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Bi life
NOVÝ POŘAD OD 4. LEDNA KAŽDÝ PÁTEK VE 22:00 HOD
Sledujte Courtney Act v její nové reality show s názvem Bi life.
Seznámíte se se skupinou bisexuálně orientovaných a singles,
kteří momentálně tráví svůj čas v Barceloně. Tato show přináší něco
zcela nového, zábavného a sexy, vše, co patří k moderní romanci.

Zpackané operace
NOVÁ 5. ŘADA OD 4. LEDNA KAŽDÝ PÁTEK VE 21:00 HOD
Lékaři Terry Dubrow a Paul Nassif jsou zpět, připraveni napravovat
následky nepovedených plastických operací u pacientů, pro které
jsou často poslední nadějí na plnohodnotný život. V nové řadě se
vrací Pixee Fox po prožitých operačních peripetiích, které ji měly
dodat vysněný vzhled živoucího animáka. Maličká modelka z
Irska se vydala přes atlantik kvůli zvětšení svých vnadů. A lékaři
pomáhají ženě, která málem zemřela poté, co si nechala odstranit
kůži z břicha.
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Divoká dvojčata
NOVÁ 4. ŘADA OD 20. LEDNA KAŽDOU NEDĚLI VE 21:00 HOD
Cítíte se psychicky na dně? Sledujte, jak se svými životy zápasí
wrestlingová dvojčata, sestry Brie a Nikki 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 plnou.

Busy Tonight
OD 13. LEDNA VE 22:00 HOD
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
jemoderátorkou interview, komentátorkou a průvodkyní příspěvků
na sociálních sítích. S „Busy Tonight“ Vám v zábavné formě nabídne
přehled o tom, co se děje ve světě showbusinessu.

3

PROGRAMOVÉ TIPY
PREMIÉRY V ČR A SR

Ladygang
KAŽDOU NEDĚLI OD 13. LEDNA VE 22:30 HOD
Připojte se s milým a vtipným dámám, které daly vzniknout skupině
Ladygang. Jedinečná kombinace ženské komunity, šťavnatých
komentářů k pop kulturnímu dění a rozhovorů „bez hranic“ se
známými osobnostmi. Členky Ladygang získaly na sociálních
sítích v roce 2016 přes 22 miliónů hlasů v rámci volby „podcast
roku“. Hlavními mluvčími jsou Keltie Knight, Becca Tobin a Jac
Vanek, které také byly představeny v časopisu People a v časopisu
Entertainment Weekly. Ladygang se tak stal kulturním fenoménem
posledních let a nyní přichází i na obrazovky E!.

Živě z červeného koberce:
Zlaté globy
7. LEDNA V 00:05 HOD
Sezóna červených koberce je opět tady a reportéři E! u toho nesmí
chybět. Začínáme 7. ledna již 76. ročníkem předávání ocenění
Zlatých Glóbů, které vždy přitáhne pozornost těch největších
televizních hvězd, jež doufají, že právě oni budou stát na pódiu se
zlatou soškou.
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