únor 2019

PROGRAMOVÉ TIPY

PROGRAMOVÉ TIPY
PREMIÉRY V ČR A SR

E! Živě
z červeného koberce
10. ÚNORA VE 23:30 HOD - GRAMMY 2019
24. ÚNORA VE 23:00 HOD - OSKAŘI 2019
Sezóna červených koberce je opět tady a reportéři E! u toho nesmí
chybět. Na červeném koberci přivítáme ty největší hudební hvězdy
v rámci vyhlášení ocenění Grammy 2019. Třpyt filmových hvězd
pak bude na červený koberec dopadat při slavnostním vyhlášení
filmových ocenění Academy Awards 2019, známých pod názvem
Oskaři.

Zpackané operace
NOVÁ 5. ŘADA OD 1. ÚNORA KAŽDÝ PÁTEK VE 21:00 HOD

V době, kdy je kladen důraz na perfektní vzhled to nemají plastičtí
chirurgové Terry Dubrow a Paul Nassif jednoduché. Do jejich
ordinace přicházejí pacienti, na kterých se podepsaly nekvalitní
zákroky jiných lékařů a je teď na nich, zda dokáží pacientům vrátit
možnost plnohodnotného života. V nových dílech se setkáme např.
s kulturistou, který ztratil své mužné plece či se ženou toužící po
dokonalém vzhledu, které se vymkly z rukou injekce do rtu.
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Bi life
KAŽDÝ PÁTEK VE 22:00 HOD
Sledujte Courtney Act v její nové reality show s názvem Bi life, která
pokračuje i tento měsíc. Seznámíte se se skupinou bisexuálně
orientovaných a singles, kteří momentálně tráví svůj čas v Barceloně.
Tato show přináší něco zcela nového, zábavného a sexy, co patří k
moderní romanci.

Divoká dvojčata
4. ŘADA KAŽDOU NEDĚLI VE 21:00 HOD
Cítíte se psychicky na dně? Sledujte, jak se svými životy zápasí
wrestlingová dvojčata, sestry Brie a Nikky Bellovy. Společně se
svými rodinami a přáteli se vrací na obrazovky v nové 4. řadě
Divokých dvojčat. Spousta nového se opět událo a sestry, jako
obvykle, čelí životním výzvám. Připravte se na jedinečnou akční
podívanou.
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Busy Tonight
VŽDY VE 22:00 HOD, ZÁVĚR POŘADU 17. ÚNORA
Herečka a spisovatelka Busy Philippsová přichází na obrazovky
E! se svým specifickým humorem a nadsázkou v jedinečné noční
talk show Busy Tonight. Nefiltrovaná a zábavná Philippsová je
moderátorkou interview, komentátorkou a průvodkyní příspěvků na
sociálních sítích. S Busy Tonight se zábavnou formou dovíte, co se
děje ve světě showbusinessu.

Nightly Pop 2018
OD 21. ÚNORA KAŽDÝ PÁTEK VE 22:00 HOD
Sledujte Hollywood v Nightly Pop. Sledujte vše, co se událo za
uplynulý týden ve světě pop kultury. Šťavnaté příběhy a aktuální
novinky. Buďte v obraze s Nightly Pop.
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Oslavte Kardashians den
sv. Valentýna
V ÚTERÝ 14. ÚNORA
Jak jinak strávit romantický den než se svými idoly? S E! v
únoru můžete oslavit den sv. Valentýna nevšedním způsobem připomenutím těch nejsilnějších okamžiků z veřejného života rodiny
Kardashianových. Od Kiminy cesty k oltáři po výlet do Mexika,
Vegas a mnoho dalších důležitých momentů, plných lásky i smíchu,
které ovlivnily život žen této rodiny.
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