
 
 
 
 
PŘIVÍTEJTE ADVENT NA ČERVENÉM KOBERCI SE STANICÍ E! 
 
 
Rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách, které chystáme na obrazovkách 

stanice E! Entertainment na začátku adventu 2021.  
Hned zpočátku prosince vás E! pozve ke sledování přímého přenosu předávání prestižních 
ocenění E! People´s Choice Awards 2021, při kterém si lidé volí své hvězdy. 

 
Důležitá poznámka do diářů 2022! Nezapomeňte sledovat v lednu a únoru televizi E!, kde 

budou probíhat přímé přenosy ze zákulisí největších hollywoodských událostí.  
 
 

 
 

 



E! PEOPLES´ CHOICE AWARDS 2021 
Celosvětová anketa, ve které si lidé volí své hvězdy 
 
Ocenění People´s Choice Awards  je oslavou všech odvětví zábavního průmyslu. Lidé z celého 
světa měli  možnost hlasovat pro hvězdy ve 4 hlavních kategoriích:  filmové, hudební, 
televizní a v oblasti pop kultury, kam spadají hlavně aktivity známých osobností na sociálních 
sítích.   
E! People´s Choice Awards 2021 – přímý přenos v úterý 7. prosince v 01.00 hod 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O NBCUniversal International Networks 

NBCUniversal International Networks, globální televizní divize společnosti NBCUniversal, je jednou z 
předních světových společností v oblasti televizní zábavy, poskytování a nabídce kvalitního televizního 

obsahu a oblíbených televizních kanálů vysílaných ve 165 zemích celého světa od Evropy, přes Střední 
východ, Afriku, Latinskou Ameriku, až po Asii. Portfolio společnosti tvoří televizní kanály Universal 
Channel, Syfy, E! Entertainment Television, 13th Street, DIVA, Studio Universal, Telemundo, Bravo, 

DreamWorks a Golf Channel. Tyto unikátní televizní stanice nabízejí širokou škálu zábavných programů 
zaměřených na diváky po celém světě. Spravuje také filmový kanál Movies 24 ve Velké Británii a Style 
Networks v Austrálii. NBCUniversal News Group, jedna z nejvlivnějších a respektovaných sítí onair a 

online zpravodajství na světě, zastřešuje mezinárodní zpravodajské kanály CNBC a NBC News.  

NBCUniversal International Networks je součástí společnosti NBCUniversal, jedné z předních světových 

mediálních společností v oblasti vývoje, výroby, produkce a marketingu zábavných programů, 
zpravodajství a informačních služeb v rámci celého světa. NBCUniversal vlastní a provozuje portfolio 
uznávaných zpravodajských a televizních společností, přední filmová studia, světově známé zábavné 

parky i řadu úspěšných internetových společností. NBCUniversal je vlastněna společností Comcast 
Corporation. 


