zacząć, a jak skończyć pierwsze spotkanie
z potencjalną wybranką bądź kandydatem na męża. Zdradzą też parę magicznych
trików, które pomogą zagubionym podbić serca swoich wymarzonych partnerów.
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Sztuka uwodzenia

W programie nie zabraknie rozmów o nowoczesnych
sposobach randkowania, takich jak speed
dating czy różnego rodzaju mobilne aplikacje.
Jak skutecznie znaleźć poważne oferty
w Internecie? Czy warto jeszcze otwierać
skrzypiące drzwi biura matrymonialnego?

się psychologowie oraz trenerzy na co dzień
zajmujący się uczeniem „zawodowego”
podrywu. Gwiazdy ze świata show biznesu
opowiedzą o swoich doświadczeniach
z randkowaniem. Będzie zabawnie, a czasem
przerażająco...

Przez gąszcz miłosnych zaułków, pułapek,
podstawowych zasad, które czasami trzeba
umiejętnie złamać, przeprowadzą widzów
goście programu. Swoją wiedzą podzielą
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BEZ SKAZY
ŚRODA 22:55, OD 31 SIERPNIA

Kwas hialuronowy, jad kiełbasiany, laser jagowo-neodymowy, nici PDO.
To nie są hasła ze słownika chemicznego! To nazwy najbardziej popularnych
zabiegów stosowanych w medycynie estetycznej. Nowy program TVN Style
bez żadnych skrupułów odkryje przed widzami wszystkie tajemnice biznesu,
który w ostatnich latach przynosi w Polsce miliony złotych zysku.
Od pewnego czasu medycyna estetyczna stała się powszechnie dostępna.
Salony kosmetyczne oferujące różnego rodzaju metody poprawiające wygląd
można znaleźć prawie na każdym rogu ulicy. Z ich usług korzysta coraz więcej
osób. Niestety, z różnym skutkiem.
Jak uchronić się przed nieuczciwymi właścicielami gabinetów? Co zrobić
z różnego rodzaju komplikacjami po źle wykonanych zabiegach? Czym kierować
się w wyborze właściwego fachowca? Program „Bez skazy” wraz z ekspertką,
właścicielką SkinClinic Katarzyną Chwedoruk podpowie widzom, jak mądrze
korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Obnaży działanie
niekompetentnych kosmetyczek i lekarzy. Weźmie pod lupę popularne
preparaty i reklamowane kosmetyki. Odpowie na nurtujące pytania dotyczące
cen poszczególnych zabiegów. Czy można osiągnąć taki sam efekt płacąc
mniej? A co z bezpieczeństwem? Eksperci opowiedzą o ryzyku, jakie wiąże
się z korzystaniem z tego rodzaju usług. W programie pojawi się także mistrzyni
makijażu, Anna Orłowska, która podpowie, jak umalować się na różne okazje
i zatuszować wszelkie niedoskonałości.
„Bez skazy” to wszystko co widzowie chcieliby wiedzieć na temat medycyny
estetycznej, ale dotychczas bali się zapytać. Po obejrzeniu nowego programu
TVN Style każdy będzie wiedział, jak mądrze o siebie zadbać i które zabiegi
są dla niego odpowiednie.
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Bez
Bez Skazy
Planu
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SHOWBIZ INFO
ODCINEK SPECJALNY - NIEDZIELA, 28 SIERPNIA GODZ 13:45
KOLEJNE ODCINKI - NIEDZIELA , OD 4 WRZESNIA GODZ 17:15

Która gwiazda jest teraz na topie? Kto pojawił się na czerwonym dywanie
na premierze filmowej? Jaki będzie najbardziej gorący hit serialowy jesieni?
Kto z kim i dlaczego? Plotki, ploteczki i gorące newsy w zupełnie nowym wydaniu.
Agnieszka Jastrzębska jak nikt inny zna świat show biznesu i już jesienią
poprowadzi „ShowBiz Info” w TVN Style!
Agnieszka Jastrzębska, dziennikarka i reporterka DDTVN zna świat show
biznesu od podszewki. Od lat uczestniczy w najważniejszych imprezach
i premierach każdego sezonu. W nowym programie podzieli się z widzami tym,
co na czerwonym dywanie piszczy. W „ShowBiz Info” nie zabraknie materiałów
z planów najpopularniejszych programów oraz relacji z wielkich gal i eventów,
z udziałem celebrytów z pierwszych stron gazet.
Znana dziennikarka nie przepuści żadnej gwieździe. Tylko ona potrafi zadać
tak celne pytania, że dostaje zawsze wyczerpujące odpowiedzi. Dzięki niej widzowie
dowiedzą się między innymi: ile ważą celebryci, jak przetrwać galę na szpilkach
oraz co dla znanych osób jest najważniejsze w pracy i w życiu prywatnym. Będzie
też o oświadczynach, wieczorach panieńskich oraz weselach gwiazd. Zdradzimy
sekrety żon naszych piłkarzy, sesji zdjęciowych z gwiazdami modellingu z całego
świata oraz pokażemy nowe twarze ze świata sportu. To wszystko tylko w jednym
programie! Jesteśmy pewni, że reporterski temperament Agnieszki Jastrzębskiej
rozsadzi antenę TVN Style już od jesienią.
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PANI GADŻET
CZWARTEK 22:25, OD 1 WRZEŚNIA

Dwunasty sezon programu przed nami. Prowadząca Anna Nowak-Ibisz
jest już od dawna w blokach startowych. Z pasją szuka, wybiera i ogląda
gadżety, które zaskoczą niejednego widza. Stolik montowany na balkonowej
balustradzie i taki z suszarką do prania. Żaden problem! Znajdzie się też coś
dla miłośników rowerów.
Okazuje się, że istnieje gadżet, który wyświetla na szprychach różne wzory.
Będzie też coś dla tych, którzy nie zawsze potrafią zmieścić się w swoim miejscu
w garażu. Przyjdzie też pora na roboty. Są takie, które wyczyszczą za nas okna, rynny
i zagrają z nami w ping-ponga. To nie wszystko! Pani Gadżet odwiedzi najwęższy
dom w Polsce i udowodni, że miniaturowane gadżety też dają radę.
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ŻYCIE BEZ WSTYDU
PIĄTEK 22:30, OD 2 WRZEŚNIA

Widzowie TVN Style pokochali doktora Marcina
Ambroziaka i jego ekipę od pierwszego wejrzenia.
Ich ogromne doświadczenie i zaangażowanie
przywróciły nadzieję na lepsze życie wielu
pacjentom. W nowej edycji nie zabraknie
kolejnych trudnych przypadków i załamanych
chorych. Do kliniki trafi młody mężczyzna,
któremu wściekły pies odgryzł nos. Pojawi się
także osoba transseksualna przechodząca
kolejny etap zmiany płci. Na wizytę umówi
się kobieta, która nazywa siebie potworem.
Wszystko przez pofałdowane po wszczepieniu
implantów piersi.
Na szczęście nie zabraknie też momentów
budzących uśmiech na twarzy. Wywoła
go pacjentka, która chce, aby jej pośladki
wyglądały dokładnie tak jak u jej przyjaciółki.
Czy lekarze sprostują oczekiwaniom
wymagającej kobiety?
W programie dojdzie także do nietypowego
zakładu. Doktor Ambroziak założy się
z doktorem Obrockim o to, który z nich zrzuci
więcej kilogramów. Kto wygra? Przekonacie się
już wkrótce...
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AFERA FRYZJERA
SOBOTA 15:00, OD 3 WRZEŚNIA

Liczba zakładów fryzjerskich, które balansują na granicy bankructwa ciągle rośnie.
W nowym sezonie aż dwóch specjalistów wyruszy w Polskę, żeby służyć radą
i doświadczeniem źle prosperującym fryzjerom. Do stylisty fryzur Macieja
Wróblewskiego dołączy mistrz nożyczek Maciej Maniewski. To urodzony
drapieżnik, który zapewni widzom dodatkową dawkę adrenaliny. Nie będzie łatwo!
Okazuje się, że w wielu salonach pracownicy nie potrafią nawet dobrze umyć
głowy klientom, obsługa zakładu to porażka, a czystość to tylko pobożne życzenie.
Maniewski bez skrupułów obnaży wszystkie wady salonów fryzjerskich i braki
pracującego w nich personelu. Kiedy będzie trzeba nauczy podstaw zawodu,
czasem podniesie na duchu. Bez ostrej reprymendy też się nie obejdzie! Jedno
jest pewne! Nowy prowadzący stawia poprzeczkę bardzo wysoko. Po jego wizycie
żaden salon nie będzie taki jak wcześniej, będzie po prostu dobry.
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DOROTA WAS
URZĄDZI
SOBOTA 16:45, OD 3 WRZEŚNIA

Całkowita metamorfoza, której koszt nie przekracza siedmiu tysięcy złotych.
I to tylko w trzy dni? Dorota Szelągowska zawsze da radę! Wymarzony pokój
dla nastolatka, w którym zmieści się cały jego świat. Wygodna sypialnia w małym
wielofunkcyjnym pokoju. Salon dla dwojga ludzi zaprojektowany tak, by pogodzić
skrajnie różne oczekiwania. Dorota urządzi was tak, że nie poznacie własnego
mieszkania!
Jej wyobraźnia nie zna granic. Projektantka wnętrz potrafi zdziałać cuda nawet
w najmniejszej przestrzeni. Łazienki, kuchnie, przedpokoje, tarasy i balkony. Jedno
jest pewne! Każda „demolka” w wykonaniu ekipy remontowej programu kończy
się spektakularnym sukcesem, a widzowie marzą o tym, żeby Dorota zapukała
właśnie do ich drzwi.

31

MAGIEL
TOWARZYSKI
SOBOTA 22:30, OD 3 WRZEŚNIA

Niepokorna, zadziorna i zawsze ciekawa świata.
Choć „Magiel towarzyski” skończył już 10 lat,
to jego prowadzącej - Karolinie Korwin
Piotrowskiej język nie stępił się ani trochę.
Co nas czeka w nowym sezonie programu?
Będą oczywiście klapy. Karolina trafnie wytknie
każdą wpadkę w kolorowym świecie show
biznesu, ale i nie oszczędzi pochwał
dla interesujących ludzi, filmów, książek
czy medialnych zjawisk. W tym sezonie
redakcja „Magla towarzyskiego” pokaże,
jak ciekawe i pełne absurdów jest życie gwiazd
w social mediach.
Czy w polskim ogródku rośnie gwiazda
na miarę Kim Kardashian? Czyja kariera
rozkwitnie, a która zgaśnie już na dobre?
Zajrzymy za wielką wodę, bo tam
także nie brakuje wielkich talentów,
spektakularnych wpadek i znaczących
filmowych oraz muzycznych premier.
Jak zwykle podsumujemy sezon letni,
a potem na bieżąco będziemy śledzić najważniejsze wydarzenia ze świata show biznesu.
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IDEALNA NIANIA
NIEDZIELA 10:45, OD 4 WRZEŚNIA

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że znalezienie opiekunki dla dziecka
sprowadza się do kilku prostych czynności. Wystarczy zaprosić kandydatkę
lub kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, zadać mu kilka pytań, sprawdzić,
czy ma doświadczenie w pracy z dziećmi i sprawa załatwiona. Z pozoru proste
zadanie może okazać się bardzo trudną, a czasami nawet niebezpieczną przygodą.
Często okazuje się, że pierwsze wrażenie może znacznie odbiegać
od rzeczywistości. Kandydaci na nianie potrafią nieźle zaskoczyć. Niektórzy
przy pomocy rodziny są zdolni wypompować całą benzynę z samochodu właścicieli,
inni zaklęciami wypędzają z domu duchy. Na szczęście oprócz nieprzyjemnych
historii z nianiami będziemy również świadkami wielu wzruszających sytuacji.
Program „Idealna niania” cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem widzów,
że powstaje już jego siódma edycja.
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WIEM, CO JEM
I WIEM, CO KUPUJĘ
NIEDZIELA 11:30, OD 4 WRZEŚNIA

W jesiennym sezonie programu sensacja goni sensację! Katarzyna Bosacka
zacznie od zdemaskowania wiecznie zielonych jabłek. Czym je karmią, żeby były
błyszczące, idealne i nigdy się nie psuły? Wgryziemy się też w mięso! Co jedzą
i w jakich warunkach żyją kurczaki na wielkich fermach? Czy ich mięso jest zdrowe?
Gdy odkryjemy całą prawdę o przetworach owocowych, zastanowicie się dwa
razy, sięgając po dżem. Ujawnimy także sensacyjny proceder fałszowania
polskich pomidorów. Prześwietlimy popularne jedzenie z budek. Wszystko dzięki
ukrytym kamerom, które obnażą kulisy pracy w takim miejscu! Brudne dłonie,
kichający na jedzenie sprzedawcy to tylko kropla w morzu łamanych zasad
BHP. Oprócz tego będzie wszystko o zabójczych wędlinach, trujących rybach
i zdradliwych ciasteczkach. W „Wiem, co kupuję” przyjrzymy się sztuczkom
akwizytorów oraz pokażemy całą prawdę o sklepowych przymierzalniach.
Pod lupę weźmiemy rozmiary opakowań i ich cenę oraz dowiemy się,
ile tak naprawdę kosztują ubrania i dlaczego nie warto przepłacać za kawę
w sieciówkach. Zdemaskujemy esemesowe naciągactwo i rozłożymy na czynniki
pierwsze rachunki za prąd! Będzie ostro i bez ściemy.
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SABLEWSKIEJ
SPOSÓB NA MODĘ
NIEDZIELA 12:15, OD 4 WRZEŚNIA

Wiele osób wierzy, że siódemka to szczęśliwa
liczba. Maja Sablewska ma nadzieję,
że ten magiczny numer przyniesie szczęście
uczestnikom kolejnej, już siódmej edycji
jej programu. Wśród bohaterów pojawi
się coraz więcej mężczyzn. Czyżby
zrozumieli, że powinni zadbać o swój wygląd,
który jest ich wizytówką i pomaga w wielu
sytuacjach? Okaże się także, że dylematy
modowe mogą być częstą przyczyną kłótni
małżeńskich. Czy Mai uda się pogodzić dwa,
zupełnie skrajne stylistycznie charaktery?
O pomoc Sablewską poprosiły także młode
kobiety,
które
wulgarnym
strojem
manifestują swoją siłę, a w rzeczywistości
czują się słabe i zagubione. Maja jak nikt inny
postara się im pomóc, nie tylko poprzez
dobranie odpowiednich stylizacji. Przecież
moda zaczyna się pod ubraniem...
W programie nie zabraknie także prostych,
modowych sztuczek, które pomogą widzom
lepiej odnaleźć się w świecie mody.
Jak ze starej koszuli męża zrobić sukienkę czy
modny top? To najlepiej wie Maja Sablewska.
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I NIE OPUSZCZĘ
CIĘ AŻ DO ŚLUBU
NIEDZIELA 13:30, OD 4 WRZEŚNIA

Nie ma lepszego pogotowia ślubnego niż Izabela Janachowska! W nowej edycji
programu dowiemy się, jak w dwie doby wybrać, dopasować i zakupić wymarzoną
suknię ślubną oraz co zrobić, kiedy narzeczeni chcą połączyć swój ślub z mszą
intencyjną za zmarłych. Prowadząca, która jest wielbicielką wszelkiego rodzaju
uroczystości ślubnych, stanie też oko w oko z rozemocjonowanymi rodzinami.
Pomoże młodej parze poinformować rodziców o ciąży panny młodej oraz zatrzyma
przed ołtarzem uciekającą narzeczoną. Dla Izabeli nie ma rzeczy niemożliwych!
Do przyszłej żony z małego miasteczka przywiezie mistrzynię świata
w czesaniu fryzur wieczorowych i znanego projektanta mody. Młodej mamie,
która zaledwie cztery tygodnie temu urodziła dziecko, pozwoli poczuć się znów piękną
i atrakcyjną w dniu własnego ślubu.
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APETYT
NA MIŁOŚĆ
NIEDZIELA 22:15, OD 4 WRZEŚNIA

Wszyscy szukają miłości – nauczyciel matematyki, były komandos, fryzjer.
W naszym programie wszystko jest możliwe! Najpierw trzeba wybrać dwa z trzech
menu przygotowanych przez trzy różne osoby. Wybierający musi podjąć decyzję,
nie mając pojęcia, kim są i jak wyglądają autorzy poszczególnych dań. Pozornie
prosty wybór może okazać się strzałem w dziesiątkę, ale zdarza się też i tak,
że skończy się bolesnym rozczarowaniem. Sałatka z brokułami, serem feta,
słonecznikiem i nasionami chia. Czy to nie odstraszy typowego mięsożercy?
Pomidor z mozzarellą na przystawkę? Dla jednych pyszna klasyka, dla innych...
nuda. Po dwóch kolacjach singiel musi zdecydować, z którą z osób chce spotkać
się jeszcze raz. Aby podnieść temperaturę kolejnej randki, dla finałowej pary
przygotowano tajemnicze koperty w których kryje się wiele fantastycznych
niespodzianek. Tej jesieni temperatura randek w ciemno będzie bliska wrzenia!
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W ROLI GŁÓWNEJ
PONIEDZIAŁEK 22:25, OD 5 WRZEŚNIA

Program „W roli głównej” ma już dziewięć lat,
a jego gospodyni – Magda Mołek ma coraz
większy apetyt na spotkania z interesującymi
gośćmi. „Ciekawość jest dla mnie jak paliwo”,
„Wolę dialog od bezrefleksyjnego zadawania
pytań” – mówi prowadząca, której program
zyskał już rangę kultowego. Jego siłą jest
na pewno autentyczna rozmowa. Magda
Mołek podąża za gościem i daje się wciągnąć
w jego świat.
W nowym sezonie na jej kanapie pojawią się
nie tylko osoby z pierwszych stron gazet.
Prowadząca porozmawia ze specjalistką
od kobiecej seksualności i pozytywnych
wibracji – Joanną Keszką. Jej gościem będzie
także Anita Kucharska – Dziedzic – niesamowita feministka, która od 17 lat pomaga
kobietom znajdującym się w najtrudniejszych
sytuacjach życiowych. Nie zabraknie także
nazwisk, które od dawna budzą wiele emocji.
Na szczerą rozmowę z Magdą zdecydował się
dziennikarz Piotr Kraśko, który jest związany
z telewizją od najmłodszych lat. Opowie Magdzie
o swoim miejscu na ziemi, gdzie wraz z żoną
i dziećmi chowają się przed światem.
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NIEZWYKŁE
PRZYPADKI MEDYCZNE
JESIEŃ 2016

W drugim sezonie programu Krzysztof Gojdź ponownie dotrze do pacjentów,
którzy zmagają się z nietypowymi problemami medycznymi. Prowadzący,
jak nikt inny potrafi wysłuchać cierpiących ludzi i zrobi wszystko, żeby
rozwiązać ich problemy. Rozległe blizny, ciężkie poparzenia, choroby skóry
– to tylko niektóre wyzwania z którymi zmierzy się dr Gojdź. Na pewno nikogo
nie zostawi bez pomocy. Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, wiedzę
i umiejętności znakomitych fachowców będzie przywracał pacjentom poczucie
godności i dawał szansę na normalne życie.
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