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E! Živě z červeného koberce
1. KVĚTNA V 00:00 HOD - BILLBOARD MUSIC AWARDS 2019
6. KVĚTNA VE 00:30 HOD - MET GALA 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 nejlepších hudebních klipů
Billboard Music Awards 2019. Třpyt filmových hvězd pak bude na
červený koberec dopadat při slavnostní události Met Gala, na které
každoročně přijímají pozvání ty největší hvězdy a osobnosti ze
světa showbusinesu.

E! Dating: Bez filtru
ZBRUSU NOVÝ POŘAD OD 17. KVĚTNA KAŽDÝ PÁTEK VE 21:00 HOD
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.
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Držte krok s Kardashians
KAŽDOU NEDĚLI VE 21:00 HOD
Nalaďte se na E! a sledujte zbrusu novou 16. řadu oblíbeného
seriálu monitorujícího nejpopulárnější rodinu v Americe. Dramatické
situace, životní úspěchy, smích a slzy, to provází každodenní život
této rodiny, která při sobě drží v dobrém i zlém.

Hollywoodské médium
Tyler Henry
4. ŘADA KAŽDÝ PÁTEK VE 22:00 HOD
Sledujte společně s E! práci Tylera Henryho, média z Kalifornie,
který ani ve 4. řadě nepřestává udivovat pozvané hvězdy svými
schopnostmi nahlédnout do jejich životů a zjistit, co je trápí a s
jakými problémy se potýkají. S touto „medicínskou“ schopností a
hvězdnou klientelou, dokáže Tyler měnit životy.
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Velká šéfka Cavallari
2. ŘADA VŽDY VE 22:00 HOD
Televizní hvězda Kristin Cavallari se vrací zpět do reality ve 2.
řadě pořadu Velká šéfka Cavallari. Kristin se vypracovala z mladé
společenské celebrity do zralé podnikatelky, která vytváří svůj
vlastní sofistikovaný styl, jenž se prodává od pobřeží k pobřeží. Je
ukázkovým příkladem tzv. „Girlboss“ - tedy ženy podnikatelky, která
se snaží dělit svůj čas mezi rodinu a starost o mladý kolektiv svého
značkového obchodu.

Ladygang
VŽDY 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!.
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Nightly Pop
KAŽDÝ ČTVRTEK VE 22:30 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.

Busy Tonight
VŽDY 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 je
moderátorkou interview, komentátorkou a průvodkyní příspěvků na
sociálních sítích. S Busy Tonight se zábavnou formou dovíte, co se
děje ve světě showbusinessu.
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