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Divoká dvojčata
KAŽDOU NEDĚLI VE 21:00 HOD
V 5. řadě se stane spousta věcí, životně důležitých pro Nikki a Brie.
Sestry se setkají se svým otce a Brie a Bryan tvrdě pracují na tom,
aby našli kompromis pro svůj vztah. Pro Nikki, která se zamiluje do
Artema, se vyvíjí nový vztah, když spolu tráví romantický výlet v
Paříži. Následně se jejich vztah dostává do nové fáze, když Nikki
zjistí, že je těhotná. Mezitím, co se setry těší na příchod nového
člena rodiny, Brie je šokována, když zjistí, že je také těhotná.

Hvězdné hry
KAŽDÝ PÁTEK VE 22:00 HOD

Připojte se ke Kevinu Hartovi a jeho ženě Eniko a společně s
dalšími páry Terry a Rebeccou King Crews, Sarah Hyland a jejímu
snoubenci Wells Adamsovi a Joel i a Sarah McHaleovým zažijte
noc plnou zábavy, během velmi speciálního večera, kterým provází
Hartovi. Nečekané momenty, ve kterých se hvězdy představí v
jiném světle, než je znáte. Napínavé souboje plné výzev, které se
odehrávají v pohodlí domovů.
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E! Dating: Bez filtru
2. ŘADA OD NOVÉHO ROKU
Moderní, zábavná show, která má za úkol vás pobavit. Chcete se
smát? Dokázali jste si představit, jak směšné může být, když se
člověk snaží být za každou cenu dokonalý? Romantika, zábava a
hledání té pravé lásky za cenu změny image.

Přeměny
s Khloé Kardashian
OD 2. LEDNA VE 14:00 HOD

Každý ví, jaké to je, cítit se sám, osamělý a opuštěný, jiný nebo
zkrátka ne tak dobrý jako ostatní. Vítejte v pořadu Přeměny s Khloé
Kardashian, který vám otočí život o 180° a změní vás uvnitř i navenek.
Khloé Kardashian a její tým, skládající se z hollywoodských trenérů
a stylistů, pomáhá začít nový život vždy dvěma nešťastným duším
v každém dílu. Výsledkem pak bývá vždy úžasná přeměna, která
je patrná nejen vizuálně, ale hlavně novým myšlením a nabytým
sebevědomím. Khloé a její tým ve vás zkrátka najdou to nejlepší.
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Dr. 90210
OD 3. LEDNA VE 14:00 HOD
Toto je specifická klinika plastické chirurgie, která působí v Beverly
Hills. Klientelu zde tvoří pacientky s určitými nároky. Lékařky Cat
Begovic, Kelly Killeen, Michelle Lee a Suzanne Quardt patří mezi
špičku v oboru plastické chirurgie v zemi a boří zažitá tabu. V
nových dílech se představí například pacientka, které muselo být
odstraněno třetí ňadro nebo pacientka, u které byla provedena
dvojitá masektomie. Během různých náročných zákroků tyto lékařky
dokazují, že ženský dotyk pomáhá i v plastické chirurgii.
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