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Datum
01.05.2021

Začátek
6:00

Délka Název pořadu Název epizody
0:30 E! Dating: bez Vše co chci k
filtru
Vánocům je…

Rok Řada
2019
2

Díl
11

6:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

2019

2

12

01.05.2021

7:00

0:30

10 věcí, které
jste neznali

2020

1

1

01.05.2021

7:30

0:30

10 věcí, které
jste neznali

2020

1

2

01.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Popis epizody
Pojďme být upřímní ... randění s E! není TV fantasy. Je to o tom, kam až jsou lidé schopní zajít
pro to, aby se zalíbili tomu druhému. V každé epizodě se představí nová randící dvojice.
Pojďte se pobavit, randění začíná.
Vánoční cukroví
Pojďme být upřímní ... randění s E! není TV fantasy. Je to o tom, kam až jsou lidé schopní zajít
pro to, aby se zalíbili tomu druhému. V každé epizodě se představí nová randící dvojice.
Pojďte se pobavit, randění začíná.
Brad Pitt
Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty
nejtajnější věci o známých osobnostech. Odpočítáváme od 10 do 1, takže se připoutejte a
začínáme.
Jennifer Lopez
Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty
nejtajnější věci o známých osobnostech. Odpočítáváme od 10 do 1, takže se připoutejte a
začínáme.
Jamie Pressly, Bella
Jamie Pressly se nečekaně spojí s mladou hollywoodskou hvězdou, která tragicky zahynula.
Thorne, Nene Leakes NeNe Leakes je konfrontována s tajemstvími ze své minulosti. Tyler spojí Bellu Thorne se
& John Salley
zesnulým milovaným členem rodiny. John Salley dostane potvrzení ze záhrobí ohledně
budoucnosti jeho dcery.

01.05.2021

2016

1

1

01.05.2021

9:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nicole "snooki"
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší
Polizzi, Monica Potter Monice Potter život měnící vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a
& Tom Arnold
uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.

2016

1

2

01.05.2021

10:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Ross Mathews,
Margaret Cho, Jodie
Sweetin & Jillian Rose
Reed

Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce. Jodie Sweetin
obdrží potvrzení od své zesnulé babičky, že je na správné cestě. Marget Cho se dočká
nečekané návštěvy ze záhrobí od legendárního komika. Jillian Rose Reed je zaskočena
emocionálním poselstvím od zemřelého mladého člena rodiny.

2016

1

3

01.05.2021

11:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Amber Rose, Cheryl
Burke & Heather &
Terry Dubrow

Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou. Rocková hvězda 2016
bratr, který zemřel na předávkování drogami, pošle vzkaz ze záhrobí Heather a Terry Dubrow.
Tyler spojí temnou přítomnost s bolestnou zkušeností z dětství, aby přinesl uzavření Cheryl
Burke.

1

4

01.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 30.04.2021
Pop 2021

2021

21

83

01.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Boj o rodinné vánoční přání přerůstá do sporu mezi Kourtney, Kim a Khloe. Mezitím cítí Scott
vinu za to, že má nový vztah.

2018

15

1

Hádka nad fotkami
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01.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Umění vtipu

Kim a Khloe se snaží dostat k příčině Kourtneyina špatného přístupu, což zažehne mezi
2018
hholkami další velký spor. Mezitím dá Kim Kendall slib, který nemůže dodržet a Khloe se
Scottem vypracují důkladný plán, aby dokázali Kris, že není takovou expertkou na umění, jak o
sobě tvrdí.

15

2

01.05.2021

15:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nebezpečné záliby

Kris se obává, zda těhotná Khloe nebere svůj zdravý životní styl příliš vážně a nevystavuje tím
své dítě riziku. Mezitím Scottova obchodní cesta do Miami nabere nečekaný obrat, ohrožující
velmi zajímavý podnikatelský záměr a Kim ještě víc prohloubí svou morbidní fascinaci při
studování pohřební kosmologie.

2018

15

3

01.05.2021

16:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Předvánoční noční
můra

Po několika týdnech intenzivních hádek se svými sestrami, zvažuje Kourtney, že stráví vánoční 2018
svátky daleko od své rodiny. Mezitím se Khloe skrývá před kritickým pohledem společnosti
dříve, než podá informaci o svém těhotenství a Kris se obává, že by mohla být otrávena.

15

4

01.05.2021

17:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Rodinné problémy

15

5

01.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Rodinné záležitosti

20

5

01.05.2021

19:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Jsem CEO

Kourtney je zničena, když Scott představí děti své přítelkyni, aniž by mu to předtím schválila. 2018
Mezitím je rodina rozhodnuta se za každou cenu usmířit v pořadu Celebrity Family Feud a Kim
se potýká s problémem pořizování svých selfie.
Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit
2021
své plány. Scott se snaží mluvit o rozvodu svých rodičů, což ho velmi ovlivnilo. Napětí vrcholí,
když je Khloé uvedena do pozice Krisiiny asistentky.
Uplynulo 7 let od projektu The Hills a Kristin je nyní vdaná za bývalého zadáka amerického
2018
fotbalu Jaye Cutlera, žije s ním v Nashvillu s jejich třemi dětmi a chystá se otevřít obchod se
svou bižuterií. Řizení společnosti z domova jí však přináší problémy v manželství a nový
manažer, kterého přivedla do obchodu, si nesedne s ředitelem pro sociální média.

1

1

01.05.2021

20:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Neděle není až tak
zábavná

2018

1

2

01.05.2021

21:00

0:30

E! Dating: bez
filtru

Vše co chci k
Vánocům je…

2019

2

11

01.05.2021

21:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

Vánoční cukroví

2019

2

12

01.05.2021

22:00

0:30

10 věcí, které
jste neznali

Brad Pitt

Kristin se snaží udržet na uzdě rivalitu v kanceláři mezi Brittany a Shannon. Jay ohromí
Kristin,když jí oznamuje, že chce koupit nový dům. Vztah mezi Shannon a Gurneyem je
podroben zkoušce, když dojde během večírku Sunday Fundy k dramatickému odchodu.
Pojďme být upřímní ... randění s E! není TV fantasy. Je to o tom, kam až jsou lidé schopní zajít
pro to, aby se zalíbili tomu druhému. V každé epizodě se představí nová randící dvojice.
Pojďte se pobavit, randění začíná.
Pojďme být upřímní ... randění s E! není TV fantasy. Je to o tom, kam až jsou lidé schopní zajít
pro to, aby se zalíbili tomu druhému. V každé epizodě se představí nová randící dvojice.
Pojďte se pobavit, randění začíná.
Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty
nejtajnější věci o známých osobnostech. Odpočítáváme od 10 do 1, takže se připoutejte a
začínáme.

2020

1

1
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01.05.2021

22:30

0:30

10 věcí, které
jste neznali

Jennifer Lopez

01.05.2021

23:00

2:30

E! Živě z červeného
koberce: Oscaři 2021

01.05.2021

1:30

0:30

E! Živě z
červeného
koberce
Živě z
červeného
koberce:
Odpočítávání:
Oscaři 2021

01.05.2021

2:00

1:00

01.05.2021

3:00

01.05.2021

Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty
nejtajnější věci o známých osobnostech. Odpočítáváme od 10 do 1, takže se připoutejte a
začínáme.
Připojte se k E! na červeném koberci při předávání Cen Akademie 2021!

2020

1

2

2021

21

3

Živě z červeného
Sledujte s E! nejdůležitější události ze zákulisí předávání Cen Akademie.
koberce:
Odpočítávání: Oscaři
2021

2021

5

1

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jamie Pressly, Bella
Jamie Pressly se nečekaně spojí s mladou hollywoodskou hvězdou, která tragicky zahynula.
Thorne, Nene Leakes NeNe Leakes je konfrontována s tajemstvími ze své minulosti. Tyler spojí Bellu Thorne se
& John Salley
zesnulým milovaným členem rodiny. John Salley dostane potvrzení ze záhrobí ohledně
budoucnosti jeho dcery.

2016

1

1

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nicole "snooki"
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší
Polizzi, Monica Potter Monice Potter život měnící vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a
& Tom Arnold
uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.

2016

1

2

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Ross Mathews,
Margaret Cho, Jodie
Sweetin & Jillian Rose
Reed

Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce. Jodie Sweetin
obdrží potvrzení od své zesnulé babičky, že je na správné cestě. Marget Cho se dočká
nečekané návštěvy ze záhrobí od legendárního komika. Jillian Rose Reed je zaskočena
emocionálním poselstvím od zemřelého mladého člena rodiny.

2016

1

3

01.05.2021

5:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Amber Rose, Cheryl
Burke & Heather &
Terry Dubrow

Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou. Rocková hvězda 2016
bratr, který zemřel na předávkování drogami, pošle vzkaz ze záhrobí Heather a Terry Dubrow.
Tyler spojí temnou přítomnost s bolestnou zkušeností z dětství, aby přinesl uzavření Cheryl
Burke.

1

4

02.05.2021

6:00

1:00

Divoká dvojčata Jak je u Cenových?

3

1

02.05.2021

7:00

1:00

Ve třetí řadě se rodina stěhuje do San Diega a spekuluje nad novými pravidly v domě Nikki y 2018
Johna Ceny. Sen Brie o tom, že se stane Wonder Woman a podřizuje tomu úplně vše, zatímco
Nikki zjišťuje, že být ženou Johna Ceny neznamená jen stát se matkou.
Divoká dvojčata Co očekávat když nic Nikki je konečně připravena začít opět zápasit s pomoci tréninku od Brie, zastihnou ji však
2018
nečekáš?
nečekané emoce ohledně její budoucnosti s Johnem Cenou.

3

2
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02.05.2021

8:00

1:00

Divoká dvojčata Co jde nahoru, jde
také dolů

Po nečekaném kolapsu a odvolání svatby ze strany jejího snoubence, Johna Ceny, hledá Nikki 2018
oporu u své rodiny. Mezitím se připravuje návrat dvojčat do wrestlingového světa u
příležitosti 25.výročí wrestlingu. Emoce dostávají zabrat, když se Nikky a John potkají v
zákulisí.

3

3

02.05.2021

9:00

1:00

Divoká dvojčata Návrat Bellových

2018

3

4

02.05.2021

10:00

1:00

20

3

11:00

1:00

Vítězové berou
všechno
Noví přátelé a bunkr

2021

02.05.2021

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

4

02.05.2021

12:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Dvojčata Bellova chystají neočekávaný návrat do světa ženského wrestlingu, obě však mají o
sobě pochybnosti, Brie si uvědomuje, že se její tělo po narození dcery změnilo a Nikki se
obává opětovného zranění.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

20

5

02.05.2021

13:00

1:00

Zpackané
operace

Miluji New York

2

1

02.05.2021

14:00

1:00

Zpackané
operace

Záchranářská ňadra

Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit
2021
své plány. Scott se snaží mluvit o rozvodu svých rodičů, což ho velmi ovlivnilo. Napětí vrcholí,
když je Khloé uvedena do pozice Krisiiny asistentky.
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra, Paul provádí
2015
rekonstrukci spálené brady a lékaře navštíví transgender žena, která má v obličeji
napumpovaný cement.
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní 2015
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

2

2

02.05.2021

15:00

1:00

2

3

16:00

1:00

2015

2

4

02.05.2021

17:00

1:00

Slaninová podprsenka Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena, Paul
poskytuje pomoc ženě, která chrápe a Katella Dash chce vypadat jako panenka.
Čtyři pijavice a
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu. Žena, které "uchází" ňadra a
pohřeb
performer nenechávají lékaře zapomenout, jak zpackané mohou být operace.
Steroidy a problémy Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka
Jana Stoner, která si nechala vložit prsní implantáty v Mexiku, má špatný pooperační průběh.

2015

02.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace

2015

2

5

02.05.2021

18:00

1:00

2021

20

3

19:00

1:00

Vítězové berou
všechno
Noví přátelé a bunkr

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

02.05.2021

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

4

02.05.2021

20:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Rodinné záležitosti

Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit
2021
své plány. Scott se snaží mluvit o rozvodu svých rodičů, což ho velmi ovlivnilo. Napětí vrcholí,
když je Khloé uvedena do pozice Krisiiny asistentky.

20

5

Rodinné záležitosti
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02.05.2021

21:00

1:00

Držte krok s
Letní láska
Kardashians
V hledáčku Lisy díl 6
Vanderpump

02.05.2021

22:00

0:30

02.05.2021

22:30

1:00

Ženy slavných
sportovců:
Atlanta

2021

20

6

2021
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
2018
V premiéře řady se setkáte s jižanskými kráskami žen slavných sportovců z Atlanty.
Kaylin, bývalá královna krásy, se zabývá šokujícími zprávami o jejím basebalovém
manželovi. Kesha využívá pomoc svého přítele Telliho, aby se věnovala otázce věrnosti
svého dlouholetého přítele, ale riskuje, že o vztah přijde, když věci nepůjdou podle
jejího plánu.

1

6

1

1

02.05.2021

23:30

1:00

Držte krok s
Letní láska
Kardashians
V hledáčku Lisy díl 6
Vanderpump

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

6

02.05.2021

0:30

0:30

Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

2021

1

6

02.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

Miluji New York

2

1

2:00

1:00

Zpackané
operace

Záchranářská ňadra

Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra, Paul provádí
2015
rekonstrukci spálené brady a lékaře navštíví transgender žena, která má v obličeji
napumpovaný cement.
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní 2015
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

02.05.2021

2

2

02.05.2021

3:00

1:00

2

3

4:00

1:00

2015

2

4

02.05.2021

5:00

1:00

Slaninová podprsenka Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena, Paul
poskytuje pomoc ženě, která chrápe a Katella Dash chce vypadat jako panenka.
Čtyři pijavice a
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu. Žena, které "uchází" ňadra a
pohřeb
performer nenechávají lékaře zapomenout, jak zpackané mohou být operace.
Steroidy a problémy Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka
Jana Stoner, která si nechala vložit prsní implantáty v Mexiku, má špatný pooperační průběh.

2015

02.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace

2015

2

5

03.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Jsem CEO

2018

1

1

Broskve, modlitby a
hráči

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

Uplynulo 7 let od projektu The Hills a Kristin je nyní vdaná za bývalého zadáka amerického
fotbalu Jaye Cutlera, žije s ním v Nashvillu s jejich třemi dětmi a chystá se otevřít obchod se
svou bižuterií. Řizení společnosti z domova jí však přináší problémy v manželství a nový
manažer, kterého přivedla do obchodu, si nesedne s ředitelem pro sociální média.
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03.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jamie Pressly, Bella
Jamie Pressly se nečekaně spojí s mladou hollywoodskou hvězdou, která tragicky zahynula.
Thorne, Nene Leakes NeNe Leakes je konfrontována s tajemstvími ze své minulosti. Tyler spojí Bellu Thorne se
& John Salley
zesnulým milovaným členem rodiny. John Salley dostane potvrzení ze záhrobí ohledně
budoucnosti jeho dcery.

2016

1

1

03.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nicole "snooki"
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší
Polizzi, Monica Potter Monice Potter život měnící vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a
& Tom Arnold
uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.

2016

1

2

03.05.2021

9:00

0:30

Lidské panenky

1

9:30

0:30

1

2

03.05.2021

10:00

0:30

Plastičtí chirurgové Terry Dubrow a Paul Nassif pohámají ženě s umělými prsy. Herečka, která 2014
měla již 6 operací nosu, se chce stát lidskou panenkou.
Janice Dickinson zná Janice Dickinson navštívila lékaře, aby ji vyjmuli 30 let staré prsní implantáty. Muž se chce
2014
svá prsa
nechat operovat, kvůli fixaci nosu.
Transgender bomba! Transgender hvězda Kimber James chce nechat zafixovat svá prsa, nos a pohlaví.
2014

1

03.05.2021

1

3

03.05.2021

10:30

0:30

1

4

11:00

0:30

Odstrašující
zkušenosti
Jako záchranář

2014

03.05.2021

2014

1

5

03.05.2021

11:30

0:30

2014

1

6

03.05.2021

12:00

1:00

2021

20

6

03.05.2021

13:00

1:00

1

14:00

1:00

Boj o rodinné vánoční přání přerůstá do sporu mezi Kourtney, Kim a Khloe. Mezitím cítí Scott 2018
vinu za to, že má nový vztah.
Kim a Khloe se snaží dostat k příčině Kourtneyina špatného přístupu, což zažehne mezi
2018
hholkami další velký spor. Mezitím dá Kim Kendall slib, který nemůže dodržet a Khloe se
Scottem vypracují důkladný plán, aby dokázali Kris, že není takovou expertkou na umění, jak o
sobě tvrdí.

15

03.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

15

2

03.05.2021

15:00

0:30

Lidské panenky

1

15:30

0:30

1

2

03.05.2021

16:00

0:30

Plastičtí chirurgové Terry Dubrow a Paul Nassif pohámají ženě s umělými prsy. Herečka, která 2014
měla již 6 operací nosu, se chce stát lidskou panenkou.
Janice Dickinson zná Janice Dickinson navštívila lékaře, aby ji vyjmuli 30 let staré prsní implantáty. Muž se chce
2014
svá prsa
nechat operovat, kvůli fixaci nosu.
Transgender bomba! Transgender hvězda Kimber James chce nechat zafixovat svá prsa, nos a pohlaví.
2014

1

03.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace

1

3

Křehké pozadí!
Letní láska
Hádka nad fotkami
Umění vtipu

Desiree hledá pomoc poté, co měla odstrašující zkušenosti s plastickou chirugií v Tilujuaně.
Dr. Dubrow pomáhá Charlotte zachránit její prsa.
Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží
zachránit nos, který vypadá jako prasečí.
Lékaři mají plné ruce práce s osobním trenérem, který chce masivní zákrok na hlavě. Mezitím
pacienta, které se uzdravila z rakoviny, chce, aby její prsa vypadala přirozeně.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
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16:30

0:30

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Odstrašující
zkušenosti
Jako záchranář

03.05.2021

17:00

0:30

03.05.2021

17:30

0:30

03.05.2021

18:00

1:00

03.05.2021

19:00

1:00

03.05.2021

20:00

1:00

03.05.2021

21:00

1:00

03.05.2021

22:00

03.05.2021

Desiree hledá pomoc poté, co měla odstrašující zkušenosti s plastickou chirugií v Tilujuaně.
Dr. Dubrow pomáhá Charlotte zachránit její prsa.
Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží
zachránit nos, který vypadá jako prasečí.
Lékaři mají plné ruce práce s osobním trenérem, který chce masivní zákrok na hlavě. Mezitím
pacienta, které se uzdravila z rakoviny, chce, aby její prsa vypadala přirozeně.
Boj o rodinné vánoční přání přerůstá do sporu mezi Kourtney, Kim a Khloe. Mezitím cítí Scott
vinu za to, že má nový vztah.
Kim a Khloe se snaží dostat k příčině Kourtneyina špatného přístupu, což zažehne mezi
hholkami další velký spor. Mezitím dá Kim Kendall slib, který nemůže dodržet a Khloe se
Scottem vypracují důkladný plán, aby dokázali Kris, že není takovou expertkou na umění, jak o
sobě tvrdí.

2014

1

4

2014

1

5

2014

1

6

2018

15

1

2018

15

2

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kdo je Kim
Kardashian West?

Kim Kardashian West, nepochybně nejznámější žena šoubyznysu, změnila svět sociálních
médií. Jak se změnil život televizní hvězdy poté, co se stala multimilionářkou?

2019

1

2

Jamie Pressly, Bella
Jamie Pressly se nečekaně spojí s mladou hollywoodskou hvězdou, která tragicky zahynula.
Thorne, Nene Leakes NeNe Leakes je konfrontována s tajemstvími ze své minulosti. Tyler spojí Bellu Thorne se
& John Salley
zesnulým milovaným členem rodiny. John Salley dostane potvrzení ze záhrobí ohledně
budoucnosti jeho dcery.

2016

1

1

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nicole "snooki"
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší
Polizzi, Monica Potter Monice Potter život měnící vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a
& Tom Arnold
uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.

2016

1

2

23:00

4:00

E! Živě z
červeného
koberce
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

E! Živě z červeného
koberce: Met Gala
2021
Jamie Pressly, Bella
Thorne, Nene Leakes
& John Salley

Nenechte si ujít jednu z nejprestižnějších hollywoodských událostí plnou hvězd.
Moderátoři E! budou u toho.

2021

21

4

03.05.2021

3:00

1:00

Jamie Pressly se nečekaně spojí s mladou hollywoodskou hvězdou, která tragicky zahynula.
NeNe Leakes je konfrontována s tajemstvími ze své minulosti. Tyler spojí Bellu Thorne se
zesnulým milovaným členem rodiny. John Salley dostane potvrzení ze záhrobí ohledně
budoucnosti jeho dcery.

2016

1

1

03.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nicole "snooki"
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší
Polizzi, Monica Potter Monice Potter život měnící vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a
& Tom Arnold
uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.

2016

1

2

Křehké pozadí!
Hádka nad fotkami
Umění vtipu
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5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Jsem CEO

04.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Neděle není až tak
zábavná

04.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

04.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

04.05.2021

9:00

0:30

04.05.2021

9:30

0:30

04.05.2021

10:00

0:30

04.05.2021

10:30

0:30

04.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace

04.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 03.05.2021
Pop 2021

04.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Uplynulo 7 let od projektu The Hills a Kristin je nyní vdaná za bývalého zadáka amerického
fotbalu Jaye Cutlera, žije s ním v Nashvillu s jejich třemi dětmi a chystá se otevřít obchod se
svou bižuterií. Řizení společnosti z domova jí však přináší problémy v manželství a nový
manažer, kterého přivedla do obchodu, si nesedne s ředitelem pro sociální média.

2018

1

1

2018

1

2

2016

1

3

Amber Rose, Cheryl
Burke & Heather &
Terry Dubrow

Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou. Rocková hvězda 2016
bratr, který zemřel na předávkování drogami, pošle vzkaz ze záhrobí Heather a Terry Dubrow.
Tyler spojí temnou přítomnost s bolestnou zkušeností z dětství, aby přinesl uzavření Cheryl
Burke.

1

4

Jako záchranář

Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží
zachránit nos, který vypadá jako prasečí.
Lékaři mají plné ruce práce s osobním trenérem, který chce masivní zákrok na hlavě. Mezitím
pacienta, které se uzdravila z rakoviny, chce, aby její prsa vypadala přirozeně.
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey
Wildd chce ještě zvětšit svou chloubu.
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma
očima se chce nechat operovat.
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra, Paul provádí
rekonstrukci spálené brady a lékaře navštíví transgender žena, která má v obličeji
napumpovaný cement.
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kris se obává, zda těhotná Khloe nebere svůj zdravý životní styl příliš vážně a nevystavuje tím
své dítě riziku. Mezitím Scottova obchodní cesta do Miami nabere nečekaný obrat, ohrožující
velmi zajímavý podnikatelský záměr a Kim ještě víc prohloubí svou morbidní fascinaci při
studování pohřební kosmologie.

2014

1

5

2014

1

6

2014

1

7

2014

1

8

2015

2

1

2021

21

84

2018

15

3

Kristin se snaží udržet na uzdě rivalitu v kanceláři mezi Brittany a Shannon. Jay ohromí
Kristin,když jí oznamuje, že chce koupit nový dům. Vztah mezi Shannon a Gurneyem je
podroben zkoušce, když dojde během večírku Sunday Fundy k dramatickému odchodu.
Ross Mathews,
Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce. Jodie Sweetin
Margaret Cho, Jodie obdrží potvrzení od své zesnulé babičky, že je na správné cestě. Marget Cho se dočká
Sweetin & Jillian Rose nečekané návštěvy ze záhrobí od legendárního komika. Jillian Rose Reed je zaskočena
Reed
emocionálním poselstvím od zemřelého mladého člena rodiny.

Křehké pozadí!
Dívky divočí
Silicone Valley
Miluji New York

Nebezpečné záliby
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Držte krok s
Kardashians

Předvánoční noční
můra

Po několika týdnech intenzivních hádek se svými sestrami, zvažuje Kourtney, že stráví vánoční 2018
svátky daleko od své rodiny. Mezitím se Khloe skrývá před kritickým pohledem společnosti
dříve, než podá informaci o svém těhotenství a Kris se obává, že by mohla být otrávena.

15

4

04.05.2021

15:00

0:30

Jako záchranář

1

5

15:30

0:30

2014

1

6

04.05.2021

16:00

0:30

2014

1

7

04.05.2021

16:30

0:30

2014

1

8

04.05.2021

17:00

1:00

2015

2

1

04.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nebezpečné záliby

Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží
zachránit nos, který vypadá jako prasečí.
Lékaři mají plné ruce práce s osobním trenérem, který chce masivní zákrok na hlavě. Mezitím
pacienta, které se uzdravila z rakoviny, chce, aby její prsa vypadala přirozeně.
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey
Wildd chce ještě zvětšit svou chloubu.
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma
očima se chce nechat operovat.
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra, Paul provádí
rekonstrukci spálené brady a lékaře navštíví transgender žena, která má v obličeji
napumpovaný cement.
Kris se obává, zda těhotná Khloe nebere svůj zdravý životní styl příliš vážně a nevystavuje tím
své dítě riziku. Mezitím Scottova obchodní cesta do Miami nabere nečekaný obrat, ohrožující
velmi zajímavý podnikatelský záměr a Kim ještě víc prohloubí svou morbidní fascinaci při
studování pohřební kosmologie.

2014

04.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace

2018

15

3

04.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Předvánoční noční
můra

Po několika týdnech intenzivních hádek se svými sestrami, zvažuje Kourtney, že stráví vánoční 2018
svátky daleko od své rodiny. Mezitím se Khloe skrývá před kritickým pohledem společnosti
dříve, než podá informaci o svém těhotenství a Kris se obává, že by mohla být otrávena.

15

4

04.05.2021

20:00

1:00

Letní láska

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

6

04.05.2021

21:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Ross Mathews,
Margaret Cho, Jodie
Sweetin & Jillian Rose
Reed

Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce. Jodie Sweetin
obdrží potvrzení od své zesnulé babičky, že je na správné cestě. Marget Cho se dočká
nečekané návštěvy ze záhrobí od legendárního komika. Jillian Rose Reed je zaskočena
emocionálním poselstvím od zemřelého mladého člena rodiny.

2016

1

3

04.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Amber Rose, Cheryl
Burke & Heather &
Terry Dubrow

Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou. Rocková hvězda 2016
bratr, který zemřel na předávkování drogami, pošle vzkaz ze záhrobí Heather a Terry Dubrow.
Tyler spojí temnou přítomnost s bolestnou zkušeností z dětství, aby přinesl uzavření Cheryl
Burke.

1

4

04.05.2021

23:00

1:00

Nightly Pop
2021

03.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

3

67

Křehké pozadí!
Dívky divočí
Silicone Valley
Miluji New York
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0:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jako záchranář

04.05.2021

1:00

1:00

04.05.2021

2:00

1:00

04.05.2021

3:00

1:00

04.05.2021

4:00

04.05.2021

Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží
zachránit nos, který vypadá jako prasečí.
Křehké pozadí!
Lékaři mají plné ruce práce s osobním trenérem, který chce masivní zákrok na hlavě. Mezitím
pacienta, které se uzdravila z rakoviny, chce, aby její prsa vypadala přirozeně.
Dívky divočí
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey
Wildd chce ještě zvětšit svou chloubu.
Ross Mathews,
Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce. Jodie Sweetin
Margaret Cho, Jodie obdrží potvrzení od své zesnulé babičky, že je na správné cestě. Marget Cho se dočká
Sweetin & Jillian Rose nečekané návštěvy ze záhrobí od legendárního komika. Jillian Rose Reed je zaskočena
Reed
emocionálním poselstvím od zemřelého mladého člena rodiny.

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Amber Rose, Cheryl
Burke & Heather &
Terry Dubrow

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Neděle není až tak
zábavná

05.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

05.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

05.05.2021

8:00

1:00

05.05.2021

9:00

0:30

05.05.2021

9:30

0:30

2014

1

5

2014

1

6

2014

1

7

2016

1

3

Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou. Rocková hvězda 2016
bratr, který zemřel na předávkování drogami, pošle vzkaz ze záhrobí Heather a Terry Dubrow.
Tyler spojí temnou přítomnost s bolestnou zkušeností z dětství, aby přinesl uzavření Cheryl
Burke.

1

4

Kristin se snaží udržet na uzdě rivalitu v kanceláři mezi Brittany a Shannon. Jay ohromí
Kristin,když jí oznamuje, že chce koupit nový dům. Vztah mezi Shannon a Gurneyem je
podroben zkoušce, když dojde během večírku Sunday Fundy k dramatickému odchodu.
Stěhování
Jay stále tlačí Kristin k tomu, aby se přestěhovali na venkov, zatímco ona se obává, zda bude
zvládat svůj již tak hektický program. Shannon konečně zvládne drama s Gurney a Brittainy v
patách, načež se ocitne v konfrontaci s rozzuřenou Reagan.
Tracey Gold, Natalya Tragicky zavražděné dítě dostane Tyler ze záhrobí a spojí je s Tracey Gold. WWE Diva Natalya
Neidhart, Michael
Neidhart je zdrcená, když ji Tyler srdceryvně spojí s jedním jedním milovaným členem její
Sam & Christopher
rodiny. Michael Sam obdrží neočekávaný pohled od Tylera ohledně jeho dávno zesnulého
Knight
bratra. Christopher Knight má emocemi nabité probuzení, když ho Tyler spojí se dvěma
zesnulými otci.

2018

1

2

2018

1

3

2016

1

5

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Lawrence
Brothers, Candis
Cayne & Loni Love

Tyler přináší zprávu, od jejich zesnulé babičky, která změní život Joea, Matthewa a Andrewa
Lawrence. Když stojí tváří v tvář Candis Cayne, je Tyler zasažen, když jí přivede přítele, jehož
tragická smrt ji stále pronásleduje. Je to pro Loni Love šokující shledání rodiny, když se Tyler
spojí s její milovanou zemřelou a hledá chybějící recept na okru.

2016

1

6

Zpackané
operace
Zpackané
operace

Dívky divočí

Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey
2014
Wildd chce ještě zvětšit svou chloubu.
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma 2014
očima se chce nechat operovat.

1

7

1

8

Silicone Valley
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10:00

1:00

Zpackané
operace

Miluji New York

05.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Záchranářská ňadra

05.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 04.05.2021
Pop 2021

05.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Rodinné problémy

05.05.2021

14:00

1:00

Milujeme Chicago

05.05.2021

15:00

0:30

05.05.2021

15:30

0:30

05.05.2021

16:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Zpackané
operace
Zpackané
operace
Zpackané
operace

05.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Záchranářská ňadra

05.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Rodinné problémy

05.05.2021

19:00

1:00

Milujeme Chicago

05.05.2021

20:00

0:30

Držte krok s
Kardashians
E! Dating: bez
filtru

05.05.2021

20:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

Na laně lásky

Dívky divočí
Silicone Valley
Miluji New York

Tetovaní láskou

Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra, Paul provádí
2015
rekonstrukci spálené brady a lékaře navštíví transgender žena, která má v obličeji
napumpovaný cement.
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní 2015
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

2

1

2

2

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kourtney je zničena, když Scott představí děti své přítelkyni, aniž by mu to předtím schválila.
Mezitím je rodina rozhodnuta se za každou cenu usmířit v pořadu Celebrity Family Feud a Kim
se potýká s problémem pořizování svých selfie.
Kim se připravuje na narození svého třetího dítěte, Khloe se snaží vybrat kmotru pro své dítě
a a Kourtney učiní svůj taneční debut.
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey
Wildd chce ještě zvětšit svou chloubu.
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma
očima se chce nechat operovat.
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra, Paul provádí
rekonstrukci spálené brady a lékaře navštíví transgender žena, která má v obličeji
napumpovaný cement.
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

2021

21

85

2018

15

5

2018

15

6

2014

1

7

2014

1

8

2015

2

1

2015

2

2

Kourtney je zničena, když Scott představí děti své přítelkyni, aniž by mu to předtím schválila.
Mezitím je rodina rozhodnuta se za každou cenu usmířit v pořadu Celebrity Family Feud a Kim
se potýká s problémem pořizování svých selfie.
Kim se připravuje na narození svého třetího dítěte, Khloe se snaží vybrat kmotru pro své dítě
a a Kourtney učiní svůj taneční debut.
Alex je dívka z venkova a vyhlédla si Elijaha jako svého muže. Bude ale on stejně věřící jako
ona a bude ji následovat na jih? Tylor je maskérka speciálních efektů, její klíčící láska k Lam
má být potvrzena společným tetováním.
Módní návrhář William šplhá do výšek lásky s manažerem produkce Andrew během
náročného lezeckého výcviku. Solomon a Atlanta - původem maianka, si pochutnávají na
čokoládě, vyrobeně k jejich společnému datu, a sladká noc může začít.

2018

15

5

2018

15

6

2019

2

1

2019

2

2

Stránka 11 z 86

MONTHLY E! Europe květen 2021 Listings v1 (2 3 21).xlsx
05.05.2021

21:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Tracey Gold, Natalya
Neidhart, Michael
Sam & Christopher
Knight

Tragicky zavražděné dítě dostane Tyler ze záhrobí a spojí je s Tracey Gold. WWE Diva Natalya
Neidhart je zdrcená, když ji Tyler srdceryvně spojí s jedním jedním milovaným členem její
rodiny. Michael Sam obdrží neočekávaný pohled od Tylera ohledně jeho dávno zesnulého
bratra. Christopher Knight má emocemi nabité probuzení, když ho Tyler spojí se dvěma
zesnulými otci.

2016

1

5

05.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Lawrence
Brothers, Candis
Cayne & Loni Love

Tyler přináší zprávu, od jejich zesnulé babičky, která změní život Joea, Matthewa a Andrewa
Lawrence. Když stojí tváří v tvář Candis Cayne, je Tyler zasažen, když jí přivede přítele, jehož
tragická smrt ji stále pronásleduje. Je to pro Loni Love šokující shledání rodiny, když se Tyler
spojí s její milovanou zemřelou a hledá chybějící recept na okru.

2016

1

6

05.05.2021

23:00

0:30

04.05.2021

3

68

23:30

1:00

2021

3

67

05.05.2021

0:30

0:30

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Legenda amerického fotbaluTerry Bradshaw je otcem tří dcer a stejně jako mnoho jiných
rodičů prožívá s nimi jejich úspěchy i neúspěchy. Jeho nejstarší dcera Rachel, jejíž kariéra
právě odstartovala, potřebuje pomoc. Manžel Lacey se nechce stěhovat do Texasu a Erin drží
tajemství.

2021

05.05.2021

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Bradshawovic
banda

2020

1

1

05.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

Miluji New York

2

1

05.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Záchranářská ňadra

Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra, Paul provádí
2015
rekonstrukci spálené brady a lékaře navštíví transgender žena, která má v obličeji
napumpovaný cement.
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní 2015
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

2

2

05.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Tracey Gold, Natalya
Neidhart, Michael
Sam & Christopher
Knight

Tragicky zavražděné dítě dostane Tyler ze záhrobí a spojí je s Tracey Gold. WWE Diva Natalya
Neidhart je zdrcená, když ji Tyler srdceryvně spojí s jedním jedním milovaným členem její
rodiny. Michael Sam obdrží neočekávaný pohled od Tylera ohledně jeho dávno zesnulého
bratra. Christopher Knight má emocemi nabité probuzení, když ho Tyler spojí se dvěma
zesnulými otci.

2016

1

5

05.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Lawrence
Brothers, Candis
Cayne & Loni Love

Tyler přináší zprávu, od jejich zesnulé babičky, která změní život Joea, Matthewa a Andrewa
Lawrence. Když stojí tváří v tvář Candis Cayne, je Tyler zasažen, když jí přivede přítele, jehož
tragická smrt ji stále pronásleduje. Je to pro Loni Love šokující shledání rodiny, když se Tyler
spojí s její milovanou zemřelou a hledá chybějící recept na okru.

2016

1

6

05.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Stěhování

Jay stále tlačí Kristin k tomu, aby se přestěhovali na venkov, zatímco ona se obává, zda bude
zvládat svůj již tak hektický program. Shannon konečně zvládne drama s Gurney a Brittainy v
patách, načež se ocitne v konfrontaci s rozzuřenou Reagan.

2018

1

3

03.05.2021
Tři dcery, tři
problémy
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6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Šarvátky mezi
zaměstnanci

S tím, jak se rychle přibližuje otevření jejího obchodu, musí Kristin znovu nastolit kontrolu
poté, co dívčí drama u jejího personálu přesáhlo rozumné meze. Jay je schopen dostat
odpověď od Kristin ohledně stěhování. A Kelly vzpamatující se z nešťastné kanadské lásky
přijíždí do Nashillu na návštěvu.

2018

1

4

06.05.2021

7:00

1:00

2016

1

7

8:00

1:00

Terrell Owens,
Fairuza Balk, Olivia
Culpo, Carnie Wilson
Dj Quails, Boy
George, Rob Dyrdek
& Charisma
Carpenter

Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.

06.05.2021

Hollywoodské
médium Tyler
Henry
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého
dědečka, které mu mění život. Boy George odmítá přijmout Tylerovu předpověď o jeho
budoucím milostném životě. Tyler předá Robu Dyrdekovi přímo úchvatné zprávy o jeho
rodině. Zprávu o klíči k rozbitému klavíru obdrží Charisma Carpenter v slzách, jelikož pochází
od její zesnulé babičky.

2016

1

8

06.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Záchranářská ňadra

Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní 2015
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

2

2

06.05.2021

10:00

1:00

2

3

11:00

1:00

2015

2

4

06.05.2021

12:00

1:00

2021

21

86

06.05.2021

13:00

1:00

2018

15

7

06.05.2021

14:00

1:00

2018

15

8

06.05.2021

15:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Zpackané
operace

Slaninová podprsenka Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena, Paul
poskytuje pomoc ženě, která chrápe a Katella Dash chce vypadat jako panenka.
Čtyři pijavice a
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu. Žena, které "uchází" ňadra a
pohřeb
performer nenechávají lékaře zapomenout, jak zpackané mohou být operace.
05.05.2021
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Perfektní Stormy
Kourtney se naváží do své matky ohledně záležitostí z minulosti, Khloe je zničena kvůli
nečekané ztrátě a Kylie se narodí její první dítě.
Americká modelka v Kourtney zuří, když o ní Kim prozradí rodině jistou osobní informaci. Mezitím se Kim snaží,
Paříži
aby pro ni byl Kanye na prvním místě a Kendall si dopřeje divoký výlet do Paříže.
Záchranářská ňadra Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

2015

06.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace
E! News: Daily
Pop 2021

2015

2

2

06.05.2021

16:00

1:00

2

3

17:00

1:00

2015

2

4

06.05.2021

18:00

1:00

Slaninová podprsenka Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena, Paul
poskytuje pomoc ženě, která chrápe a Katella Dash chce vypadat jako panenka.
Čtyři pijavice a
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu. Žena, které "uchází" ňadra a
pohřeb
performer nenechávají lékaře zapomenout, jak zpackané mohou být operace.
Perfektní Stormy
Kourtney se naváží do své matky ohledně záležitostí z minulosti, Khloe je zničena kvůli
nečekané ztrátě a Kylie se narodí její první dítě.

2015

06.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Držte krok s
Kardashians

2018

15

7
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19:00

1:00

Držte krok s
Americká modelka v
Kardashians
Paříži
V hledáčku Lisy díl 5
Vanderpump

Kourtney zuří, když o ní Kim prozradí rodině jistou osobní informaci. Mezitím se Kim snaží,
aby pro ni byl Kanye na prvním místě a Kendall si dopřeje divoký výlet do Paříže.

2018

15

8

06.05.2021

20:00

0:30

Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

2021

1

5

06.05.2021

20:30

0:30

V hledáčku Lisy díl 6
Vanderpump

2021

1

6

06.05.2021

21:00

1:00

06.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Terrell Owens,
Fairuza Balk, Olivia
Culpo, Carnie Wilson
Dj Quails, Boy
George, Rob Dyrdek
& Charisma
Carpenter

Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.

2016

1

7

DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého
dědečka, které mu mění život. Boy George odmítá přijmout Tylerovu předpověď o jeho
budoucím milostném životě. Tyler předá Robu Dyrdekovi přímo úchvatné zprávy o jeho
rodině. Zprávu o klíči k rozbitému klavíru obdrží Charisma Carpenter v slzách, jelikož pochází
od její zesnulé babičky.

2016

1

8

06.05.2021

23:00

0:30

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

05.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z 2021
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z 2021
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní 2015
záchranářky Nicole Eggert zmenšit. Terry se zatím snaží pomoci ženě s nekrotizující fascitidou.

3

69

06.05.2021

23:30

0:30

3

68

06.05.2021

0:00

1:00

2

2

06.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace
Hollywoodské
médium Tyler
Henry
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Slaninová podprsenka Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena, Paul
poskytuje pomoc ženě, která chrápe a Katella Dash chce vypadat jako panenka.
Čtyři pijavice a
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu. Žena, které "uchází" ňadra a
pohřeb
performer nenechávají lékaře zapomenout, jak zpackané mohou být operace.
Terrell Owens,
Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.
Fairuza Balk, Olivia
Culpo, Carnie Wilson
Dj Quails, Boy
DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého
George, Rob Dyrdek dědečka, které mu mění život. Boy George odmítá přijmout Tylerovu předpověď o jeho
& Charisma
budoucím milostném životě. Tyler předá Robu Dyrdekovi přímo úchvatné zprávy o jeho
Carpenter
rodině. Zprávu o klíči k rozbitému klavíru obdrží Charisma Carpenter v slzách, jelikož pochází
od její zesnulé babičky.

2015

2

3

06.05.2021

2:00

1:00

2015

2

4

06.05.2021

3:00

1:00

2016

1

7

06.05.2021

4:00

1:00

2016

1

8

04.05.2021
Záchranářská ňadra
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5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Šarvátky mezi
zaměstnanci

S tím, jak se rychle přibližuje otevření jejího obchodu, musí Kristin znovu nastolit kontrolu
poté, co dívčí drama u jejího personálu přesáhlo rozumné meze. Jay je schopen dostat
odpověď od Kristin ohledně stěhování. A Kelly vzpamatující se z nešťastné kanadské lásky
přijíždí do Nashillu na návštěvu.

2018

1

4

07.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Zpátky na kopce

1

5

07.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Omarosa, Ashley
Hamilton, Rj Mitte,
Carmen Electra

Kristin cestuje do L.A., aby spolupracovala na E! Živě z červeného koberce při udílení cen
2018
Oskarů a zanechává zde Jacka, aby kontroloval dívky v kanceláři.Členka UJ-ovy rodiny dostane
překvapující výsledky z těhotenského testu.
Tyler se napojí na Omarosu a přináší kritické pokyny od jejího slavného zesnulého snoubence. 2016
Po záhadném úmrtí přichází prostřednictvím Tylera sestra Carmen Electry a přináší tolik
potřebné ukončení. Ashley Hamilton žasne, když Tyler odhaluje intenzivní spojení se záhrobím
od zesnulých členů jeho slavné rodiny. RJ Mitte vyhledá Tyleovu pomoc na odhalení
záhadného stvoření, které děsí jeho dům a rodinu.

1

9

07.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Melissa Joan Hart,
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler
Madison Beer, Snooki přečte rodinné tajemství a spojí se s jejím ztraceným otcem. Madison Beer obdrží od Tylera
Follow-up
vzkaz od tragicky zemřelého kamaráda z dětství. Tyler se vydá do New Jersey, aby navštívil
rodinu Snooki a předal jim emocionální vzkaz od člena rodiny.

2016

2

1

07.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Steroidy a problémy

Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka
Jana Stoner, která si nechala vložit prsní implantáty v Mexiku, má špatný pooperační průběh.

2015

2

5

07.05.2021

10:00

1:00

Vyžehlená Dolly

6

11:00

1:00

Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži, Paul pomáhá ženě s jejím nosem a Daniella 2015
Mendez chce ženské i mužské implantáty.
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy. Tanya doufá, že se lékařům podaří 2015
odstranit památku na její nenarozené dvojče. Sarah Burge hledá své ztracené mládí.

2

07.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace

2

7

07.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 06.05.2021
Pop 2021

21

87

07.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
2021
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kardashianovi míří do Kim se podařilo dostat se na natáčení 7. řady pořadu Yeezy, které probíhá v Japonsku, ale bojí 2018
Japonska
se, že módní vkus jejích sester ohrozí její debut. Kris mezitím plánuje své nejlepší přítelkyni
darovat " face lift" zákrok, má ale obavy, že bude možná její nabídkou dotčená.

15

9

07.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Pojďme si zahrát
softbal!

15

10

Dům hrůzy

Kardashianovi se v rámci charity zapojí v Jacksons do softbalu. Kris mezitím ze svých
2018
prostředků nechává zrenovovat Watts Empowerment Center. Khloé a Scott mezitím vymysleli
chytrý plán, jak odhalit pravou identitu Art Vandelay.
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07.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Steroidy a problémy

Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka
Jana Stoner, která si nechala vložit prsní implantáty v Mexiku, má špatný pooperační průběh.

2015

2

5

07.05.2021

16:00

1:00

Vyžehlená Dolly

6

17:00

1:00

Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži, Paul pomáhá ženě s jejím nosem a Daniella 2015
Mendez chce ženské i mužské implantáty.
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy. Tanya doufá, že se lékařům podaří 2015
odstranit památku na její nenarozené dvojče. Sarah Burge hledá své ztracené mládí.

2

07.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace

2

7

07.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Kardashianovi míří do Kim se podařilo dostat se na natáčení 7. řady pořadu Yeezy, které probíhá v Japonsku, ale bojí 2018
Japonska
se, že módní vkus jejích sester ohrozí její debut. Kris mezitím plánuje své nejlepší přítelkyni
darovat " face lift" zákrok, má ale obavy, že bude možná její nabídkou dotčená.

15

9

07.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Pojďme si zahrát
softbal!

15

10

07.05.2021

20:00

1:00

Kdo je Kim
Kardashian West?

1

2

07.05.2021

21:00

1:00

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kardashianovi se v rámci charity zapojí v Jacksons do softbalu. Kris mezitím ze svých
2018
prostředků nechává zrenovovat Watts Empowerment Center. Khloé a Scott mezitím vymysleli
chytrý plán, jak odhalit pravou identitu Art Vandelay.
Kim Kardashian West, nepochybně nejznámější žena šoubyznysu, změnila svět sociálních
2019
médií. Jak se změnil život televizní hvězdy poté, co se stala multimilionářkou?
Tyler se napojí na Omarosu a přináší kritické pokyny od jejího slavného zesnulého snoubence. 2016
Po záhadném úmrtí přichází prostřednictvím Tylera sestra Carmen Electry a přináší tolik
potřebné ukončení. Ashley Hamilton žasne, když Tyler odhaluje intenzivní spojení se záhrobím
od zesnulých členů jeho slavné rodiny. RJ Mitte vyhledá Tyleovu pomoc na odhalení
záhadného stvoření, které děsí jeho dům a rodinu.

1

9

07.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Melissa Joan Hart,
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler
Madison Beer, Snooki přečte rodinné tajemství a spojí se s jejím ztraceným otcem. Madison Beer obdrží od Tylera
Follow-up
vzkaz od tragicky zemřelého kamaráda z dětství. Tyler se vydá do New Jersey, aby navštívil
rodinu Snooki a předal jim emocionální vzkaz od člena rodiny.

2016

2

1

07.05.2021

23:00

0:30

06.05.2021

2021

3

70

07.05.2021

23:30

0:30

2021

3

69

07.05.2021

0:00

1:00

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

2015

2

5

Dům hrůzy

Omarosa, Ashley
Hamilton, Rj Mitte,
Carmen Electra

05.05.2021
Steroidy a problémy

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka
Jana Stoner, která si nechala vložit prsní implantáty v Mexiku, má špatný pooperační průběh.
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07.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace

Vyžehlená Dolly

07.05.2021

2:00

1:00

07.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Omarosa, Ashley
Hamilton, Rj Mitte,
Carmen Electra

07.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Melissa Joan Hart,
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler
Madison Beer, Snooki přečte rodinné tajemství a spojí se s jejím ztraceným otcem. Madison Beer obdrží od Tylera
Follow-up
vzkaz od tragicky zemřelého kamaráda z dětství. Tyler se vydá do New Jersey, aby navštívil
rodinu Snooki a předal jim emocionální vzkaz od člena rodiny.

07.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Zpátky na kopce

08.05.2021

6:00

0:30

Bradshawovic
banda

Tři dcery, tři
problémy

08.05.2021

6:30

0:30

Terry pod tlakem

08.05.2021

7:00

0:30

Bradshawovic
banda
Vítejte u
Fraserů

08.05.2021

7:30

0:30

Vítejte u
Fraserů

Snídaně U Matta

08.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Dům hrůzy

Báječný Fraser

Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži, Paul pomáhá ženě s jejím nosem a Daniella 2015
Mendez chce ženské i mužské implantáty.
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy. Tanya doufá, že se lékařům podaří 2015
odstranit památku na její nenarozené dvojče. Sarah Burge hledá své ztracené mládí.

2

6

2

7

Tyler se napojí na Omarosu a přináší kritické pokyny od jejího slavného zesnulého snoubence. 2016
Po záhadném úmrtí přichází prostřednictvím Tylera sestra Carmen Electry a přináší tolik
potřebné ukončení. Ashley Hamilton žasne, když Tyler odhaluje intenzivní spojení se záhrobím
od zesnulých členů jeho slavné rodiny. RJ Mitte vyhledá Tyleovu pomoc na odhalení
záhadného stvoření, které děsí jeho dům a rodinu.

1

9

2016

2

1

Kristin cestuje do L.A., aby spolupracovala na E! Živě z červeného koberce při udílení cen
2018
Oskarů a zanechává zde Jacka, aby kontroloval dívky v kanceláři.Členka UJ-ovy rodiny dostane
překvapující výsledky z těhotenského testu.
Legenda amerického fotbaluTerry Bradshaw je otcem tří dcer a stejně jako mnoho jiných
2020
rodičů prožívá s nimi jejich úspěchy i neúspěchy. Jeho nejstarší dcera Rachel, jejíž kariéra
právě odstartovala, potřebuje pomoc. Manžel Lacey se nechce stěhovat do Texasu a Erin drží
tajemství.

1

5

1

1

Klan Bradshawů cestuje do Dallasu, kde se má Terry účastnit (a závodit) v rally Monster Jam
2020
truck. Terry ale trpí panickou atakou, starý nepřítel se mu nastěhoval do hlavy.
Matt Fraser je médium, který však nevidí tak dalece do budoucnosti, aby věděl, co čeká jeho 2020
rodinu a blízké. Po pauze požádá svého stylistu, aby mu vytvořil profesionální vzhled. Mattova
přítelkyně Alexa tlačí Matta, aby ji požádal o ruku, a budoucí tchýně si přeje vnoučátko.

1

2

1

1

2020

1

2

2016

1

5

Mattovi rodiče, Rod a Angela, přijedou na mattův snídaňový rituál, přičemž Matt se stává
terčem jejich narážek. Alexa nastartuje svůj průvod krásy a Matt jí pomáhá s výběrem šatů,
aby byla na slavnost perfektní.
Tracey Gold, Natalya Tragicky zavražděné dítě dostane Tyler ze záhrobí a spojí je s Tracey Gold. WWE Diva Natalya
Neidhart, Michael
Neidhart je zdrcená, když ji Tyler srdceryvně spojí s jedním jedním milovaným členem její
Sam & Christopher
rodiny. Michael Sam obdrží neočekávaný pohled od Tylera ohledně jeho dávno zesnulého
Knight
bratra. Christopher Knight má emocemi nabité probuzení, když ho Tyler spojí se dvěma
zesnulými otci.
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08.05.2021

9:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Lawrence
Brothers, Candis
Cayne & Loni Love

Tyler přináší zprávu, od jejich zesnulé babičky, která změní život Joea, Matthewa a Andrewa
Lawrence. Když stojí tváří v tvář Candis Cayne, je Tyler zasažen, když jí přivede přítele, jehož
tragická smrt ji stále pronásleduje. Je to pro Loni Love šokující shledání rodiny, když se Tyler
spojí s její milovanou zemřelou a hledá chybějící recept na okru.

2016

1

6

08.05.2021

10:00

1:00

2016

1

7

11:00

1:00

Terrell Owens,
Fairuza Balk, Olivia
Culpo, Carnie Wilson
Dj Quails, Boy
George, Rob Dyrdek
& Charisma
Carpenter

Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.

08.05.2021

Hollywoodské
médium Tyler
Henry
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého
dědečka, které mu mění život. Boy George odmítá přijmout Tylerovu předpověď o jeho
budoucím milostném životě. Tyler předá Robu Dyrdekovi přímo úchvatné zprávy o jeho
rodině. Zprávu o klíči k rozbitému klavíru obdrží Charisma Carpenter v slzách, jelikož pochází
od její zesnulé babičky.

2016

1

8

08.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 07.05.2021
Pop 2021

2021

21

88

08.05.2021

13:00

1:00

2018

15

6

08.05.2021

14:00

1:00

2018

15

7

08.05.2021

15:00

1:00

2018

15

8

08.05.2021

16:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

2018

15

9

08.05.2021

17:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Pojďme si zahrát
softbal!

15

10

08.05.2021

18:00

1:00

Letní láska

20

6

08.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Velká šéfka
Cavallari

Kardashianovi se v rámci charity zapojí v Jacksons do softbalu. Kris mezitím ze svých
2018
prostředků nechává zrenovovat Watts Empowerment Center. Khloé a Scott mezitím vymysleli
chytrý plán, jak odhalit pravou identitu Art Vandelay.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
2021
Jay stále tlačí Kristin k tomu, aby se přestěhovali na venkov, zatímco ona se obává, zda bude
zvládat svůj již tak hektický program. Shannon konečně zvládne drama s Gurney a Brittainy v
patách, načež se ocitne v konfrontaci s rozzuřenou Reagan.

1

3

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Milujeme Chicago
Kim se připravuje na narození svého třetího dítěte, Khloe se snaží vybrat kmotru pro své dítě
a a Kourtney učiní svůj taneční debut.
Perfektní Stormy
Kourtney se naváží do své matky ohledně záležitostí z minulosti, Khloe je zničena kvůli
nečekané ztrátě a Kylie se narodí její první dítě.
Americká modelka v Kourtney zuří, když o ní Kim prozradí rodině jistou osobní informaci. Mezitím se Kim snaží,
Paříži
aby pro ni byl Kanye na prvním místě a Kendall si dopřeje divoký výlet do Paříže.
Kardashianovi míří do Kim se podařilo dostat se na natáčení 7. řady pořadu Yeezy, které probíhá v Japonsku, ale bojí
Japonska
se, že módní vkus jejích sester ohrozí její debut. Kris mezitím plánuje své nejlepší přítelkyni
darovat " face lift" zákrok, má ale obavy, že bude možná její nabídkou dotčená.

Stěhování
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08.05.2021

20:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Šarvátky mezi
zaměstnanci

S tím, jak se rychle přibližuje otevření jejího obchodu, musí Kristin znovu nastolit kontrolu
poté, co dívčí drama u jejího personálu přesáhlo rozumné meze. Jay je schopen dostat
odpověď od Kristin ohledně stěhování. A Kelly vzpamatující se z nešťastné kanadské lásky
přijíždí do Nashillu na návštěvu.

2018

1

4

08.05.2021

21:00

0:30

Bradshawovic
banda

Tři dcery, tři
problémy

Legenda amerického fotbaluTerry Bradshaw je otcem tří dcer a stejně jako mnoho jiných
rodičů prožívá s nimi jejich úspěchy i neúspěchy. Jeho nejstarší dcera Rachel, jejíž kariéra
právě odstartovala, potřebuje pomoc. Manžel Lacey se nechce stěhovat do Texasu a Erin drží
tajemství.

2020

1

1

08.05.2021

21:30

0:30

Terry pod tlakem

2

22:00

0:30

Klan Bradshawů cestuje do Dallasu, kde se má Terry účastnit (a závodit) v rally Monster Jam
2020
truck. Terry ale trpí panickou atakou, starý nepřítel se mu nastěhoval do hlavy.
Matt Fraser je médium, který však nevidí tak dalece do budoucnosti, aby věděl, co čeká jeho 2020
rodinu a blízké. Po pauze požádá svého stylistu, aby mu vytvořil profesionální vzhled. Mattova
přítelkyně Alexa tlačí Matta, aby ji požádal o ruku, a budoucí tchýně si přeje vnoučátko.

1

08.05.2021

Bradshawovic
banda
Vítejte u
Fraserů

1

1

08.05.2021

22:30

0:30

Vítejte u
Fraserů

Snídaně U Matta

2020

1

2

08.05.2021

23:00

1:00

Hvězdné hry

Hvězdné hry

2020

1

1

08.05.2021

0:00

1:00

Hvězdné hry

Hvězdná ukázka

Mattovi rodiče, Rod a Angela, přijedou na mattův snídaňový rituál, přičemž Matt se stává
terčem jejich narážek. Alexa nastartuje svůj průvod krásy a Matt jí pomáhá s výběrem šatů,
aby byla na slavnost perfektní.
Kevin Hart moderuje noční zábavné hry s oblíbenými osobnostmi ze světa showbusinessu.
Páry a dvojice hrají současně ze svých domovů. Čelí výzvám a každé kolo přináší nové a
neočekávané zážitky.
Tracee Ellis Ross & Evan Ross, Meghan Trainor & Ryan Trainor a Andy Roddick & Brooklyn
Decker se hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované Kevinem Hartem.

2020

1

2

08.05.2021

1:00

1:00

Hvězdné hry

1

3

2:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Niecy Nash & Wendy Raquel Robinson, Victor Cruz & Karrueche Tran, and Rob Schneider &
Patricia Maya Schneider se hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované
Kevinem Hartem.
Tragicky zavražděné dítě dostane Tyler ze záhrobí a spojí je s Tracey Gold. WWE Diva Natalya
Neidhart je zdrcená, když ji Tyler srdceryvně spojí s jedním jedním milovaným členem její
rodiny. Michael Sam obdrží neočekávaný pohled od Tylera ohledně jeho dávno zesnulého
bratra. Christopher Knight má emocemi nabité probuzení, když ho Tyler spojí se dvěma
zesnulými otci.

2020

08.05.2021

Šaráda v teplákové
soupravě a díry v
koblihách
Tracey Gold, Natalya
Neidhart, Michael
Sam & Christopher
Knight

2016

1

5

08.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Lawrence
Brothers, Candis
Cayne & Loni Love

Tyler přináší zprávu, od jejich zesnulé babičky, která změní život Joea, Matthewa a Andrewa
Lawrence. Když stojí tváří v tvář Candis Cayne, je Tyler zasažen, když jí přivede přítele, jehož
tragická smrt ji stále pronásleduje. Je to pro Loni Love šokující shledání rodiny, když se Tyler
spojí s její milovanou zemřelou a hledá chybějící recept na okru.

2016

1

6

Báječný Fraser
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08.05.2021

4:00

1:00

08.05.2021

5:00

1:00

09.05.2021

6:00

1:00

09.05.2021

7:00

09.05.2021

Hollywoodské
médium Tyler
Henry
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Terrell Owens,
Fairuza Balk, Olivia
Culpo, Carnie Wilson
Dj Quails, Boy
George, Rob Dyrdek
& Charisma
Carpenter

Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.

2016

1

7

DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého
dědečka, které mu mění život. Boy George odmítá přijmout Tylerovu předpověď o jeho
budoucím milostném životě. Tyler předá Robu Dyrdekovi přímo úchvatné zprávy o jeho
rodině. Zprávu o klíči k rozbitému klavíru obdrží Charisma Carpenter v slzách, jelikož pochází
od její zesnulé babičky.

2016

1

8

Divoká dvojčata Zůstat nebo jít?

Divoká dvojčata jsou zpět. Dvojčata a Daniele Bryan jsou na cestě k wrestingovému
2018
comebacku. Brie žongluje mezi kariérou úspěšné ženy a supermámy a Nikky se konečně
chystá na svatbu svých snů s Johnem Cenou. Když Nikky pozná obrovské možnosti toho, co by
mohla dělat ve svém životě, mohlo by to změnit vývoj jejího vztahu a Bellina rodina opět
dokazuje, že pouta mezi nimi jsou nerozbitná.

3

5

1:00

Divoká dvojčata Obnovená
budoucnost paní
Cenové

Poté co jsou Nikki a John Cena opět spolu, je svatba Nikki a Johna Ceny opět předmětem
2018
plánování. Nikki tlačena ke svým limitům, protože její rodina začíná zasahovat do toho, kdo by
ji mohl vést k oltáři. Mezitím Brie s Bryanem nemohou najít volnou chvíli a jejich pokusy mít
romantickou schůzku skončí totální katastrofou.

3

6

8:00

1:00

Divoká dvojčata Zarezervuj si datum

2018

3

7

09.05.2021

9:00

1:00

Divoká dvojčata Bellina rozlučka se
svobodou - část 1.

Zatímco je John Cena mimo město kvůli mediálním záležitostem, slouží Brie jako náhradní
snoubenec, aby pomohla vyčerpané Nikki naplánovat svatbu jejích snů. Bryan je šokován,
když Brie za jeho zády utratí 30 000 $ za umělecké dílo.
Ve dvoudílné části "Pařížské rozlučky se svobodou" Nikki plánuje rozlučku svých snů se svou
rodinou a s přáteli v Paříži, která by byla vhodná pro nóbl královnu, zatímco Brie má odlišné
plány, jak prožít párty. Nikki se snaží své emoce a nejistoty ohledně nadcházejícího sňatku s
Johnem Cenou skrýt před ostatními holkami.

2018

3

8

09.05.2021

10:00

1:00

Noví přátelé a bunkr

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

4

09.05.2021

11:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Rodinné záležitosti

20

5

09.05.2021

12:00

1:00

Letní láska

20

6

09.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Zpackané
operace

Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit
2021
své plány. Scott se snaží mluvit o rozvodu svých rodičů, což ho velmi ovlivnilo. Napětí vrcholí,
když je Khloé uvedena do pozice Krisiiny asistentky.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
2021
Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži, Paul pomáhá ženě s jejím nosem a Daniella 2015
Mendez chce ženské i mužské implantáty.

2

6

Vyžehlená Dolly
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09.05.2021

14:00

1:00

Zpackané
operace

Dům hrůzy

Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy. Tanya doufá, že se lékařům podaří 2015
odstranit památku na její nenarozené dvojče. Sarah Burge hledá své ztracené mládí.

2

7

09.05.2021

15:00

1:00

Klouby a ňadra

2

8

16:00

1:00

Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa. Dr. Nassif bojuje s opravou nosu bývalého boxera.
Lékaři obdrží neočekávanou zprávu od herečky a modelky Shauny Sand.
Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo, bývalá Miss India doufá,
že jí opraví její prasečí nos a lékaři hovoří se ženou posedlou úpravami svého těla.

2015

09.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace

2015

2

9

09.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

2015

2

10

09.05.2021

18:00

1:00

2021

20

1

09.05.2021

19:00

1:00

Bez komentáře

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

2

09.05.2021

20:00

1:00

2021

20

3

21:00

1:00

Vítězové berou
všechno
Noví přátelé a bunkr

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

09.05.2021

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

4

09.05.2021

22:00

0:30

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
V hledáčku Lisy
Vanderpump

Útok 3000 implantátů Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry. Dr. Nassif se snaží dát do
pořádku nos vojáka a lékaři se setkávají s mužem, jehož životním cílem je, vypadat jako
superhrdina.
Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

díl 7

Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

2021

1

7

09.05.2021

22:30

1:00

Kdo je Kim
Kardashian West?

Kim Kardashian West, nepochybně nejznámější žena šoubyznysu, změnila svět sociálních
médií. Jak se změnil život televizní hvězdy poté, co se stala multimilionářkou?

2019

1

2

09.05.2021

23:30

1:00

Začátky a konce

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

1

09.05.2021

0:30

0:30

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Držte krok s
Kardashians
V hledáčku Lisy
Vanderpump

díl 7

Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

2021

1

7

09.05.2021

1:00

1:00

Vyžehlená Dolly

6

2:00

1:00

Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži, Paul pomáhá ženě s jejím nosem a Daniella 2015
Mendez chce ženské i mužské implantáty.
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy. Tanya doufá, že se lékařům podaří 2015
odstranit památku na její nenarozené dvojče. Sarah Burge hledá své ztracené mládí.

2

09.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace

2

7

Prsní našeptávač

Dům hrůzy
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3:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace

Klouby a ňadra

Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa. Dr. Nassif bojuje s opravou nosu bývalého boxera.
Lékaři obdrží neočekávanou zprávu od herečky a modelky Shauny Sand.
Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo, bývalá Miss India doufá,
že jí opraví její prasečí nos a lékaři hovoří se ženou posedlou úpravami svého těla.

2015

2

8

09.05.2021

4:00

1:00

2015

2

9

09.05.2021

5:00

1:00

Zpackané
operace

2015

2

10

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Útok 3000 implantátů Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry. Dr. Nassif se snaží dát do
pořádku nos vojáka a lékaři se setkávají s mužem, jehož životním cílem je, vypadat jako
superhrdina.
Pláž, prosím
Předtím než se věci stanou příliš bláznivými vzhledem k otevření obchodu, bere Kristin svůj
tým na firemní únik na pláž. Kristin zjišťuje, že nemůže mít takovou párty, jakou si
představovala, Taylor se snaží udržet před týmem v tajnosti její těhotenství a problémy se
vztahy provázejí dívky celou cestu na Floridu.

10.05.2021

2018

1

6

10.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jennifer Esposito,
Whitney Port, Kris
Jenner

Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem. Celá 2016
rodina Whitney Port se ocitne v slzách, když Tyler přijme vzkazy od jejího zesnulého otce. Kris
Jenner a Khloe Kardashian jsou šokovány, když Tyler dokáže, že je milovaný člen rodiny
sleduje ze záhrobí.

2

2

10.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kendra Wilkinson, Lil Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš
Jon, Carole Radziwill brzy. Tyler přinese Kendře Wilkinson zprávy z druhé strany o budoucnosti její rodiny. V New
Yorku, s Tylerovou pomocí, je slavný přítel přivolán ke Carole Radzivil, což přináší Carole
rozřešení, po kterém toužila.

2016

2

3

10.05.2021

9:00

1:00

Klouby a ňadra

2

8

10:00

1:00

Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa. Dr. Nassif bojuje s opravou nosu bývalého boxera.
Lékaři obdrží neočekávanou zprávu od herečky a modelky Shauny Sand.
Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo, bývalá Miss India doufá,
že jí opraví její prasečí nos a lékaři hovoří se ženou posedlou úpravami svého těla.

2015

10.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace

2015

2

9

10.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

2015

2

10

10.05.2021

12:00

1:00

2021

20

1

10.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Útok 3000 implantátů Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry. Dr. Nassif se snaží dát do
pořádku nos vojáka a lékaři se setkávají s mužem, jehož životním cílem je, vypadat jako
superhrdina.
Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

Inspirována březnovou demonstrací, potkává se Kim s oběťmi parklandské střelby, aby se více 2018
dověděla o jejich počínání. Scott mezitím oživuje plány s Khloé v Clevelandu a Kylie je
nespokojená se svým tělem po těhotenství.

15

11

Prsní našeptávač

Prsní našeptávač

Lord a jeho lady
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10.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Zrada

15

12

10.05.2021

15:00

1:00

Klouby a ňadra

10.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace

2

8

2

9

10.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

10.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

10.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

10.05.2021

20:00

1:00

10.05.2021

21:00

1:00

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Útok 3000 implantátů Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry. Dr. Nassif se snaží dát do
pořádku nos vojáka a lékaři se setkávají s mužem, jehož životním cílem je, vypadat jako
superhrdina.
Lord a jeho lady
Inspirována březnovou demonstrací, potkává se Kim s oběťmi parklandské střelby, aby se více
dověděla o jejich počínání. Scott mezitím oživuje plány s Khloé v Clevelandu a Kylie je
nespokojená se svým tělem po těhotenství.
Zrada
Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem. Kim si
dělá starost, že Khloé porodí v datumu její promoce a Scott a Kendall se vrhají do extrémních
sportů.
Je sláva závislost?
Sláva a tváře známých hvězd to láká každého, kdo usiluje o status superstar. Může se touha
po slávě zvrtnout v něco špatného a destrukčního pro toho, kdo jí podlehne?

2015

2

10

2018

15

11

2018

15

12

2019

1

5

Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem. Celá 2016
rodina Whitney Port se ocitne v slzách, když Tyler přijme vzkazy od jejího zesnulého otce. Kris
Jenner a Khloe Kardashian jsou šokovány, když Tyler dokáže, že je milovaný člen rodiny
sleduje ze záhrobí.

2

2

10.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kendra Wilkinson, Lil Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš
Jon, Carole Radziwill brzy. Tyler přinese Kendře Wilkinson zprávy z druhé strany o budoucnosti její rodiny. V New
Yorku, s Tylerovou pomocí, je slavný přítel přivolán ke Carole Radzivil, což přináší Carole
rozřešení, po kterém toužila.

2016

2

3

10.05.2021

23:00

0:30

E! Dating: bez
filtru

Nahý a zamilovaný?

DJ Alex vezme umělkyni Akemi na její první rande s dívkou, které stráví na tanečním parketu 2019
na bruslích. Erica bere modela Maliachi do uměleckého ateliéru, kde se malují akty, a nastane
nepříjemná situace.
Ztemnělý a rozpačitý Válečný veterán Callahan, který je posedlý modrou barvu, může nalézt lásku s Melissou,
2019
majitelkou nemocného ježka. Model Shane a návrhářka plavek Alaia, stráví úžasný den na
jachtě na moři. Jakmile se ocitli opět na pevnině, chemie začala vyprchávat.

2

3

10.05.2021

23:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

2

4

Prsní našeptávač

Jennifer Esposito,
Whitney Port, Kris
Jenner

Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem. Kim si 2018
dělá starost, že Khloé porodí v datumu její promoce a Scott a Kendall se vrhají do extrémních
sportů.
Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa. Dr. Nassif bojuje s opravou nosu bývalého boxera. 2015
Lékaři obdrží neočekávanou zprávu od herečky a modelky Shauny Sand.
Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo, bývalá Miss India doufá, 2015
že jí opraví její prasečí nos a lékaři hovoří se ženou posedlou úpravami svého těla.
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10.05.2021

0:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace

Klouby a ňadra

10.05.2021

1:00

1:00

2015

2

8

2015

2

9

10.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Útok 3000 implantátů Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry. Dr. Nassif se snaží dát do 2015
pořádku nos vojáka a lékaři se setkávají s mužem, jehož životním cílem je, vypadat jako
superhrdina.
Jennifer Esposito,
Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem. Celá 2016
Whitney Port, Kris
rodina Whitney Port se ocitne v slzách, když Tyler přijme vzkazy od jejího zesnulého otce. Kris
Jenner
Jenner a Khloe Kardashian jsou šokovány, když Tyler dokáže, že je milovaný člen rodiny
sleduje ze záhrobí.

2

10

10.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

2

2

10.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kendra Wilkinson, Lil Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš
Jon, Carole Radziwill brzy. Tyler přinese Kendře Wilkinson zprávy z druhé strany o budoucnosti její rodiny. V New
Yorku, s Tylerovou pomocí, je slavný přítel přivolán ke Carole Radzivil, což přináší Carole
rozřešení, po kterém toužila.

2016

2

3

10.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Pláž, prosím

2018

1

6

11.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Newyorský stav mysli Zbývá pouhý týden do otevření obchodu a Kristin cestuje do New Yorku, aby zde propagovala 2018
svou novou kuchařku. Ale než odjede, tak se ona a Jay konečně setkávají s "Kanaďanem", když
ho Kelly přivede na večeři. A Shannon je zapojena do plánu na překvapivou žádost o ruku.

1

7

11.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Corey Feldman,
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její
Rachel Hunter, Evelyn blízkou kamarádkou Corey Haim. Tyler odhaluje šokující tajemství babičky Rachel Hunter.
Lozada
Evelyn Lozada a její dcera Shaniece se stanou svědky navázání kontaktu Tylera s jejich
švagrem.

2016

2

4

11.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Audrina Patridge,
Moby, Austin
Mahone, Roselyn
Sanchez

2016

2

5

Prsní našeptávač

Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa. Dr. Nassif bojuje s opravou nosu bývalého boxera.
Lékaři obdrží neočekávanou zprávu od herečky a modelky Shauny Sand.
Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo, bývalá Miss India doufá,
že jí opraví její prasečí nos a lékaři hovoří se ženou posedlou úpravami svého těla.

Předtím než se věci stanou příliš bláznivými vzhledem k otevření obchodu, bere Kristin svůj
tým na firemní únik na pláž. Kristin zjišťuje, že nemůže mít takovou párty, jakou si
představovala, Taylor se snaží udržet před týmem v tajnosti její těhotenství a problémy se
vztahy provázejí dívky celou cestu na Floridu.

Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge. Moby je
šokován, když mu Tyler sdělí velmi specifické detaily přímo od jeho nezvěstné matky. Austin
Mahone obdrfží odpovědi ohledně svého zmizelého otce, který odešel, když byly Austinovy 2
roky. Roselyn Sanchez je dojatá k slzám, když si vyslechne vzkaz od své milované babičky.
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11.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Záchrana prsou

11.05.2021

10:00

1:00

Seriálová výplň

11.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace

11.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 10.05.2021
Pop 2021

11.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Příběh True

11.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vegas, baby!

11.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Záchrana prsou

11.05.2021

16:00

1:00

Seriálová výplň

11.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace

11.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Příběh True

11.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vegas, baby!

11.05.2021

20:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Začátky a konce

Dvojitý problém

Dvojitý problém

Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou, která způsobila, že nemá žádná prsa a
lékaři pomáhají ženě, jejíž jizva na břiše připomíná zadnici a muži s otiskem palce na svém
nose.
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů a přítel je vyhledá kvůli zpackanému žaludku a Jessa
doufá, že jí lékaři pomohou odstranit fyzické stopy po autonehodě.
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s
těžce zpackaným nosem a objeví šokující zprávy. Lékaři pracují v tandemu aby dostali
zpackané kosti zpět do původní podoby.
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Rodina pospíchá do Clevelandu, aby byla Khloé nablízku v době jejího porodu, a aby čelila
pravdě o Tristanově chování. Kim se setkává se svými přáteli po 20ti letech na srazu spolužáků
ze střední.
Khloe a Tristan se vrací do LA s jejich dítětem True, ale Kim a Tristan mají mezi sebou
nevyjasněné otázky ohledně Tristanovy nevěry. Kourtney mezitím cestuje do DC, aby zde
vystoupila před Kongresem a Kim bere své kamarádky do Vegas, aby je přesvědčila, že to stále
ta divoká Kim.

2015

2

11

2015

2

12

2015

2

13

2021

21

89

2018

15

13

2018

15

14

Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou, která způsobila, že nemá žádná prsa a
lékaři pomáhají ženě, jejíž jizva na břiše připomíná zadnici a muži s otiskem palce na svém
nose.
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů a přítel je vyhledá kvůli zpackanému žaludku a Jessa
doufá, že jí lékaři pomohou odstranit fyzické stopy po autonehodě.
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s
těžce zpackaným nosem a objeví šokující zprávy. Lékaři pracují v tandemu aby dostali
zpackané kosti zpět do původní podoby.
Rodina pospíchá do Clevelandu, aby byla Khloé nablízku v době jejího porodu, a aby čelila
pravdě o Tristanově chování. Kim se setkává se svými přáteli po 20ti letech na srazu spolužáků
ze střední.
Khloe a Tristan se vrací do LA s jejich dítětem True, ale Kim a Tristan mají mezi sebou
nevyjasněné otázky ohledně Tristanovy nevěry. Kourtney mezitím cestuje do DC, aby zde
vystoupila před Kongresem a Kim bere své kamarádky do Vegas, aby je přesvědčila, že to stále
ta divoká Kim.

2015

2

11

2015

2

12

2015

2

13

2018

15

13

2018

15

14

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

1

Stránka 25 z 86

MONTHLY E! Europe květen 2021 Listings v1 (2 3 21).xlsx
11.05.2021

21:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Corey Feldman,
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její
Rachel Hunter, Evelyn blízkou kamarádkou Corey Haim. Tyler odhaluje šokující tajemství babičky Rachel Hunter.
Lozada
Evelyn Lozada a její dcera Shaniece se stanou svědky navázání kontaktu Tylera s jejich
švagrem.

2016

2

4

11.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Audrina Patridge,
Moby, Austin
Mahone, Roselyn
Sanchez

2016

2

5

11.05.2021

23:00

0:30

10.05.2021

3

71

23:30

0:30

2021

3

70

11.05.2021

0:00

1:00

2015

2

11

11.05.2021

1:00

1:00

2015

2

12

11.05.2021

2:00

1:00

2015

2

13

11.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
06.05.2021
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Záchrana prsou
Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou, která způsobila, že nemá žádná prsa a
lékaři pomáhají ženě, jejíž jizva na břiše připomíná zadnici a muži s otiskem palce na svém
nose.
Seriálová výplň
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů a přítel je vyhledá kvůli zpackanému žaludku a Jessa
doufá, že jí lékaři pomohou odstranit fyzické stopy po autonehodě.
Dvojitý problém
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s
těžce zpackaným nosem a objeví šokující zprávy. Lékaři pracují v tandemu aby dostali
zpackané kosti zpět do původní podoby.
Corey Feldman,
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její
Rachel Hunter, Evelyn blízkou kamarádkou Corey Haim. Tyler odhaluje šokující tajemství babičky Rachel Hunter.
Lozada
Evelyn Lozada a její dcera Shaniece se stanou svědky navázání kontaktu Tylera s jejich
švagrem.

2021

11.05.2021

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

2016

2

4

11.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Audrina Patridge,
Moby, Austin
Mahone, Roselyn
Sanchez

2016

2

5

11.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Newyorský stav mysli Zbývá pouhý týden do otevření obchodu a Kristin cestuje do New Yorku, aby zde propagovala 2018
svou novou kuchařku. Ale než odjede, tak se ona a Jay konečně setkávají s "Kanaďanem", když
ho Kelly přivede na večeři. A Shannon je zapojena do plánu na překvapivou žádost o ruku.

1

7

Zpackané
operace
Zpackané
operace

Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge. Moby je
šokován, když mu Tyler sdělí velmi specifické detaily přímo od jeho nezvěstné matky. Austin
Mahone obdrfží odpovědi ohledně svého zmizelého otce, který odešel, když byly Austinovy 2
roky. Roselyn Sanchez je dojatá k slzám, když si vyslechne vzkaz od své milované babičky.

Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge. Moby je
šokován, když mu Tyler sdělí velmi specifické detaily přímo od jeho nezvěstné matky. Austin
Mahone obdrfží odpovědi ohledně svého zmizelého otce, který odešel, když byly Austinovy 2
roky. Roselyn Sanchez je dojatá k slzám, když si vyslechne vzkaz od své milované babičky.
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6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Připravit, pozor,
otevřeno

Konečně nastal den otevření obchodu "Uncommon James" a zahajovací párty se vydařila. Ale
některé zásadní chyby jejího personálu během otevíracího dne dotlačí Kristin k bodu
rozhodnutí. Brittainy se obává o svou pozici ve firmě a trápí ji pokračující frustrace vztahu se
Stonem. A Shannon pomáhá Mikeovi zorganizovat žádost o ruku Taylor.

2018

1

8

12.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Maria Menounos,
Retta, Pia Toscano,
Larry Birkhead

Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých. Tyler se spojí s babičkou herečky Retty,
která si dělá starost o její zdraví a finance. Pia Toscano je dojatá k slzám, když se Tyler spojí s
jejím milovaným dědečkem. Tyler se spojí s Annou Nicole Smith a přináší informace, které
může znát pouze její bývalý milenec Larry Birkhead.

2016

2

6

12.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Bella Twins, Dr.
Paul Nassif, Metta
World Peace, Tori
Spelling

Divoká dvojčata Brie a Nikki Bellovy se spojí s dávnou školní láskou, která tragicky zemřela.
Lékařská hvězda z pořadu Zpackané operace, doktor Paul Nassif a jeho zarmoucená sestra se
ocitnou v slzách poté, co jim Tyler přednese upřímný vzkaz od jejich zemřelé matky. Když se
Tyler spojí s minulostí, je Metta World Peace je otřesena starou rodinnou tragédií. Tori
Spelling umížní Tyler rozpoznat pro ni životně důležitou osobu.

2016

2

7

12.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

dr. Nassif zachránil
můj život

Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu. Terry opravuje nadměrná
prsa DJ a lékaři se setkávají se ženou, která se v minulosti stala obětí Tijuaniných procedur.

2015

2

14

12.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Vstup zakázán

2015

2

15

12.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Návrat prsou

2015

2

16

12.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 11.05.2021
Pop 2021

2021

21

90

12.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nalodění

2018

15

15

12.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Být volná

Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě, která má dentální
problém a lékaři se setkávají s matkou, kterou chce s pomocí chirurgických zákroků vypadat
jako její dcera.
Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech. Dr. Dubrow
operuje pacientku, která chce vráti zpět své "záchranářské vnady" a lékaři mají pohovor s
pacientem, který se popisuje jako jedinečný.
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kim se poprvé od přepadení vrací do Paříže. Mezitím má Kourtney strach, že příliš dlouho
čekala se zmražením svých vajíček a Kim se obává že se ztrapní na charitativním pokerovém
turnaji.
Kim věnuje svůj čas a energii pomoci Alici Johnson, která je ve vězení. Khloé se bojí strávit
první noc bez True a Keyne se dostane do potíží poté, co vypustí kontroversní komentáře.

2018

15

16
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15:00

1:00

Zpackané
operace

dr. Nassif zachránil
můj život

Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu. Terry opravuje nadměrná
prsa DJ a lékaři se setkávají se ženou, která se v minulosti stala obětí Tijuaniných procedur.

2015

2

14

12.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Vstup zakázán

2015

2

15

12.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Návrat prsou

2015

2

16

12.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nalodění

2018

15

15

12.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Být volná

Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě, která má dentální
problém a lékaři se setkávají s matkou, kterou chce s pomocí chirurgických zákroků vypadat
jako její dcera.
Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech. Dr. Dubrow
operuje pacientku, která chce vráti zpět své "záchranářské vnady" a lékaři mají pohovor s
pacientem, který se popisuje jako jedinečný.
Kim se poprvé od přepadení vrací do Paříže. Mezitím má Kourtney strach, že příliš dlouho
čekala se zmražením svých vajíček a Kim se obává že se ztrapní na charitativním pokerovém
turnaji.
Kim věnuje svůj čas a energii pomoci Alici Johnson, která je ve vězení. Khloé se bojí strávit
první noc bez True a Keyne se dostane do potíží poté, co vypustí kontroversní komentáře.

2018

15

16

12.05.2021

20:00

0:30

E! Dating: bez
filtru

Nahý a zamilovaný?

2

3

12.05.2021

20:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

2

4

12.05.2021

21:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

DJ Alex vezme umělkyni Akemi na její první rande s dívkou, které stráví na tanečním parketu 2019
na bruslích. Erica bere modela Maliachi do uměleckého ateliéru, kde se malují akty, a nastane
nepříjemná situace.
Ztemnělý a rozpačitý Válečný veterán Callahan, který je posedlý modrou barvu, může nalézt lásku s Melissou,
2019
majitelkou nemocného ježka. Model Shane a návrhářka plavek Alaia, stráví úžasný den na
jachtě na moři. Jakmile se ocitli opět na pevnině, chemie začala vyprchávat.
Maria Menounos,
Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých. Tyler se spojí s babičkou herečky Retty,
2016
Retta, Pia Toscano,
která si dělá starost o její zdraví a finance. Pia Toscano je dojatá k slzám, když se Tyler spojí s
Larry Birkhead
jejím milovaným dědečkem. Tyler se spojí s Annou Nicole Smith a přináší informace, které
může znát pouze její bývalý milenec Larry Birkhead.

2

6

12.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Bella Twins, Dr.
Paul Nassif, Metta
World Peace, Tori
Spelling

Divoká dvojčata Brie a Nikki Bellovy se spojí s dávnou školní láskou, která tragicky zemřela.
Lékařská hvězda z pořadu Zpackané operace, doktor Paul Nassif a jeho zarmoucená sestra se
ocitnou v slzách poté, co jim Tyler přednese upřímný vzkaz od jejich zemřelé matky. Když se
Tyler spojí s minulostí, je Metta World Peace je otřesena starou rodinnou tragédií. Tori
Spelling umížní Tyler rozpoznat pro ni životně důležitou osobu.

2016

2

7

12.05.2021

23:00

0:30

11.05.2021

3

72

23:30

0:30

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

2021

12.05.2021

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021

2021

3

71

10.05.2021
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Zpackané
operace

dr. Nassif zachránil
můj život

Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu. Terry opravuje nadměrná
prsa DJ a lékaři se setkávají se ženou, která se v minulosti stala obětí Tijuaniných procedur.

2015

2

14

12.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

Vstup zakázán

2015

2

15

12.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Návrat prsou

2015

2

16

12.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Maria Menounos,
Retta, Pia Toscano,
Larry Birkhead

Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě, která má dentální
problém a lékaři se setkávají s matkou, kterou chce s pomocí chirurgických zákroků vypadat
jako její dcera.
Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech. Dr. Dubrow
operuje pacientku, která chce vráti zpět své "záchranářské vnady" a lékaři mají pohovor s
pacientem, který se popisuje jako jedinečný.
Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých. Tyler se spojí s babičkou herečky Retty,
která si dělá starost o její zdraví a finance. Pia Toscano je dojatá k slzám, když se Tyler spojí s
jejím milovaným dědečkem. Tyler se spojí s Annou Nicole Smith a přináší informace, které
může znát pouze její bývalý milenec Larry Birkhead.

2016

2

6

12.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Bella Twins, Dr.
Paul Nassif, Metta
World Peace, Tori
Spelling

Divoká dvojčata Brie a Nikki Bellovy se spojí s dávnou školní láskou, která tragicky zemřela.
Lékařská hvězda z pořadu Zpackané operace, doktor Paul Nassif a jeho zarmoucená sestra se
ocitnou v slzách poté, co jim Tyler přednese upřímný vzkaz od jejich zemřelé matky. Když se
Tyler spojí s minulostí, je Metta World Peace je otřesena starou rodinnou tragédií. Tori
Spelling umížní Tyler rozpoznat pro ni životně důležitou osobu.

2016

2

7

12.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Připravit, pozor,
otevřeno

Konečně nastal den otevření obchodu "Uncommon James" a zahajovací párty se vydařila. Ale
některé zásadní chyby jejího personálu během otevíracího dne dotlačí Kristin k bodu
rozhodnutí. Brittainy se obává o svou pozici ve firmě a trápí ji pokračující frustrace vztahu se
Stonem. A Shannon pomáhá Mikeovi zorganizovat žádost o ruku Taylor.

2018

1

8

13.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nechci drama s
Llamou

Kristin a Jay se přestěhovali do svého nového domova, kde se na rodinné farmě chovají kuřata 2019
a kozy. Jako překvapení pro Jaye, souhlasila Kristin s hlídáním dětí od své kamarádky Caroline
Bryan's llama. Mezitím je v Uncommon James plno práce, Kristin již zaměstnává 55 lidí. S
rozvojem obchodu potřebuje Kristin od každého ten nejlepší výkon, ale Shannon se k tomu
staví po svém.

2

1

13.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Eva Longoria, Bobby
Brown, Jwoww

Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož
2017
smrt na ni stále doléhá. Hudebník Bobby Brown se neubrání slzám poté, co jej Tyler spojí s
milovanou zemřelou dcerou Bobby Kristinou Brown. Tyler šokuje obvykle vyrovnanou JWoww
poté, co ji prozradí tajemství ze záhrobí, která mohla znát pouze ona.

2

8

Stránka 29 z 86

MONTHLY E! Europe květen 2021 Listings v1 (2 3 21).xlsx
13.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Mel B, Reza Farahan, Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát 2017
Jana Kramer, Tionne se Scary Spice. Hvězdě Shah´s of Sunset, Reza Farahan dojdou slova poté, co ho Tyler spojí s
"t-boz" Watkins
jeho dvěma dědy, kteří zemřeli na bojištích. Hvězda country music Jana Kramer je ohromena,
když jí Tyler přináší vzkaz ze záhrobí od její nejlepší přítelkyně. A hip hopová super skupina
TLC je ze záhrobí smířena s tragickou nehodou poté co Tyler spojí T-Boz s Lisou "Left Eye "
Lopez.

2

9

13.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

2

17

13.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Čaroděj ze země Nos Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná, zatímco Paul operuje 2015
nosy holčicím dvojčat§m a prohlašuje o sobě, že je skutečný čaroděj ze země "nosů". Terryho
navštíví jeho oblíbená pacientka…jeho žena Heather.
Bláznivé případy
Lékaři pomáhají ženě, která sama sebe nazývá "nejvíce nešťastná osoba na světě". Poté, co ji 2015
lékaři odmítli v minulé řadě, je Lacey Wildd zpět s problémem větším než její prsa.
Transgender showgirl Cassandra Cass vyhledá lékaře, aby jí pomohli stát se její oblíbenou
komiksovou postavou.

2

18

13.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Živá panenka

13.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 12.05.2021
Pop 2021

13.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Věrnost Chicagu

13.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Kourtneyina volba

13.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

13.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy, Dr. Nassif opravuje ženě 24 let starou jizvu na
jejím nose a lékaři se setkávají s Blondie, která aspiruje na to, stát se plastovou panenkou.

2015

2

19

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kimina naprostá oddanost svému manželovi se stává zdrojem konfliktu na cestě do Chicaga.
Kourtney zápasí s úzkostí po svém rozchodu, takže se její sestry rozhodnou naplánovat dívčí
výlet do Palm Springs, aby zde vyléčila svůj splín z rozchodu. MJ se cítí zanedbávaná svou
dcerou Kris.

2021

21

91

2019

16

1

Kim pozve Scotta na rodinný výlet do New Yorku, aby dokázala Kourtney, jak daleko pokročil 2019
jako rodinný typ. Ve stejné době Kim zvažuje neočekávaný přesun do Chicaga a Kris se obává,
že by její matka mohla být vážně nemocná.
Čaroděj ze země Nos Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná, zatímco Paul operuje 2015
nosy holčicím dvojčat§m a prohlašuje o sobě, že je skutečný čaroděj ze země "nosů". Terryho
navštíví jeho oblíbená pacientka…jeho žena Heather.
Bláznivé případy
Lékaři pomáhají ženě, která sama sebe nazývá "nejvíce nešťastná osoba na světě". Poté, co ji 2015
lékaři odmítli v minulé řadě, je Lacey Wildd zpět s problémem větším než její prsa.
Transgender showgirl Cassandra Cass vyhledá lékaře, aby jí pomohli stát se její oblíbenou
komiksovou postavou.

16

2

2

17

2

18
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Zpackané
operace

Živá panenka

Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy, Dr. Nassif opravuje ženě 24 let starou jizvu na
jejím nose a lékaři se setkávají s Blondie, která aspiruje na to, stát se plastovou panenkou.

2015

2

19

13.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Věrnost Chicagu

Kimina naprostá oddanost svému manželovi se stává zdrojem konfliktu na cestě do Chicaga.
Kourtney zápasí s úzkostí po svém rozchodu, takže se její sestry rozhodnou naplánovat dívčí
výlet do Palm Springs, aby zde vyléčila svůj splín z rozchodu. MJ se cítí zanedbávaná svou
dcerou Kris.

2019

16

1

13.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Kourtneyina volba

16

2

13.05.2021

20:00

0:30

V hledáčku Lisy díl 6
Vanderpump

Kim pozve Scotta na rodinný výlet do New Yorku, aby dokázala Kourtney, jak daleko pokročil 2019
jako rodinný typ. Ve stejné době Kim zvažuje neočekávaný přesun do Chicaga a Kris se obává,
že by její matka mohla být vážně nemocná.
2021
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její

1

6

2021

1

7

pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

13.05.2021

20:30

0:30

V hledáčku Lisy díl 7
Vanderpump

13.05.2021

21:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Eva Longoria, Bobby
Brown, Jwoww

Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož
2017
smrt na ni stále doléhá. Hudebník Bobby Brown se neubrání slzám poté, co jej Tyler spojí s
milovanou zemřelou dcerou Bobby Kristinou Brown. Tyler šokuje obvykle vyrovnanou JWoww
poté, co ji prozradí tajemství ze záhrobí, která mohla znát pouze ona.
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8

13.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Mel B, Reza Farahan, Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát 2017
Jana Kramer, Tionne se Scary Spice. Hvězdě Shah´s of Sunset, Reza Farahan dojdou slova poté, co ho Tyler spojí s
"t-boz" Watkins
jeho dvěma dědy, kteří zemřeli na bojištích. Hvězda country music Jana Kramer je ohromena,
když jí Tyler přináší vzkaz ze záhrobí od její nejlepší přítelkyně. A hip hopová super skupina
TLC je ze záhrobí smířena s tragickou nehodou poté co Tyler spojí T-Boz s Lisou "Left Eye "
Lopez.

2

9

13.05.2021

23:00

0:30

12.05.2021

3

73

13.05.2021

23:30

0:30

3

72

13.05.2021

0:00

1:00

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

2

17

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z 2021
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
11.05.2021
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z 2021
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Čaroděj ze země Nos Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná, zatímco Paul operuje 2015
nosy holčicím dvojčat§m a prohlašuje o sobě, že je skutečný čaroděj ze země "nosů". Terryho
navštíví jeho oblíbená pacientka…jeho žena Heather.
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operace

Bláznivé případy

Lékaři pomáhají ženě, která sama sebe nazývá "nejvíce nešťastná osoba na světě". Poté, co ji
lékaři odmítli v minulé řadě, je Lacey Wildd zpět s problémem větším než její prsa.
Transgender showgirl Cassandra Cass vyhledá lékaře, aby jí pomohli stát se její oblíbenou
komiksovou postavou.

2015

2

18

13.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Živá panenka

Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy, Dr. Nassif opravuje ženě 24 let starou jizvu na
jejím nose a lékaři se setkávají s Blondie, která aspiruje na to, stát se plastovou panenkou.

2015

2

19

13.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Eva Longoria, Bobby
Brown, Jwoww

Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož
2017
smrt na ni stále doléhá. Hudebník Bobby Brown se neubrání slzám poté, co jej Tyler spojí s
milovanou zemřelou dcerou Bobby Kristinou Brown. Tyler šokuje obvykle vyrovnanou JWoww
poté, co ji prozradí tajemství ze záhrobí, která mohla znát pouze ona.
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8

13.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Mel B, Reza Farahan, Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát 2017
Jana Kramer, Tionne se Scary Spice. Hvězdě Shah´s of Sunset, Reza Farahan dojdou slova poté, co ho Tyler spojí s
"t-boz" Watkins
jeho dvěma dědy, kteří zemřeli na bojištích. Hvězda country music Jana Kramer je ohromena,
když jí Tyler přináší vzkaz ze záhrobí od její nejlepší přítelkyně. A hip hopová super skupina
TLC je ze záhrobí smířena s tragickou nehodou poté co Tyler spojí T-Boz s Lisou "Left Eye "
Lopez.
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13.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nechci drama s
Llamou

Kristin a Jay se přestěhovali do svého nového domova, kde se na rodinné farmě chovají kuřata 2019
a kozy. Jako překvapení pro Jaye, souhlasila Kristin s hlídáním dětí od své kamarádky Caroline
Bryan's llama. Mezitím je v Uncommon James plno práce, Kristin již zaměstnává 55 lidí. S
rozvojem obchodu potřebuje Kristin od každého ten nejlepší výkon, ale Shannon se k tomu
staví po svém.

2

1

14.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Zatřást palmami v
Palm Springs

Kristin spojuje obchod se zábavou, když zamíří z města do Palm Springs na natáčení kampaně 2019
pro UJ. Mezitím se v Nashvillu Brittany snaží převzít kontrolu nad zásadním problémem s
námořní přepravou a Jay prožívá těžké chvíle, protože Kristin je stále mimo město.

2

2

14.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nico Tortorella, Ice-t Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným 2017
And Coco Austin, Alan dědečkem. Zatímco CoCo Austin je věřící, její manžel Ice-T nevěří, ale oba jsou v šoku, když
Thicke
Tyler přesně popíše mnoho detailů, které nemohl nikde zjistit. Ve velmi mimořádném díle
Hollywoodského média dává Tyler výklad Alanu Thickovi a jeho ženě Tanye krátce před
Alanovou tragickou smrtí a předává mu varování s šokující předtuchou. Následně v setkání
plném emocí se Tyler vrací k setkání s Tanyou Thicke, aby jí pomohl překonat její nezměrný
smutek.

2
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Janice Dickinson,
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s 2017
Joanna Krupa, Marlee jejím drahým přítelem Johnem Belushim. Tyler obdrží zprávy z druhé strany, aby pomohl
Matlin
vyřešit tragickou polskou záhadnou vraždu pro bývalou hvězdu Real Housewife, Joannu Krupa.
A nakonec Tyler přináší tolik potřebné plačtivé spojení pro držitelku Oscara herečku Marlee
Matlin s jejím zesnulým otcem, který jí poskytne informace z jejího dětství, jež pomohou
osvětlit její hluchotu.
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14.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Srostlé sestry

14.05.2021

10:00

1:00

14.05.2021

11:00

1:00

14.05.2021

12:00

1:00

14.05.2021

13:00

1:00

14.05.2021

14:00

14.05.2021

Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých
sester. Dr. Nassif operuje obřího muže s ještě větším nosem a lékaři se setkají s Penny Brown,
která je posedlá extremním formováním svého těla.
Zpackané
Mimozemská "krása" V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný
operace
cementem. Terry provádí zákrok na ženě, jejíž bradavky jsou příliš veliké a jeden neuvěřitelný
pacient chce vypadat jako vetřelec.
Zpackané
Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let, Dr. Nassif má sezení
operace
se ženou, která od střední školy není schopná zavřít svá ústa a lékaři se setkávají s gamblerem,
který má vážný problém s mužskými prsy.
E! News: Daily 13.05.2021
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Pop 2021
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Držte krok s
Jíst, modlit se,
Rodina zamíří na odpočinkovou rodinnou dovolenou na Bali, ale spory se vyhrotí poté, když
Kardashians
bojovat
Kourtney obviní Khloe, že si příliš stěžuje. Scott je odhodlán získat zpět ztracenou lásku a
dočká se pomoci od svých dětí. Zpět v L.A. pomáhají Kendall s Kylie své matce postarat se o
MJ.
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2021
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2019
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1:00

Držte krok s
Kardashians

2019
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15:00

1:00

Zpackané
operace

2015

2

20

14.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

2016

3

1

14.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

2016

3

2

Hledání spřízněné
duše

Zatímco se na spirituální cestě snaží Kourtney najít na Bali ztracenou rovnováhu, obdrží jisté
zprávy, které ji donutí zvážit svou budoucnost se Scottem. Kim a Khloe jsou odhodlané mít
inteligentní spiritistický výklad, ale získají mnohem více, než očekávaly.
Srostlé sestry
Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých
sester. Dr. Nassif operuje obřího muže s ještě větším nosem a lékaři se setkají s Penny Brown,
která je posedlá extremním formováním svého těla.
Mimozemská "krása" V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný
cementem. Terry provádí zákrok na ženě, jejíž bradavky jsou příliš veliké a jeden neuvěřitelný
pacient chce vypadat jako vetřelec.
Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let, Dr. Nassif má sezení
se ženou, která od střední školy není schopná zavřít svá ústa a lékaři se setkávají s gamblerem,
který má vážný problém s mužskými prsy.
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Hledání spřízněné
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

14.05.2021

21:00

1:00

14.05.2021

22:00

1:00

14.05.2021
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14.05.2021

23:30
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2019

16

3

Zatímco se na spirituální cestě snaží Kourtney najít na Bali ztracenou rovnováhu, obdrží jisté 2019
zprávy, které ji donutí zvážit svou budoucnost se Scottem. Kim a Khloe jsou odhodlané mít
inteligentní spiritistický výklad, ale získají mnohem více, než očekávaly.
Nico Tortorella, Ice-t Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným 2017
And Coco Austin, Alan dědečkem. Zatímco CoCo Austin je věřící, její manžel Ice-T nevěří, ale oba jsou v šoku, když
Thicke
Tyler přesně popíše mnoho detailů, které nemohl nikde zjistit. Ve velmi mimořádném díle
Hollywoodského média dává Tyler výklad Alanu Thickovi a jeho ženě Tanye krátce před
Alanovou tragickou smrtí a předává mu varování s šokující předtuchou. Následně v setkání
plném emocí se Tyler vrací k setkání s Tanyou Thicke, aby jí pomohl překonat její nezměrný
smutek.

16

4

2

10

Skutečné
příběhy

Na začátku

2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

1

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

Cardi B

Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.

2021

2

1

13.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

2021

3

74

2021

3

73

14.05.2021

0:00

1:00

Special events include an exclusive Kardashian set visit, a tell-all with two stars of The 2015
Bachelor, and a reunion of four original cast members of The Real World (who haven’t
been in the same room together in over twenty years!) Featuring untold stories and
never before seen footage, the series examines reality TV’s influence on pop culture
and society, and celebrates the joy it brings to its millions of fans.

2

20

12.05.2021
Srostlé sestry

Rodina zamíří na odpočinkovou rodinnou dovolenou na Bali, ale spory se vyhrotí poté, když
Kourtney obviní Khloe, že si příliš stěžuje. Scott je odhodlán získat zpět ztracenou lásku a
dočká se pomoci od svých dětí. Zpět v L.A. pomáhají Kendall s Kylie své matce postarat se o
MJ.
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1:00

Zpackané
operace

Mimozemská "krása" V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný
2016
cementem. Terry provádí zákrok na ženě, jejíž bradavky jsou příliš veliké a jeden neuvěřitelný
pacient chce vypadat jako vetřelec.
Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let, Dr. Nassif má sezení 2016
se ženou, která od střední školy není schopná zavřít svá ústa a lékaři se setkávají s gamblerem,
který má vážný problém s mužskými prsy.
Nico Tortorella, Ice-t Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným 2017
And Coco Austin, Alan dědečkem. Zatímco CoCo Austin je věřící, její manžel Ice-T nevěří, ale oba jsou v šoku, když
Thicke
Tyler přesně popíše mnoho detailů, které nemohl nikde zjistit. Ve velmi mimořádném díle
Hollywoodského média dává Tyler výklad Alanu Thickovi a jeho ženě Tanye krátce před
Alanovou tragickou smrtí a předává mu varování s šokující předtuchou. Následně v setkání
plném emocí se Tyler vrací k setkání s Tanyou Thicke, aby jí pomohl překonat její nezměrný
smutek.

3

1

14.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

3

2

14.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

2

10

14.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Janice Dickinson,
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s 2017
Joanna Krupa, Marlee jejím drahým přítelem Johnem Belushim. Tyler obdrží zprávy z druhé strany, aby pomohl
Matlin
vyřešit tragickou polskou záhadnou vraždu pro bývalou hvězdu Real Housewife, Joannu Krupa.
A nakonec Tyler přináší tolik potřebné plačtivé spojení pro držitelku Oscara herečku Marlee
Matlin s jejím zesnulým otcem, který jí poskytne informace z jejího dětství, jež pomohou
osvětlit její hluchotu.

2

11

14.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Zatřást palmami v
Palm Springs

2

2

15.05.2021

6:00

0:30

Bradshawovic
banda

Pan Špatný

2020

1

3

15.05.2021

6:30

0:30

2020

1

4

15.05.2021

7:00

0:30

Bradshawovic
banda
Vítejte u
Fraserů

2020

1

3

15.05.2021

7:30

0:30

2020

1

4

Vítejte u
Fraserů

Kristin spojuje obchod se zábavou, když zamíří z města do Palm Springs na natáčení kampaně 2019
pro UJ. Mezitím se v Nashvillu Brittany snaží převzít kontrolu nad zásadním problémem s
námořní přepravou a Jay prožívá těžké chvíle, protože Kristin je stále mimo město.

Rachel je se špatným mužem, což vidí všichni v rodině, kromě ní. Mezitím Terry a Zurie splácí
dluhy za vylomeniny, které před lety prováděla Tammy. Lacey a Noay se rozhodnou
přestěhovat zpět do Texasu, aby byli blíže rodině.
Několik dobrých
Terry je pozván do Washingtonu, aby podepsal smlouvu s Robem Gronkowskim. Když vezme
mužů
rodinu na procházku k vojákům, zakouká se Rachel do mariňáka.
Operace proměna
Maria a Alexa se společně rozhodly vzít mattův vzhled a chování do svých rukou a dávají mu
lekce pokory. Rod se snaží Matta naladit na jejich skotské kořeny a vezme ho do obchodu se
skotskýcmi kilty.
Když nebe volá, Matt Když se Matt vydá do New Yorku na setkání s vydavateli jeho nové knihy, Angela zruší
Fraser odpovídá
dohodu. Alexa se představuje v časopisu pro vycházející módní průvod, ale ne bez Matta,
který hlídá její výbošnou povahu.
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Omarosa, Ashley
Hamilton, Rj Mitte,
Carmen Electra

Tyler se napojí na Omarosu a přináší kritické pokyny od jejího slavného zesnulého snoubence. 2016
Po záhadném úmrtí přichází prostřednictvím Tylera sestra Carmen Electry a přináší tolik
potřebné ukončení. Ashley Hamilton žasne, když Tyler odhaluje intenzivní spojení se záhrobím
od zesnulých členů jeho slavné rodiny. RJ Mitte vyhledá Tyleovu pomoc na odhalení
záhadného stvoření, které děsí jeho dům a rodinu.

1

9

15.05.2021

9:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Melissa Joan Hart,
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler
Madison Beer, Snooki přečte rodinné tajemství a spojí se s jejím ztraceným otcem. Madison Beer obdrží od Tylera
Follow-up
vzkaz od tragicky zemřelého kamaráda z dětství. Tyler se vydá do New Jersey, aby navštívil
rodinu Snooki a předal jim emocionální vzkaz od člena rodiny.

2016

2

1

15.05.2021

10:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jennifer Esposito,
Whitney Port, Kris
Jenner

Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem. Celá 2016
rodina Whitney Port se ocitne v slzách, když Tyler přijme vzkazy od jejího zesnulého otce. Kris
Jenner a Khloe Kardashian jsou šokovány, když Tyler dokáže, že je milovaný člen rodiny
sleduje ze záhrobí.

2

2

15.05.2021

11:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kendra Wilkinson, Lil Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš
Jon, Carole Radziwill brzy. Tyler přinese Kendře Wilkinson zprávy z druhé strany o budoucnosti její rodiny. V New
Yorku, s Tylerovou pomocí, je slavný přítel přivolán ke Carole Radzivil, což přináší Carole
rozřešení, po kterém toužila.

2016

2

3

15.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 14.05.2021
Pop 2021

2021

21

93

15.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Lord a jeho lady

2018

15

11

15.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Zrada

2018

15

12

15.05.2021

15:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Příběh True

2018

15

13

15.05.2021

16:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vegas, baby!

2018

15

14

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Inspirována březnovou demonstrací, potkává se Kim s oběťmi parklandské střelby, aby se více
dověděla o jejich počínání. Scott mezitím oživuje plány s Khloé v Clevelandu a Kylie je
nespokojená se svým tělem po těhotenství.
Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem. Kim si
dělá starost, že Khloé porodí v datumu její promoce a Scott a Kendall se vrhají do extrémních
sportů.
Rodina pospíchá do Clevelandu, aby byla Khloé nablízku v době jejího porodu, a aby čelila
pravdě o Tristanově chování. Kim se setkává se svými přáteli po 20ti letech na srazu spolužáků
ze střední.
Khloe a Tristan se vrací do LA s jejich dítětem True, ale Kim a Tristan mají mezi sebou
nevyjasněné otázky ohledně Tristanovy nevěry. Kourtney mezitím cestuje do DC, aby zde
vystoupila před Kongresem a Kim bere své kamarádky do Vegas, aby je přesvědčila, že to stále
ta divoká Kim.
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Nalodění

15.05.2021

18:00

1:00

Začátky a konce

15.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Velká šéfka
Cavallari

15.05.2021

20:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Pláž, prosím

15.05.2021

21:00

0:30

Bradshawovic
banda

Pan Špatný

15.05.2021

21:30

0:30

15.05.2021

22:00

0:30

Bradshawovic
banda
Vítejte u
Fraserů

15.05.2021

22:30

0:30

Vítejte u
Fraserů

15.05.2021

23:00

1:00

Hvězdné hry

15.05.2021

0:00

1:00

Hvězdné hry

15.05.2021

1:00

1:00

Hvězdné hry

Zpátky na kopce

Kim se poprvé od přepadení vrací do Paříže. Mezitím má Kourtney strach, že příliš dlouho
čekala se zmražením svých vajíček a Kim se obává že se ztrapní na charitativním pokerovém
turnaji.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2018

15

15

2021

20

1

Kristin cestuje do L.A., aby spolupracovala na E! Živě z červeného koberce při udílení cen
2018
Oskarů a zanechává zde Jacka, aby kontroloval dívky v kanceláři.Členka UJ-ovy rodiny dostane
překvapující výsledky z těhotenského testu.
Předtím než se věci stanou příliš bláznivými vzhledem k otevření obchodu, bere Kristin svůj
2018
tým na firemní únik na pláž. Kristin zjišťuje, že nemůže mít takovou párty, jakou si
představovala, Taylor se snaží udržet před týmem v tajnosti její těhotenství a problémy se
vztahy provázejí dívky celou cestu na Floridu.

1

5

1

6

2020

1

3

2020

1

4

2020

1

3

2020

1

4

2020

1

3

2020

1

4

2020

1

5

Rachel je se špatným mužem, což vidí všichni v rodině, kromě ní. Mezitím Terry a Zurie splácí
dluhy za vylomeniny, které před lety prováděla Tammy. Lacey a Noay se rozhodnou
přestěhovat zpět do Texasu, aby byli blíže rodině.
Několik dobrých
Terry je pozván do Washingtonu, aby podepsal smlouvu s Robem Gronkowskim. Když vezme
mužů
rodinu na procházku k vojákům, zakouká se Rachel do mariňáka.
Operace proměna
Maria a Alexa se společně rozhodly vzít mattův vzhled a chování do svých rukou a dávají mu
lekce pokory. Rod se snaží Matta naladit na jejich skotské kořeny a vezme ho do obchodu se
skotskýcmi kilty.
Když nebe volá, Matt Když se Matt vydá do New Yorku na setkání s vydavateli jeho nové knihy, Angela zruší
Fraser odpovídá
dohodu. Alexa se představuje v časopisu pro vycházející módní průvod, ale ne bez Matta,
který hlídá její výbošnou povahu.
Šaráda v teplákové
Niecy Nash & Wendy Raquel Robinson, Victor Cruz & Karrueche Tran, and Rob Schneider &
soupravě a díry v
Patricia Maya Schneider se hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované
koblihách
Kevinem Hartem.
Natřesená kořist a
Kelly Osbourne & Jack Osbourne, Loni Love & James Welsh a Erin Andrews & Jarret Stoll se
našlehaná smetana
hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované Kevinem Hartem.
Velká fakta a tenké
Raven-Symoné & Miranda Pearman-Maday, Terry Bradshaw & Rachel Bradshaw a Jamie
ruce
Chung & Bryan Greenburg se hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované
Kevinem Hartem.
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Omarosa, Ashley
Hamilton, Rj Mitte,
Carmen Electra

1

9

15.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Melissa Joan Hart,
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler
Madison Beer, Snooki přečte rodinné tajemství a spojí se s jejím ztraceným otcem. Madison Beer obdrží od Tylera
Follow-up
vzkaz od tragicky zemřelého kamaráda z dětství. Tyler se vydá do New Jersey, aby navštívil
rodinu Snooki a předal jim emocionální vzkaz od člena rodiny.

2016

2

1

15.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jennifer Esposito,
Whitney Port, Kris
Jenner

Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem. Celá 2016
rodina Whitney Port se ocitne v slzách, když Tyler přijme vzkazy od jejího zesnulého otce. Kris
Jenner a Khloe Kardashian jsou šokovány, když Tyler dokáže, že je milovaný člen rodiny
sleduje ze záhrobí.

2

2

15.05.2021

5:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kendra Wilkinson, Lil Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš
Jon, Carole Radziwill brzy. Tyler přinese Kendře Wilkinson zprávy z druhé strany o budoucnosti její rodiny. V New
Yorku, s Tylerovou pomocí, je slavný přítel přivolán ke Carole Radzivil, což přináší Carole
rozřešení, po kterém toužila.

2016

2

3

16.05.2021

6:00

1:00

Divoká dvojčata Pařížská rozlučka-část Nikkina pařížská rozlučka pokračuje a Brie dokázala, že Brie-máma je stejně tak zábavná jako 2018
2.
Brie-žena. Mezitím se po více než tříletém vyhledávání různých lékařských specialistů Daniel
Bryan konečně dozvídá o rozřešení svého osudu kariéry v WWE.
Divoká dvojčata Následuj své srdce
Tato dokumentární série přináší pohled na dva svérázné páry žijících ve wrestlingovém
2018
prostředí.
Divoká dvojčata Bellas jsou zpět v akci V premiérové 4.řadě se dvojčata Bellova vrací zpět, v době, kdy jejich život nemůže být již více 2019
komplikovaný. Nicol žije svůj single život a snaží se opět nastartovat svou kariéru v Los
Angeles, Brie a Bryan se snaží o druhé dítě a musí přitom čelit faktu, že jsou v jejich životech
dvě odlišné roviny. Když frustrace začíná ničit jejich vztah, obdrží telefonát, který jim dodá
sílu a smaže všechny rozdíly minulosti.

3

9

16.05.2021

7:00

1:00

3

10

16.05.2021

8:00

1:00

4

1

16.05.2021

9:00

1:00

Divoká dvojčata Bellas a město

Dvojčata začínají svůj velký comeback na SummerSlamu v New Yorku v ringu s Rondou
2019
Rousey! Snaží se být znovu v centru pozornosti mezi mladšími, energičtějšími ženskými
superhvězdami. Brie se za Bryanovými zády setká s plastickým chirurgem, aby vylepšil její
plochou hruď a ona se zase mohla cítit jako její mladší sexy já. Mezitím čerstvě single Nicole je
překvapená, když se z rodinné večeře vyklube rande naslepo s úžasným mladším modelem.

4

2

16.05.2021

10:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

20

1

Začátky a konce

Tyler se napojí na Omarosu a přináší kritické pokyny od jejího slavného zesnulého snoubence. 2016
Po záhadném úmrtí přichází prostřednictvím Tylera sestra Carmen Electry a přináší tolik
potřebné ukončení. Ashley Hamilton žasne, když Tyler odhaluje intenzivní spojení se záhrobím
od zesnulých členů jeho slavné rodiny. RJ Mitte vyhledá Tyleovu pomoc na odhalení
záhadného stvoření, které děsí jeho dům a rodinu.
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Bez komentáře

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

2

16.05.2021

12:00

1:00

Vítězové berou
všechno
Záchrana prsou

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

3

16.05.2021

13:00

1:00

2015

2

11

Zpackané
operace
Zpackané
operace

Seriálová výplň

2015

2

12

2015

2

13

1:00

Zpackané
operace

dr. Nassif zachránil
můj život

Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou, která způsobila, že nemá žádná prsa a
lékaři pomáhají ženě, jejíž jizva na břiše připomíná zadnici a muži s otiskem palce na svém
nose.
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů a přítel je vyhledá kvůli zpackanému žaludku a Jessa
doufá, že jí lékaři pomohou odstranit fyzické stopy po autonehodě.
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s
těžce zpackaným nosem a objeví šokující zprávy. Lékaři pracují v tandemu aby dostali
zpackané kosti zpět do původní podoby.
Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu. Terry opravuje nadměrná
prsa DJ a lékaři se setkávají se ženou, která se v minulosti stala obětí Tijuaniných procedur.

16.05.2021

14:00

1:00

16.05.2021

15:00

1:00

16.05.2021

16:00

2015

2

14

16.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Vstup zakázán

2015

2

15

16.05.2021

18:00

1:00

Noví přátelé a bunkr

2021

20

4

16.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě, která má dentální
problém a lékaři se setkávají s matkou, kterou chce s pomocí chirurgických zákroků vypadat
jako její dcera.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

20

5

16.05.2021

20:00

1:00

Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit
2021
své plány. Scott se snaží mluvit o rozvodu svých rodičů, což ho velmi ovlivnilo. Napětí vrcholí,
když je Khloé uvedena do pozice Krisiiny asistentky.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
2021

20

6

16.05.2021

21:00

1:00

2021

20

7

16.05.2021

22:00

0:30

2021

1

8

Dvojitý problém

Rodinné záležitosti

Držte krok s
Letní láska
Kardashians
Držte krok s
Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
Kardashians
V hledáčku Lisy díl 8
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
Vanderpump
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím

krásném domově.
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Skutečné
příběhy

Na začátku

2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

16.05.2021

23:30

1:00

16.05.2021

0:30

0:30

Držte krok s
Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
Kardashians
V hledáčku Lisy díl 8
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
Vanderpump
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím

16.05.2021

1:00

1:00

Skutečné
příběhy

Na začátku

16.05.2021

2:00

1:00

Seriálová výplň

16.05.2021

3:00

1:00

Zpackané
operace
Zpackané
operace

16.05.2021

4:00

1:00

Zpackané
operace

dr. Nassif zachránil
můj život

16.05.2021

5:00

1:00

Zpackané
operace

17.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

1

1

2021

20

7

2021

1

8

1

1

krásném domově.
2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů a přítel je vyhledá kvůli zpackanému žaludku a Jessa
doufá, že jí lékaři pomohou odstranit fyzické stopy po autonehodě.
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s
těžce zpackaným nosem a objeví šokující zprávy. Lékaři pracují v tandemu aby dostali
zpackané kosti zpět do původní podoby.
Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu. Terry opravuje nadměrná
prsa DJ a lékaři se setkávají se ženou, která se v minulosti stala obětí Tijuaniných procedur.

2015

2

12

2015

2

13

2015

2

14

Vstup zakázán

Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě, která má dentální
problém a lékaři se setkávají s matkou, kterou chce s pomocí chirurgických zákroků vypadat
jako její dcera.

2015

2

15

Nastav si svůj den
jako pracovní

Problémy v UJ pokračují, Kristin míří do Jay, aby se postarala o práci v kanceláři. Kristin 2019
se zamýšlí nabrat zpět bývalé zaměstnance, ale emoce pracují na plné obrátky a její
rozhodnutí se nemusí setkat s nadšením u ostatních zaměstanců.

2

3

Dvojitý problém
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7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Khloe Kardashian And Khloé Kardashian a Kylie Jenner odhalují pravdu o svém milostném životě. Superstar RuPaul
Kylie Jenner, Ru Paul, má šokující sezení, když se Tyler spojí s jeho nevlastní matkou a otcem. Herečka Elisha
Elisha Cuthbert
Cuthbert je odzbrojena Tylerovou schopností spojit její rozhádanou rodinu, poté, co se spojí s
její milovanou babičkou.

2017

2

12

17.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Stassi Schroeder And Hvězdy Vanderpump Rules Stassi a Kristen mají intenzivní čtení, které jim oběma pomáhá
Kristen Doute, Johnny vyřešit rodinná tejemství. Olympijský krasobruslař Johnny Weir dostane od Tylera odpovědi
Weir, Nancy Grace
na otázky ohledně jeho velmi veřejného rozvodu. Tyler dokazuje své schopnosti své televizní
hostitelce Nancy Grace, když ji citově uvolňuje od jejího pocitu viny za otcovu smrt.

2017

2

14

17.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Návrat hlasu

Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné
rhinoplastiky. Terry rekonstruuje prsa mladé mamince, které dali dvě rozdílné velikosti
implantátů, což dělá prsa nesouměrnými. Lékaři pomáhají ženě, jejíž ušní boltce odstávají
téměř o 5 cm.

2016

3

3

17.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá katastrofa

2016

3

4

17.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Brazilská panenka

Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými
prsy, které má operace pomoci k manželství a lékaří odstraňují silikonové hvězdě implantáty
z dřívějšího zákroku.
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek, Paul provádí
rekonstrukční rhinoplastiku ženě, kterou si dobírali skrz její nos už od dětství a brazilská
"lidská panenka" vyhledá lékařskou radu poté, co se nekvalitní hrudní implantáty podepsaly
na jeho vzhledu.

2016

3

5

17.05.2021

12:00

1:00

Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

7

17.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Právnička bruneta

Kim se rozhodne následovat kroky svého otce a splnit si svůj celoživotní sen stát se
právníkem, ale obává se, zda si na sebe nenaložila více, než je schopna zvládnout. Kourtney
trápí, že Mason velmi rychle vyrůstá a že už s ní nebude chtít trávit volný čas a Scott
povzbuzuje Khloe, aby oživila svou uměleckou kariéru.

2019

16

5

17.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Útěk před požárem

Když v jejich okolí propuknou katastrofální požáry, je rodina nucena uprchnout ze svých
domovů a hrozí, že bude překažena pohádková narozeninová oslava, kterou Rob naplánoval
pro svou dceru Dream. Kim a její tým netrpělivě čekají na prezidentovo vyjádření o tom, zda
podpoří jejich průkopnickou legislativu ve vězeňské reformě a Kris Jenner hraje v hudebním
klipu Ariany Grande.

2019

16

6

17.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Návrat hlasu

Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné
rhinoplastiky. Terry rekonstruuje prsa mladé mamince, které dali dvě rozdílné velikosti
implantátů, což dělá prsa nesouměrnými. Lékaři pomáhají ženě, jejíž ušní boltce odstávají
téměř o 5 cm.

2016

3

3
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16:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá katastrofa

Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými
prsy, které má operace pomoci k manželství a lékaří odstraňují silikonové hvězdě implantáty
z dřívějšího zákroku.
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek, Paul provádí
rekonstrukční rhinoplastiku ženě, kterou si dobírali skrz její nos už od dětství a brazilská
"lidská panenka" vyhledá lékařskou radu poté, co se nekvalitní hrudní implantáty podepsaly
na jeho vzhledu.

2016

3

4

17.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Brazilská panenka

2016

3

5

17.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Právnička bruneta

Kim se rozhodne následovat kroky svého otce a splnit si svůj celoživotní sen stát se
právníkem, ale obává se, zda si na sebe nenaložila více, než je schopna zvládnout. Kourtney
trápí, že Mason velmi rychle vyrůstá a že už s ní nebude chtít trávit volný čas a Scott
povzbuzuje Khloe, aby oživila svou uměleckou kariéru.

2019

16

5

17.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Útěk před požárem

Když v jejich okolí propuknou katastrofální požáry, je rodina nucena uprchnout ze svých
domovů a hrozí, že bude překažena pohádková narozeninová oslava, kterou Rob naplánoval
pro svou dceru Dream. Kim a její tým netrpělivě čekají na prezidentovo vyjádření o tom, zda
podpoří jejich průkopnickou legislativu ve vězeňské reformě a Kris Jenner hraje v hudebním
klipu Ariany Grande.

2019

16

6

17.05.2021

20:00

1:00

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Cardi B

Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.

2021

2

1

17.05.2021

21:00

1:00

Khloe Kardashian And Khloé Kardashian a Kylie Jenner odhalují pravdu o svém milostném životě. Superstar RuPaul
Kylie Jenner, Ru Paul, má šokující sezení, když se Tyler spojí s jeho nevlastní matkou a otcem. Herečka Elisha
Elisha Cuthbert
Cuthbert je odzbrojena Tylerovou schopností spojit její rozhádanou rodinu, poté, co se spojí s
její milovanou babičkou.

2017

2

12

17.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Stassi Schroeder And Hvězdy Vanderpump Rules Stassi a Kristen mají intenzivní čtení, které jim oběma pomáhá
Kristen Doute, Johnny vyřešit rodinná tejemství. Olympijský krasobruslař Johnny Weir dostane od Tylera odpovědi
Weir, Nancy Grace
na otázky ohledně jeho velmi veřejného rozvodu. Tyler dokazuje své schopnosti své televizní
hostitelce Nancy Grace, když ji citově uvolňuje od jejího pocitu viny za otcovu smrt.

2017

2

14

17.05.2021

23:00

0:30

E! Dating: bez
filtru

Taneční pokroky

2

6

23:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

Láska a pěna

Instruktorka roztleskávaček Sakoiya hledá dobře obdařeného muže svých snů. Mayowa je
2019
hudebník, který nikdy předtím nefandil. Chris je dychtivý po dívce, která by si s ním zatančila.
Je servírka Danae připravena složit křídla nebo uletí?
Jamison a Gregorio, zapřísáhlí svobodní mládenci, se vydávají na pánskou jízdu, která směruje 2019
k romantickému pikniku pod širým nebem. Jolie, svobodná duše z Taiwanu a Charles,
fanatický zastánce zdravých snídaní, se snaží ze sebe dostat to nejlepší během nahrávání popu
ve studiu.

17.05.2021

2

7
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0:00

1:00

Zpackané
operace

Návrat hlasu

Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné
rhinoplastiky. Terry rekonstruuje prsa mladé mamince, které dali dvě rozdílné velikosti
implantátů, což dělá prsa nesouměrnými. Lékaři pomáhají ženě, jejíž ušní boltce odstávají
téměř o 5 cm.

2016

3

3

17.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá katastrofa

2016

3

4

17.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Brazilská panenka

Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými
prsy, které má operace pomoci k manželství a lékaří odstraňují silikonové hvězdě implantáty
z dřívějšího zákroku.
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek, Paul provádí
rekonstrukční rhinoplastiku ženě, kterou si dobírali skrz její nos už od dětství a brazilská
"lidská panenka" vyhledá lékařskou radu poté, co se nekvalitní hrudní implantáty podepsaly
na jeho vzhledu.

2016

3

5

17.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Khloe Kardashian And Khloé Kardashian a Kylie Jenner odhalují pravdu o svém milostném životě. Superstar RuPaul
Kylie Jenner, Ru Paul, má šokující sezení, když se Tyler spojí s jeho nevlastní matkou a otcem. Herečka Elisha
Elisha Cuthbert
Cuthbert je odzbrojena Tylerovou schopností spojit její rozhádanou rodinu, poté, co se spojí s
její milovanou babičkou.

2017

2

12

17.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Stassi Schroeder And Hvězdy Vanderpump Rules Stassi a Kristen mají intenzivní čtení, které jim oběma pomáhá
Kristen Doute, Johnny vyřešit rodinná tejemství. Olympijský krasobruslař Johnny Weir dostane od Tylera odpovědi
Weir, Nancy Grace
na otázky ohledně jeho velmi veřejného rozvodu. Tyler dokazuje své schopnosti své televizní
hostitelce Nancy Grace, když ji citově uvolňuje od jejího pocitu viny za otcovu smrt.

2017

2

14

17.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nastav si svůj den
jako pracovní

2

3

18.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nemůžeš být s námi
na jedné lodi

Problémy v UJ pokračují, Kristin míří do Jay, aby se postarala o práci v kanceláři. Kristin 2019
se zamýšlí nabrat zpět bývalé zaměstnance, ale emoce pracují na plné obrátky a její
rozhodnutí se nemusí setkat s nadšením u ostatních zaměstanců.
2019
Kristin a Brittainy jedou do Los Angeles na otevření dalšího obchodu Uncommon
James Pop Shop, mezití, zaměstnanci v Nashvillu jsou vystavení zkoušce během Cyber
Monday. Jay dává rady ohledně rande Kelly a

2

4

18.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jenna Dewan Tatum, Tyler obdrží vzkazy z druhé strany, aby pomohl tanečnici a herečce Jenně Dewan Tatum
2017
Emily Vancamp, Pauly vyřešit tajemství katastrofické smrti v rodině. DJ a hvězda reality show Pauly D naváže šokující
D
spojení s jeho tragicky zesnulým nejlepším přítelem. S informacemi ze záhrobí se u herečky
Emily VanCamp dostaví emoce poté, co ji Tyler prozradí rozhodnutí, které by její rodina měla
udělat.

2

15
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8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Todd And Julie
Chrisley, Patti
Stanger, Adrianne
Palicki

Skeptik Todd Chrisley se hroutí v slzách, poté co se změní ze skeptika ve věřícího po
emocionálním a transformačním čtení s Tylerem. Milionářka dohazovačka Patti Stanger
přichází k Tylerovi s dotazem, proč ji její adoptivní matka držela dál od její biologické matky a
odpověď jí vyrazí dech. Herečka Adrianne Palicki se dočká emocionálního spojení s její
milovanou zemřelou babičkou.

2017

2

16

18.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Přemíra plastiky

Poté co skoro zemřel během procedury v Ekvádoru, chce bývalý playboy model dostat druhou 2016
šanci s úpravou svého krku a nosu. Terry se snaží pomoci zdravotní sestře, která má jedno
velké ňadro místo dvou a hvězda reality Angelique “Frenchy” Morgan chce, aby jí lékaři ještě
více plasticky vylepšili.

3

6

18.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojité vidění

2016

3

7

18.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Elfka

2016

3

8

18.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 17.05.2021
Pop 2021

2021

21

94

18.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Mrzutosti s
mazlíčkem

Nadšenkyně do fitness se závislostí na nosních sprejích chce po Paulovi, aby jí upravil její nos,
žena se splasklými prsy přichází za Terrym s žádostí o pomoc, a lékaři se setkají s nejvíce
identickými dvojčaty na světě.
Dr. Nassif pomáhá muži, který chce pouze narovnat své uši, Dr. Dubrow doufá, že opraví
zpackaný implantát pozadí, a lékaři se setkají s ženou, která prodělala 17 zákroků, aby
vypadala jako dokonalý elf.
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Khloeina nedůvěra k matčinu příteli Coreymu se znovu projeví na velmi trapném rodinném
výletu do Palm Springs a Kris je uražená a zmatená z chování své dcery. Kendall pozve
Kourtney a její děti, aby u ní zůstali po evakuaci z domova kvůli požárům, ale když Kourtney
nevykazuje žádné známky k odchodu, musí Kendall najít způsob, jak ji říct, že se zde zdržuje
déle, než byla pozvána. Kim se rozzlobí, když se dozví, že Khloe dala tajně North nové
zvířátko.

2019

16

7

18.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nešťastná tábornice

Kim je odhodlána splnit jeden z Northiných celoživotních snů a testuje své schopnosti přežití
na nočním kempování v divočině. Malika zamíří zpět do Clevelandu poprvé od Trueina
narození a začíná se domnívat, že Khloe možná zápasí s problémy ve svém vztahu. Scott je
odhodlán posunout svou značku na další úroveň, aniž by spoléhal na svou slavnou rodinu.

2019

16

8

18.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Přemíra plastiky

Poté co skoro zemřel během procedury v Ekvádoru, chce bývalý playboy model dostat druhou 2016
šanci s úpravou svého krku a nosu. Terry se snaží pomoci zdravotní sestře, která má jedno
velké ňadro místo dvou a hvězda reality Angelique “Frenchy” Morgan chce, aby jí lékaři ještě
více plasticky vylepšili.

3

6
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16:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojité vidění

Nadšenkyně do fitness se závislostí na nosních sprejích chce po Paulovi, aby jí upravil její nos,
žena se splasklými prsy přichází za Terrym s žádostí o pomoc, a lékaři se setkají s nejvíce
identickými dvojčaty na světě.
Dr. Nassif pomáhá muži, který chce pouze narovnat své uši, Dr. Dubrow doufá, že opraví
zpackaný implantát pozadí, a lékaři se setkají s ženou, která prodělala 17 zákroků, aby
vypadala jako dokonalý elf.
Khloeina nedůvěra k matčinu příteli Coreymu se znovu projeví na velmi trapném rodinném
výletu do Palm Springs a Kris je uražená a zmatená z chování své dcery. Kendall pozve
Kourtney a její děti, aby u ní zůstali po evakuaci z domova kvůli požárům, ale když Kourtney
nevykazuje žádné známky k odchodu, musí Kendall najít způsob, jak ji říct, že se zde zdržuje
déle, než byla pozvána. Kim se rozzlobí, když se dozví, že Khloe dala tajně North nové
zvířátko.

2016
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7

18.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Elfka

2016

3

8

18.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Mrzutosti s
mazlíčkem

2019

16

7

18.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nešťastná tábornice

Kim je odhodlána splnit jeden z Northiných celoživotních snů a testuje své schopnosti přežití
na nočním kempování v divočině. Malika zamíří zpět do Clevelandu poprvé od Trueina
narození a začíná se domnívat, že Khloe možná zápasí s problémy ve svém vztahu. Scott je
odhodlán posunout svou značku na další úroveň, aniž by spoléhal na svou slavnou rodinu.

2019

16

8

18.05.2021

20:00

1:00

Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

18.05.2021

21:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

2021

20

7

Jenna Dewan Tatum, Tyler obdrží vzkazy z druhé strany, aby pomohl tanečnici a herečce Jenně Dewan Tatum
2017
Emily Vancamp, Pauly vyřešit tajemství katastrofické smrti v rodině. DJ a hvězda reality show Pauly D naváže šokující
D
spojení s jeho tragicky zesnulým nejlepším přítelem. S informacemi ze záhrobí se u herečky
Emily VanCamp dostaví emoce poté, co ji Tyler prozradí rozhodnutí, které by její rodina měla
udělat.

2

15

18.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Todd And Julie
Chrisley, Patti
Stanger, Adrianne
Palicki

Skeptik Todd Chrisley se hroutí v slzách, poté co se změní ze skeptika ve věřícího po
emocionálním a transformačním čtení s Tylerem. Milionářka dohazovačka Patti Stanger
přichází k Tylerovi s dotazem, proč ji její adoptivní matka držela dál od její biologické matky a
odpověď jí vyrazí dech. Herečka Adrianne Palicki se dočká emocionálního spojení s její
milovanou zemřelou babičkou.

2017

2

16

18.05.2021

23:00

0:30

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021

17.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

2021

3

75

18.05.2021

23:30

0:30

2021

3

74

13.05.2021
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0:00

1:00

Zpackané
operace

Přemíra plastiky

Poté co skoro zemřel během procedury v Ekvádoru, chce bývalý playboy model dostat druhou 2016
šanci s úpravou svého krku a nosu. Terry se snaží pomoci zdravotní sestře, která má jedno
velké ňadro místo dvou a hvězda reality Angelique “Frenchy” Morgan chce, aby jí lékaři ještě
více plasticky vylepšili.

3

6

18.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojité vidění

Nadšenkyně do fitness se závislostí na nosních sprejích chce po Paulovi, aby jí upravil její nos, 2016
žena se splasklými prsy přichází za Terrym s žádostí o pomoc, a lékaři se setkají s nejvíce
identickými dvojčaty na světě.
Elfka
Dr. Nassif pomáhá muži, který chce pouze narovnat své uši, Dr. Dubrow doufá, že opraví
2016
zpackaný implantát pozadí, a lékaři se setkají s ženou, která prodělala 17 zákroků, aby
vypadala jako dokonalý elf.
Jenna Dewan Tatum, Tyler obdrží vzkazy z druhé strany, aby pomohl tanečnici a herečce Jenně Dewan Tatum
2017
Emily Vancamp, Pauly vyřešit tajemství katastrofické smrti v rodině. DJ a hvězda reality show Pauly D naváže šokující
D
spojení s jeho tragicky zesnulým nejlepším přítelem. S informacemi ze záhrobí se u herečky
Emily VanCamp dostaví emoce poté, co ji Tyler prozradí rozhodnutí, které by její rodina měla
udělat.
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18.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace
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18.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry
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15

18.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Todd And Julie
Chrisley, Patti
Stanger, Adrianne
Palicki

Skeptik Todd Chrisley se hroutí v slzách, poté co se změní ze skeptika ve věřícího po
emocionálním a transformačním čtení s Tylerem. Milionářka dohazovačka Patti Stanger
přichází k Tylerovi s dotazem, proč ji její adoptivní matka držela dál od její biologické matky a
odpověď jí vyrazí dech. Herečka Adrianne Palicki se dočká emocionálního spojení s její
milovanou zemřelou babičkou.

2017

2

16

18.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nemůžeš být s námi
na jedné lodi

2019
Kristin a Brittainy jedou do Los Angeles na otevření dalšího obchodu Uncommon
James Pop Shop, mezití, zaměstnanci v Nashvillu jsou vystavení zkoušce během Cyber
Monday. Jay dává rady ohledně rande Kelly a

2

4

19.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Poděl se o popcorn

Kristin prochází emotivními vzpomínkami, když se vrátí zpět z Laguny. Dívka, která nedávno
začala pracovat v UJ, dostává více pravomocí. Chuy pozve všechny na roční Block Party.

2019

2

5

19.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Ryan Lochte, Tabatha Zlatý olympijský medailista Ryan Lochte je ohromen, když mu Tyler přináší zprávu od jeho
Coffey, Becky G,
milovaného zemřelého dědečka ohledně jeho zlaté medaile. Tvrdá jako superhvězda salonu
Mischa Barton
nehtů Tabatha Coffey se ocitne v slzách, když jí Tyler přináší emoční poselství ze záhrobí od
její zemřelé matky. Tyler udivuje zpěvačku a herečku Becky G., když ji spojí s jejími strážnými
anděly. Herečka Mischa Barton se znovu spojila s příbuznými, s kterými se nikdy nepotkala,
aby pochopila svou minulost.

2017

2

17
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Shanola Hampton
With Amy Smart,
Brett Eldredge,
Brooke Burns, Linda
Blair

Herečka Amy Smart daruje výklad s Tylerem hvězdě hlavních rolí Shanole Hampton, ve
2017
kterém Shanola prožije hluboce emocionální spojení se svou milovanou matkou. Superstar
country music a skeptik Brett Aldredge je v šoku, když k němu ze záhrobí promluví o jeho
kariéře jeho milovaný dědeček. Herečka Brooke Burnsová obdrží od Tylera dlouho očekávané
odpovědi ohledně dvojnásobné tragické smrti v její rodině. Tyler odhaluje život ohrožující
lékařské záležitosti záchranářských psů u herce a aktivisty Lindy Blairina milovaného psího
záchranáře.

2

18

19.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Záchrana bradavek

3

9

19.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Jela do Mexika a má
šílenou rýmu

3

10

19.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Nateklé rty a prsa
jako krabí klepítka

Transgender žena, která podstoupila rhinoplastiku v Mexiku vyhledá pomoc Dr. Nassifa, aby jí 2016
zachránil její zhroucený nos, Dr. Dubrow řeší pokaženou dvojitou mastektomii a mladá žena
cestuje z Velké Británie, aby vypadala umělejší než umělá.
Dr. Nassif pomáhá matce tří dětí s problémem s neustálou rýmou. Dr. Dubrow operuje ženu, 2016
jejíž přítel ji donutil, aby si nechala implantovat extrémně velké implantáty a muž z Kentucky
chce mít nechvalně známý nos krále popu.
Dr. Nassif pomáhá ženě s nateklými rty. Dr. Dubrow přijme těžký případ prsou, která vypadají 2016
jako krabí klepítka a mužský model cestuje až z Prahy za svou touhou o vlastní dokonalosti.
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11

19.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 18.05.2021
Pop 2021

21

95

19.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vánoční chaos

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
2021
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kris neochotně dovoluje Kim, aby se postarala o každoroční párty na Štědrý den, ale svátek je 2019
v ohrožení poté, co se Kris dozví, že si Kim pozvala nevítaného hosta. Khloe musí přijít na
pomoc, když North nečekaně zemřel křeček a Kim se tím nemůže zabývat. Kris je odhodlaná
porozumět nekonvenčnímu vztahu mezi Kourtney, Scottem a jeho přítelkyní Sofií poté, co
jsou všichni tři spatřeni na dovolené v Mexiku.

16

9

19.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Velké vměšování

Khloe se snaží dělat prostředníka ve sporu mezi Kourtney a Kendall, ale její snažení končí tím, 2019
že věci jsou horší, než byly. Kim se obrátí pro podporu na svou přítelkyni Winnie Harlow, když
hledá lék na její zhoršující se lupénku. Kris se chová jako doma v Kylieině nové kanceláři, takže
Kylie musí své mámě ukázat, kdo je šéfka.

16

10

19.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Záchrana bradavek

3

9

19.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Jela do Mexika a má
šílenou rýmu

Transgender žena, která podstoupila rhinoplastiku v Mexiku vyhledá pomoc Dr. Nassifa, aby jí 2016
zachránil její zhroucený nos, Dr. Dubrow řeší pokaženou dvojitou mastektomii a mladá žena
cestuje z Velké Británie, aby vypadala umělejší než umělá.
Dr. Nassif pomáhá matce tří dětí s problémem s neustálou rýmou. Dr. Dubrow operuje ženu, 2016
jejíž přítel ji donutil, aby si nechala implantovat extrémně velké implantáty a muž z Kentucky
chce mít nechvalně známý nos krále popu.

3

10

Stránka 47 z 86

MONTHLY E! Europe květen 2021 Listings v1 (2 3 21).xlsx
19.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Nateklé rty a prsa
jako krabí klepítka

Dr. Nassif pomáhá ženě s nateklými rty. Dr. Dubrow přijme těžký případ prsou, která vypadají 2016
jako krabí klepítka a mužský model cestuje až z Prahy za svou touhou o vlastní dokonalosti.

3

11

19.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vánoční chaos

Kris neochotně dovoluje Kim, aby se postarala o každoroční párty na Štědrý den, ale svátek je 2019
v ohrožení poté, co se Kris dozví, že si Kim pozvala nevítaného hosta. Khloe musí přijít na
pomoc, když North nečekaně zemřel křeček a Kim se tím nemůže zabývat. Kris je odhodlaná
porozumět nekonvenčnímu vztahu mezi Kourtney, Scottem a jeho přítelkyní Sofií poté, co
jsou všichni tři spatřeni na dovolené v Mexiku.

16

9

19.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Velké vměšování

Khloe se snaží dělat prostředníka ve sporu mezi Kourtney a Kendall, ale její snažení končí tím, 2019
že věci jsou horší, než byly. Kim se obrátí pro podporu na svou přítelkyni Winnie Harlow, když
hledá lék na její zhoršující se lupénku. Kris se chová jako doma v Kylieině nové kanceláři, takže
Kylie musí své mámě ukázat, kdo je šéfka.

16

10

19.05.2021

20:00

1:00

Skutečné
příběhy

Na začátku

2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

1

19.05.2021

21:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Ryan Lochte, Tabatha Zlatý olympijský medailista Ryan Lochte je ohromen, když mu Tyler přináší zprávu od jeho
Coffey, Becky G,
milovaného zemřelého dědečka ohledně jeho zlaté medaile. Tvrdá jako superhvězda salonu
Mischa Barton
nehtů Tabatha Coffey se ocitne v slzách, když jí Tyler přináší emoční poselství ze záhrobí od
její zemřelé matky. Tyler udivuje zpěvačku a herečku Becky G., když ji spojí s jejími strážnými
anděly. Herečka Mischa Barton se znovu spojila s příbuznými, s kterými se nikdy nepotkala,
aby pochopila svou minulost.
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19.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Shanola Hampton
With Amy Smart,
Brett Eldredge,
Brooke Burns, Linda
Blair

Herečka Amy Smart daruje výklad s Tylerem hvězdě hlavních rolí Shanole Hampton, ve
2017
kterém Shanola prožije hluboce emocionální spojení se svou milovanou matkou. Superstar
country music a skeptik Brett Aldredge je v šoku, když k němu ze záhrobí promluví o jeho
kariéře jeho milovaný dědeček. Herečka Brooke Burnsová obdrží od Tylera dlouho očekávané
odpovědi ohledně dvojnásobné tragické smrti v její rodině. Tyler odhaluje život ohrožující
lékařské záležitosti záchranářských psů u herce a aktivisty Lindy Blairina milovaného psího
záchranáře.

2

18

19.05.2021

23:00

0:30

Nightly Pop
2021

18.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

3
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operace
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2021
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Zpackané
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Jela do Mexika a má
šílenou rýmu

2016

3

10

2:00

1:00

Zpackané
operace

Nateklé rty a prsa
jako krabí klepítka

2016

3

11

19.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Ryan Lochte, Tabatha Zlatý olympijský medailista Ryan Lochte je ohromen, když mu Tyler přináší zprávu od jeho
Coffey, Becky G,
milovaného zemřelého dědečka ohledně jeho zlaté medaile. Tvrdá jako superhvězda salonu
Mischa Barton
nehtů Tabatha Coffey se ocitne v slzách, když jí Tyler přináší emoční poselství ze záhrobí od
její zemřelé matky. Tyler udivuje zpěvačku a herečku Becky G., když ji spojí s jejími strážnými
anděly. Herečka Mischa Barton se znovu spojila s příbuznými, s kterými se nikdy nepotkala,
aby pochopila svou minulost.

2017

2

17

19.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Shanola Hampton
With Amy Smart,
Brett Eldredge,
Brooke Burns, Linda
Blair

Herečka Amy Smart daruje výklad s Tylerem hvězdě hlavních rolí Shanole Hampton, ve
2017
kterém Shanola prožije hluboce emocionální spojení se svou milovanou matkou. Superstar
country music a skeptik Brett Aldredge je v šoku, když k němu ze záhrobí promluví o jeho
kariéře jeho milovaný dědeček. Herečka Brooke Burnsová obdrží od Tylera dlouho očekávané
odpovědi ohledně dvojnásobné tragické smrti v její rodině. Tyler odhaluje život ohrožující
lékařské záležitosti záchranářských psů u herce a aktivisty Lindy Blairina milovaného psího
záchranáře.

2

18

19.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Poděl se o popcorn

Kristin prochází emotivními vzpomínkami, když se vrátí zpět z Laguny. Dívka, která nedávno
začala pracovat v UJ, dostává více pravomocí. Chuy pozve všechny na roční Block Party.

2019

2

5

20.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Kam odešel Jay

Kristin si dává pauzu se šéfováním když její přátelé přijíždí do Nashville na návštěvu, ale každý 2019
je trochu rozladěn, když Jay ztratí svůj náboj. Brittainy se snaží udržet obchod společně s
Mattem, ale jejich konverzace nabere špatný spád. Během party v Kristinině starém domě, se
Kelly zmíní o randění ve svých třiceti a tom, že si nechala zmrazit vajíčka.

2

6

Záchrana bradavek

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Transgender žena, která podstoupila rhinoplastiku v Mexiku vyhledá pomoc Dr. Nassifa, aby jí
zachránil její zhroucený nos, Dr. Dubrow řeší pokaženou dvojitou mastektomii a mladá žena
cestuje z Velké Británie, aby vypadala umělejší než umělá.
Dr. Nassif pomáhá matce tří dětí s problémem s neustálou rýmou. Dr. Dubrow operuje ženu,
jejíž přítel ji donutil, aby si nechala implantovat extrémně velké implantáty a muž z Kentucky
chce mít nechvalně známý nos krále popu.
Dr. Nassif pomáhá ženě s nateklými rty. Dr. Dubrow přijme těžký případ prsou, která vypadají
jako krabí klepítka a mužský model cestuje až z Prahy za svou touhou o vlastní dokonalosti.
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kim Zolciak-biermann
And Kroy Biermann,
Jaleel White, Peter
Facinelli

Hvězda reality show Kim Zolciak-Biermann se svým manželem Kroyem Biermannem ze sebe
nemohou dostat slovo poté, co obdrží od Tylera šokující medicínské rady od milovaného
zemřelého. V jednom z nejemotivnějších okamžiků celé řady herec a skeptik Jaleel White je
dohnán k slzám, když ho Tyler spojí ze záhrobí s jeho milovanou zemřelou hvězdou hlavních
rolí. Hvězda z Twilight Peter Facinelli je ohromen, když Tyler odpoví na otázky o posmrtném
životě a spojí ho s jeho zesnulým dědečkem.
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20.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Brandi Glanville,
Joanna Garcia
Swisher, Chuck
Liddell, Tiffany
Haddish

Tyler učiní emocionální spojení s druhou stranou pro Brandi Glanville z Real Housewife, s
jedinou osobou v jejím životě, která pro ni měla mimořádný význam. Herečka Joanna Garcia
Swisher dostane přes Tylera šokující vzkaz o odpuštění. Tyler přivede drsného muže UFC
Chucka Lidella k slzám poté, co mu předá specifické zprávy ze záhrobí od jediné osoby v jeho
životě, která v něj věřila. Komička a herečka Tiffany Haddish obdrží klíčové zprávy o svém
dlouho nepřítomném otci.
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Obří prsa
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2016
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20.05.2021

11:00
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Zpackané
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Návrat k mládí
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E! News: Daily 19.05.2021
Pop 2021

2021

21

96

20.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Zrada

Dr. Nassif operuje ženu, která má nos jako hák, Dr. Dubrow pomáhá pacientce opravit její
mužská prsa a přichází žena, které mají pomoci s jejími obřími prsy.
Na konci řady Dr. Nassif pomáhá pacientce z Libanonu, která chce, aby do svatby měla nos v
pořádku. Dr. Dubrow se pokouší opravit prsa ženě po zpackané operaci a Mama June z Honey
Boo Hoo potřebuje lifting poté, co zhubla.
Drag queen hledá radu u Dr. Dubrowa, aby vrátil mládí jeho starým prsním implantátům (a
kariéře), Dr. Nassif řeší vážnou deformaci nosu a lékaři se setkají s ženou, která chce zvětšit
své pozadí!
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Khloe se potýká s jistými vysilujícími zdravotními problémy, ale její svět se obrátí vzhůru
nohama poté, kdy se k ní donesou zvěsti o tom, že ji Tristan podvádí s blízkou rodinnou
přítelkyní Jordyn Woods. Kimin manžel spojuje svou rodinu a přátele, aby společně oslavili
uzdravující sílu hudby.

2016

20.05.2021

Zpackané
operace
Zpackané
operace

2019

16

11

20.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Dozvuky

Po Tristanově šokující zradě, vezmou Kim s Kourtney Khloe na krátkou dovolenou, aby jí
pomohly vyrovnat se situací. Khloein vztek dosáhne bodu varu poté, co se dozví, že Jordyn
veřejně mluvila o tom, co se stalo, což způsobuje její výbuch. Kylie se musí rozhodnout o
budoucnosti svého vztahu se svým nejlepším přítelem.

2019

16

12

20.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Obří prsa

Dr. Nassif operuje ženu, která má nos jako hák, Dr. Dubrow pomáhá pacientce opravit její
mužská prsa a přichází žena, které mají pomoci s jejími obřími prsy.

2016

3

12

Přichází Tummy Boo
Hoo
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Zrada
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V hledáčku Lisy díl 7
Vanderpump

20.05.2021
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V hledáčku Lisy díl 8
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Hollywoodské
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Henry
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22:00
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Na konci řady Dr. Nassif pomáhá pacientce z Libanonu, která chce, aby do svatby měla nos v 2016
pořádku. Dr. Dubrow se pokouší opravit prsa ženě po zpackané operaci a Mama June z Honey
Boo Hoo potřebuje lifting poté, co zhubla.
Drag queen hledá radu u Dr. Dubrowa, aby vrátil mládí jeho starým prsním implantátům (a
2017
kariéře), Dr. Nassif řeší vážnou deformaci nosu a lékaři se setkají s ženou, která chce zvětšit
své pozadí!
Khloe se potýká s jistými vysilujícími zdravotními problémy, ale její svět se obrátí vzhůru
2019
nohama poté, kdy se k ní donesou zvěsti o tom, že ji Tristan podvádí s blízkou rodinnou
přítelkyní Jordyn Woods. Kimin manžel spojuje svou rodinu a přátele, aby společně oslavili
uzdravující sílu hudby.

3

13

4

1

16

11

Po Tristanově šokující zradě, vezmou Kim s Kourtney Khloe na krátkou dovolenou, aby jí
pomohly vyrovnat se situací. Khloein vztek dosáhne bodu varu poté, co se dozví, že Jordyn
veřejně mluvila o tom, co se stalo, což způsobuje její výbuch. Kylie se musí rozhodnout o
budoucnosti svého vztahu se svým nejlepším přítelem.

2019

16

12

Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

2021

1

7

2021

1

8

Kim Zolciak-biermann
And Kroy Biermann,
Jaleel White, Peter
Facinelli

Hvězda reality show Kim Zolciak-Biermann se svým manželem Kroyem Biermannem ze sebe
nemohou dostat slovo poté, co obdrží od Tylera šokující medicínské rady od milovaného
zemřelého. V jednom z nejemotivnějších okamžiků celé řady herec a skeptik Jaleel White je
dohnán k slzám, když ho Tyler spojí ze záhrobí s jeho milovanou zemřelou hvězdou hlavních
rolí. Hvězda z Twilight Peter Facinelli je ohromen, když Tyler odpoví na otázky o posmrtném
životě a spojí ho s jeho zesnulým dědečkem.

2017

2

19

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Brandi Glanville,
Joanna Garcia
Swisher, Chuck
Liddell, Tiffany
Haddish

Tyler učiní emocionální spojení s druhou stranou pro Brandi Glanville z Real Housewife, s
jedinou osobou v jejím životě, která pro ni měla mimořádný význam. Herečka Joanna Garcia
Swisher dostane přes Tylera šokující vzkaz o odpuštění. Tyler přivede drsného muže UFC
Chucka Lidella k slzám poté, co mu předá specifické zprávy ze záhrobí od jediné osoby v jeho
životě, která v něj věřila. Komička a herečka Tiffany Haddish obdrží klíčové zprávy o svém
dlouho nepřítomném otci.

2017

2

20

Nightly Pop
2021

19.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

2021

3

77
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Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Obří prsa
Dr. Nassif operuje ženu, která má nos jako hák, Dr. Dubrow pomáhá pacientce opravit její
mužská prsa a přichází žena, které mají pomoci s jejími obřími prsy.
Přichází Tummy Boo Na konci řady Dr. Nassif pomáhá pacientce z Libanonu, která chce, aby do svatby měla nos v
Hoo
pořádku. Dr. Dubrow se pokouší opravit prsa ženě po zpackané operaci a Mama June z Honey
Boo Hoo potřebuje lifting poté, co zhubla.
Návrat k mládí
Drag queen hledá radu u Dr. Dubrowa, aby vrátil mládí jeho starým prsním implantátům (a
kariéře), Dr. Nassif řeší vážnou deformaci nosu a lékaři se setkají s ženou, která chce zvětšit
své pozadí!
Kim Zolciak-biermann Hvězda reality show Kim Zolciak-Biermann se svým manželem Kroyem Biermannem ze sebe
And Kroy Biermann, nemohou dostat slovo poté, co obdrží od Tylera šokující medicínské rady od milovaného
Jaleel White, Peter
zemřelého. V jednom z nejemotivnějších okamžiků celé řady herec a skeptik Jaleel White je
Facinelli
dohnán k slzám, když ho Tyler spojí ze záhrobí s jeho milovanou zemřelou hvězdou hlavních
rolí. Hvězda z Twilight Peter Facinelli je ohromen, když Tyler odpoví na otázky o posmrtném
životě a spojí ho s jeho zesnulým dědečkem.
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2016
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2017

2

19

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Brandi Glanville,
Joanna Garcia
Swisher, Chuck
Liddell, Tiffany
Haddish

Tyler učiní emocionální spojení s druhou stranou pro Brandi Glanville z Real Housewife, s
jedinou osobou v jejím životě, která pro ni měla mimořádný význam. Herečka Joanna Garcia
Swisher dostane přes Tylera šokující vzkaz o odpuštění. Tyler přivede drsného muže UFC
Chucka Lidella k slzám poté, co mu předá specifické zprávy ze záhrobí od jediné osoby v jeho
životě, která v něj věřila. Komička a herečka Tiffany Haddish obdrží klíčové zprávy o svém
dlouho nepřítomném otci.

2017

2

20

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Kam odešel Jay

Kristin si dává pauzu se šéfováním když její přátelé přijíždí do Nashville na návštěvu, ale každý 2019
je trochu rozladěn, když Jay ztratí svůj náboj. Brittainy se snaží udržet obchod společně s
Mattem, ale jejich konverzace nabere špatný spád. Během party v Kristinině starém domě, se
Kelly zmíní o randění ve svých třiceti a tom, že si nechala zmrazit vajíčka.

2

6

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nejlepší nepřátelé
navždy

Situace během nepříjemné večeře s kamarády, kterou Kristin a Jay zorganizovali, se přiostřuje 2019
a jednotlivé páry potřebují více času pro sebe. Brittanin nový blízký přítel, pomáhá Kristin
vybalancovat most mezi jednotlivými zaměstnanci UJ, zvláště po konfrontaci s Reagan na UJ
party. Mezitím, Kelly rozdmýchá staré sváry.

2

7

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Lil' Kim, Jamie-lynn
Tylerovo spojení šokuje hudební hvězdu Lil´Kim. Nejlepší přátelé Jamie-Lynn Sigler a Lance
Sigler And Lance Bass, Bass se účastní sezení a Jamie je zdrcený poté, co obdrží životně důležitý vzkaz od svého
Dr. Drew
pohřešovaného bratra. Dr.Drew je šokován poté, co jej Tyler přesvědčí o tom, že je médium.

2

21
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Jim Parsons, Kristin
V premiéře třetí řady jsou Tylerovy vize 20/20, když spojuje několikanásobného vítěze Emmy 2018
Cavallari, Savannah & Jima Parsons z The Big Bang Theory s jeho zemřelou babičkou. Hvězda The Hills a módní ikona
Todd Chrisley
Kristin Cavallari skončí v slzách, když Tyler demystifikuje bratrovy poslední chvíle. Po úžasném
čtení v druhé řadě s hvězdou Todd & Julie z "Chrisley Knows Best" Dává Todd výklad své dceři
Savannah, která se dá do pláče poté, co jí Tyler umožní spojení s jejím milovaným dědečkem.
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1:00

Zpackané
operace

Komické proporce
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21.05.2021
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Všichni tancují a
nehrají
Implantáty nebo
ne…toť otázka
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E! News: Daily 20.05.2021
Pop 2021

2021

21

97

21.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Špatné narozeninové Khloe pozve svého bývalého partrnera na oslavu narozenin 1.roku své dcery True, čelí však
zprávy část 1
nečekané konfrontaci ze strany rodiny a přítel, kteří se ptají na toto rozhodnutí. Khloé se
rozhodne vrhnout se na přípravu narozeninové party pro Kourtney, ale Kourtneyina obava ze
40. , zruší veškeré přípravy. Po vysiilující a bolestivé zkušenosti, se Kim dozví devastující
lékařskou diagnózu, která může změnit její život navždy.

2019

17

1

21.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Špatné narozeninové Po nepříjemném střetnutí se svým ex přítelem na Trueiných narozeninách musí Khloé čelit
zprávy část 2
tomu jak bude do budoucna tato spolupráce fungovat. Kim nařkne Kourtney z toho, že
kopíruje její styl, což vyvolá spory mezi sestramy právě oslavě Kourtneyiných narozenin. Kim
hledá odpovědi na nepříznivou lékařskou diagnózu.
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2

21.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Komické proporce

4

2

21.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Všichni tancují a
nehrají

Cosplayerka se setká s lékaři kvůli tomu, aby její tělo vypadalo ještě více komicky. Dr. Dubrow 2017
pomáhá ženě, které po předchozím plastickém zákroku zůstalo srdce ukryté vzadu v těle,
zatímco Dr. Nassif operuje ženu, které zničili nos již před 30 roky.
Dr. Dubrow napravuje prsa ženě,aby byla opět sexy a kulturistka se vrací do tělocvičny. Lékaři 2017
nabízejí poradenství ženě ohledně její troufalé přeměny.

4

3

Cosplayerka se setká s lékaři kvůli tomu, aby její tělo vypadalo ještě více komicky. Dr. Dubrow 2017
pomáhá ženě, které po předchozím plastickém zákroku zůstalo srdce ukryté vzadu v těle,
zatímco Dr. Nassif operuje ženu, které zničili nos již před 30 roky.
Dr. Dubrow napravuje prsa ženě,aby byla opět sexy a kulturistka se vrací do tělocvičny. Lékaři 2017
nabízejí poradenství ženě ohledně její troufalé přeměny.
Rodrigo Alves, celosvětově známý závislý na plastické chirurgii, se vrací poté, co podstoupil tři 2017
nosní zákroky během jednoho roku. Terry pomáhá texasské šéfkuchařce s úpornou bolestí
způsobenou jejími prsními implantáty a dominatrix podstoupí netradiční proceduru na
modelování pozadí.

Stránka 53 z 86

MONTHLY E! Europe květen 2021 Listings v1 (2 3 21).xlsx
21.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Implantáty nebo
ne…toť otázka

4

4

21.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Špatné narozeninové Khloe pozve svého bývalého partrnera na oslavu narozenin 1.roku své dcery True, čelí však
zprávy část 1
nečekané konfrontaci ze strany rodiny a přítel, kteří se ptají na toto rozhodnutí. Khloé se
rozhodne vrhnout se na přípravu narozeninové party pro Kourtney, ale Kourtneyina obava ze
40. , zruší veškeré přípravy. Po vysiilující a bolestivé zkušenosti, se Kim dozví devastující
lékařskou diagnózu, která může změnit její život navždy.
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1

21.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Špatné narozeninové Po nepříjemném střetnutí se svým ex přítelem na Trueiných narozeninách musí Khloé čelit
zprávy část 2
tomu jak bude do budoucna tato spolupráce fungovat. Kim nařkne Kourtney z toho, že
kopíruje její styl, což vyvolá spory mezi sestramy právě oslavě Kourtneyiných narozenin. Kim
hledá odpovědi na nepříznivou lékařskou diagnózu.

2019

17

2

21.05.2021

20:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Lil' Kim, Jamie-lynn
Tylerovo spojení šokuje hudební hvězdu Lil´Kim. Nejlepší přátelé Jamie-Lynn Sigler a Lance
Sigler And Lance Bass, Bass se účastní sezení a Jamie je zdrcený poté, co obdrží životně důležitý vzkaz od svého
Dr. Drew
pohřešovaného bratra. Dr.Drew je šokován poté, co jej Tyler přesvědčí o tom, že je médium.

2017

2

21

21.05.2021

21:00

1:00

Skutečné
příběhy

Je to skutečné?

2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

2

21.05.2021

22:00

1:00

Smrt nevinnosti

Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.

2021

2

2

21.05.2021

23:00

0:30

20.05.2021

78

23:30

0:30

3

77

21.05.2021

0:00

1:00

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z 2021
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z 2021
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Cosplayerka se setká s lékaři kvůli tomu, aby její tělo vypadalo ještě více komicky. Dr. Dubrow 2017
pomáhá ženě, které po předchozím plastickém zákroku zůstalo srdce ukryté vzadu v těle,
zatímco Dr. Nassif operuje ženu, které zničili nos již před 30 roky.

3

21.05.2021

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

4

2

19.05.2021
Komické proporce

Rodrigo Alves, celosvětově známý závislý na plastické chirurgii, se vrací poté, co podstoupil tři 2017
nosní zákroky během jednoho roku. Terry pomáhá texasské šéfkuchařce s úpornou bolestí
způsobenou jejími prsními implantáty a dominatrix podstoupí netradiční proceduru na
modelování pozadí.
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Všichni tancují a
nehrají
Implantáty nebo
ne…toť otázka
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Dr. Dubrow napravuje prsa ženě,aby byla opět sexy a kulturistka se vrací do tělocvičny. Lékaři 2017
nabízejí poradenství ženě ohledně její troufalé přeměny.
Rodrigo Alves, celosvětově známý závislý na plastické chirurgii, se vrací poté, co podstoupil tři 2017
nosní zákroky během jednoho roku. Terry pomáhá texasské šéfkuchařce s úpornou bolestí
způsobenou jejími prsními implantáty a dominatrix podstoupí netradiční proceduru na
modelování pozadí.

4

3

4

4

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Lil' Kim, Jamie-lynn
Tylerovo spojení šokuje hudební hvězdu Lil´Kim. Nejlepší přátelé Jamie-Lynn Sigler a Lance
Sigler And Lance Bass, Bass se účastní sezení a Jamie je zdrcený poté, co obdrží životně důležitý vzkaz od svého
Dr. Drew
pohřešovaného bratra. Dr.Drew je šokován poté, co jej Tyler přesvědčí o tom, že je médium.

2017

2

21

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Jim Parsons, Kristin
V premiéře třetí řady jsou Tylerovy vize 20/20, když spojuje několikanásobného vítěze Emmy 2018
Cavallari, Savannah & Jima Parsons z The Big Bang Theory s jeho zemřelou babičkou. Hvězda The Hills a módní ikona
Todd Chrisley
Kristin Cavallari skončí v slzách, když Tyler demystifikuje bratrovy poslední chvíle. Po úžasném
čtení v druhé řadě s hvězdou Todd & Julie z "Chrisley Knows Best" Dává Todd výklad své dceři
Savannah, která se dá do pláče poté, co jí Tyler umožní spojení s jejím milovaným dědečkem.

3

1

21.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nejlepší nepřátelé
navždy

Situace během nepříjemné večeře s kamarády, kterou Kristin a Jay zorganizovali, se přiostřuje 2019
a jednotlivé páry potřebují více času pro sebe. Brittanin nový blízký přítel, pomáhá Kristin
vybalancovat most mezi jednotlivými zaměstnanci UJ, zvláště po konfrontaci s Reagan na UJ
party. Mezitím, Kelly rozdmýchá staré sváry.

2

7

22.05.2021

6:00

0:30

Bradshawovic
banda

Bláznivá karanténa

Během pandemie koronaviru pozve Terry rodinu, aby ho doprovodila na ranč, což každého
poblázní. Rodina se snaží pomoci Rachel, která zůstala sama na sociálních médiích.

2020

1

5

22.05.2021

6:30

0:30

Bradshawovic
banda

Mužské problémy

1

6

22.05.2021

7:00

0:30

Vítejte u
Fraserů

Duševno vs.skeptik

1

5

22.05.2021

7:30

0:30

Vítejte u
Fraserů

Starý pes, nové
kousky

Terry a dívky jsou vtaženi do milostného života Rachel, která vyhlásí soutěž k nalezení toho
2020
pravého. Rodina se snaží s Terrym mluvit o tom, že by se mohl stát propagátorem některých
produktů.
Matt zorganizuje setkání Marie s dávným přítelem. Marie získává ze shledání více než si
2020
připouštěla. Rodův zastává stále svůj skeptický názor, podaří se nakonec Mattovi Roda
přesvědčit ohledně jeho duševních schopností?
Matt se snaží dát lekci z technologie své matce, vyslouží si za to nevybíravá oslovení. Alexa je 2020
mezitím zklamaná ze svého otce, který nepodporuje její vysněný plán, proto jí Matt učí, jak to
komunikovat s rodiči. Alexinin nevlastní otec Tony žije nadcházejícím basebalovým zápasem.

1

6

Stránka 55 z 86

MONTHLY E! Europe květen 2021 Listings v1 (2 3 21).xlsx
22.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Corey Feldman,
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její
Rachel Hunter, Evelyn blízkou kamarádkou Corey Haim. Tyler odhaluje šokující tajemství babičky Rachel Hunter.
Lozada
Evelyn Lozada a její dcera Shaniece se stanou svědky navázání kontaktu Tylera s jejich
švagrem.

2016

2

4

22.05.2021

9:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Audrina Patridge,
Moby, Austin
Mahone, Roselyn
Sanchez

Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge. Moby je
šokován, když mu Tyler sdělí velmi specifické detaily přímo od jeho nezvěstné matky. Austin
Mahone obdrfží odpovědi ohledně svého zmizelého otce, který odešel, když byly Austinovy 2
roky. Roselyn Sanchez je dojatá k slzám, když si vyslechne vzkaz od své milované babičky.

2016

2

5

22.05.2021

10:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Maria Menounos,
Retta, Pia Toscano,
Larry Birkhead

Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých. Tyler se spojí s babičkou herečky Retty,
která si dělá starost o její zdraví a finance. Pia Toscano je dojatá k slzám, když se Tyler spojí s
jejím milovaným dědečkem. Tyler se spojí s Annou Nicole Smith a přináší informace, které
může znát pouze její bývalý milenec Larry Birkhead.

2016

2

6

22.05.2021

11:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Bella Twins, Dr.
Paul Nassif, Metta
World Peace, Tori
Spelling

Divoká dvojčata Brie a Nikki Bellovy se spojí s dávnou školní láskou, která tragicky zemřela.
Lékařská hvězda z pořadu Zpackané operace, doktor Paul Nassif a jeho zarmoucená sestra se
ocitnou v slzách poté, co jim Tyler přednese upřímný vzkaz od jejich zemřelé matky. Když se
Tyler spojí s minulostí, je Metta World Peace je otřesena starou rodinnou tragédií. Tori
Spelling umížní Tyler rozpoznat pro ni životně důležitou osobu.

2016

2

7

22.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 21.05.2021
Pop 2021

2021

21

98

22.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Být volná

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kim věnuje svůj čas a energii pomoci Alici Johnson, která je ve vězení. Khloé se bojí strávit
první noc bez True a Keyne se dostane do potíží poté, co vypustí kontroversní komentáře.

2018

15

16

22.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Věrnost Chicagu

Kimina naprostá oddanost svému manželovi se stává zdrojem konfliktu na cestě do Chicaga.
Kourtney zápasí s úzkostí po svém rozchodu, takže se její sestry rozhodnou naplánovat dívčí
výlet do Palm Springs, aby zde vyléčila svůj splín z rozchodu. MJ se cítí zanedbávaná svou
dcerou Kris.

2019

16

1

22.05.2021

15:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Kourtneyina volba

Kim pozve Scotta na rodinný výlet do New Yorku, aby dokázala Kourtney, jak daleko pokročil 2019
jako rodinný typ. Ve stejné době Kim zvažuje neočekávaný přesun do Chicaga a Kris se obává,
že by její matka mohla být vážně nemocná.

16

2
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16:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Jíst, modlit se,
bojovat

Rodina zamíří na odpočinkovou rodinnou dovolenou na Bali, ale spory se vyhrotí poté, když
Kourtney obviní Khloe, že si příliš stěžuje. Scott je odhodlán získat zpět ztracenou lásku a
dočká se pomoci od svých dětí. Zpět v L.A. pomáhají Kendall s Kylie své matce postarat se o
MJ.

2019

16

3

22.05.2021

17:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Hledání spřízněné
duše

Zatímco se na spirituální cestě snaží Kourtney najít na Bali ztracenou rovnováhu, obdrží jisté
zprávy, které ji donutí zvážit svou budoucnost se Scottem. Kim a Khloe jsou odhodlané mít
inteligentní spiritistický výklad, ale získají mnohem více, než očekávaly.
Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2019

16

4

22.05.2021

18:00

1:00

22.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Velká šéfka
Cavallari

2021

20

7

Newyorský stav mysli Zbývá pouhý týden do otevření obchodu a Kristin cestuje do New Yorku, aby zde propagovala 2018
svou novou kuchařku. Ale než odjede, tak se ona a Jay konečně setkávají s "Kanaďanem", když
ho Kelly přivede na večeři. A Shannon je zapojena do plánu na překvapivou žádost o ruku.

1

7

22.05.2021

20:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Připravit, pozor,
otevřeno

Konečně nastal den otevření obchodu "Uncommon James" a zahajovací párty se vydařila. Ale
některé zásadní chyby jejího personálu během otevíracího dne dotlačí Kristin k bodu
rozhodnutí. Brittainy se obává o svou pozici ve firmě a trápí ji pokračující frustrace vztahu se
Stonem. A Shannon pomáhá Mikeovi zorganizovat žádost o ruku Taylor.

2018

1

8

22.05.2021

21:00

0:30

Bradshawovic
banda

Bláznivá karanténa

Během pandemie koronaviru pozve Terry rodinu, aby ho doprovodila na ranč, což každého
poblázní. Rodina se snaží pomoci Rachel, která zůstala sama na sociálních médiích.

2020

1

5

22.05.2021

21:30

0:30

Bradshawovic
banda

Mužské problémy

1

6

22.05.2021

22:00

0:30

Vítejte u
Fraserů

Duševno vs.skeptik

1

5

22.05.2021

22:30

0:30

Vítejte u
Fraserů

Starý pes, nové
kousky

Terry a dívky jsou vtaženi do milostného života Rachel, která vyhlásí soutěž k nalezení toho
2020
pravého. Rodina se snaží s Terrym mluvit o tom, že by se mohl stát propagátorem některých
produktů.
Matt zorganizuje setkání Marie s dávným přítelem. Marie získává ze shledání více než si
2020
připouštěla. Rodův zastává stále svůj skeptický názor, podaří se nakonec Mattovi Roda
přesvědčit ohledně jeho duševních schopností?
Matt se snaží dát lekci z technologie své matce, vyslouží si za to nevybíravá oslovení. Alexa je 2020
mezitím zklamaná ze svého otce, který nepodporuje její vysněný plán, proto jí Matt učí, jak to
komunikovat s rodiči. Alexinin nevlastní otec Tony žije nadcházejícím basebalovým zápasem.

1

6

22.05.2021

23:00

1:00

Hvězdné hry

Velká fakta a tenké
ruce

Raven-Symoné & Miranda Pearman-Maday, Terry Bradshaw & Rachel Bradshaw a Jamie
Chung & Bryan Greenburg se hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované
Kevinem Hartem.

1

5
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0:00

1:00

Hvězdné hry

Bonbónové šílenství a Rob Riggle & Darren Leader, Mayim Bialik & Jonathan Cohen a Shanola Hampton & Daren
TikTalk tance
Dukes se hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované Kevinem Hartem.

2020

1

6

22.05.2021

1:00

1:00

Hvězdné hry

Pomocníci Santy a
Vánoční tance

2020

1

7

22.05.2021

2:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Joel McHale & Sarah McHale, Mike 'The Miz' Mizanin & Maryse Ouellet a Lamorne Morris &
Alesha Reneese hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované Kevinem
Hartem.
Corey Feldman,
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její
Rachel Hunter, Evelyn blízkou kamarádkou Corey Haim. Tyler odhaluje šokující tajemství babičky Rachel Hunter.
Lozada
Evelyn Lozada a její dcera Shaniece se stanou svědky navázání kontaktu Tylera s jejich
švagrem.

2016

2

4

22.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Audrina Patridge,
Moby, Austin
Mahone, Roselyn
Sanchez

Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge. Moby je
šokován, když mu Tyler sdělí velmi specifické detaily přímo od jeho nezvěstné matky. Austin
Mahone obdrfží odpovědi ohledně svého zmizelého otce, který odešel, když byly Austinovy 2
roky. Roselyn Sanchez je dojatá k slzám, když si vyslechne vzkaz od své milované babičky.

2016

2

5

22.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Maria Menounos,
Retta, Pia Toscano,
Larry Birkhead

Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých. Tyler se spojí s babičkou herečky Retty,
která si dělá starost o její zdraví a finance. Pia Toscano je dojatá k slzám, když se Tyler spojí s
jejím milovaným dědečkem. Tyler se spojí s Annou Nicole Smith a přináší informace, které
může znát pouze její bývalý milenec Larry Birkhead.

2016

2

6

22.05.2021

5:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

The Bella Twins, Dr.
Paul Nassif, Metta
World Peace, Tori
Spelling

Divoká dvojčata Brie a Nikki Bellovy se spojí s dávnou školní láskou, která tragicky zemřela.
Lékařská hvězda z pořadu Zpackané operace, doktor Paul Nassif a jeho zarmoucená sestra se
ocitnou v slzách poté, co jim Tyler přednese upřímný vzkaz od jejich zemřelé matky. Když se
Tyler spojí s minulostí, je Metta World Peace je otřesena starou rodinnou tragédií. Tori
Spelling umížní Tyler rozpoznat pro ni životně důležitou osobu.

2016

2

7

23.05.2021

6:00

1:00

Divoká dvojčata Potížista

Čerstvě svobodná a single Nicole je rozhodnuta změnit svůj životní styl se sexy Ferrarisem,
2019
doutníky, plážovým domkem a tajným rande s bývalým tanečním partnerem, což znepokojuje
jak sestru tak její matku. Zatímco se Brie obává, že její sestra prožívá krizi středního věku, čelí
navíc emocionální výzvě poprvé opustit Birdie a žít s Bryanem jejich nový vlastní příběh ve
wrestlingu.

4

3

23.05.2021

7:00

1:00

Divoká dvojčata Je to můj život

Dvojčata pro prožitých životních peripetiích znovu nastolují svým životům řád. Nicole je po
šesti letech opět singl a Brie se po úspěšném návratu do ringu a nové roli matky snaží
balancovat mezi rodinou a prací.

4

4
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8:00

1:00

Divoká dvojčata Velký omyl

Dvojčata zaplní svůj plán týdne jejich první Birdibee módní přehlídkou a přetížená Brie zruší
akci den předtím a zanechá frustrovanou Nicole s pocitem, že potřebuje volnost. Nicméně
všechna tato vyčerpání nebere v potaz Brie, která udělá jeden z největších omylů v kariéře v
ringu poté, co nešťastně zraní svou soupeřku, což ji vede k pochybnostem, zda měla vůbec
učinit tento návrat.

2019

4

5

23.05.2021

9:00

1:00

Divoká dvojčata První rande

Brie přemohou a naplno zasáhnou emoce poté, co sociální sítě zasáhnou negativní reakce
2019
ohledně nešťastného zranění Liv Morgan v ringu, což v ní zanechá pochybnosti, zda si na sebe
nenabrala více, než je schopna zvládnout. Mezitím Nicole překoná rozpaky a souhlasí s tím jít
na rande s Peterem Krausem a je příjemně překvapená jejich okamžitým spojením během
romantické noci.

4

6

23.05.2021

10:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Rodinné záležitosti

20

5

23.05.2021

11:00

1:00

Letní láska

20

6

23.05.2021

12:00

1:00

2021

20

7

23.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Zpackané
operace

Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit
2021
své plány. Scott se snaží mluvit o rozvodu svých rodičů, což ho velmi ovlivnilo. Napětí vrcholí,
když je Khloé uvedena do pozice Krisiiny asistentky.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
2021

2

16

23.05.2021

14:00

1:00

Zpackané
operace

2

17

23.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech. Dr. Dubrow
2015
operuje pacientku, která chce vráti zpět své "záchranářské vnady" a lékaři mají pohovor s
pacientem, který se popisuje jako jedinečný.
Čaroděj ze země Nos Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná, zatímco Paul operuje 2015
nosy holčicím dvojčat§m a prohlašuje o sobě, že je skutečný čaroděj ze země "nosů". Terryho
navštíví jeho oblíbená pacientka…jeho žena Heather.
Bláznivé případy
Lékaři pomáhají ženě, která sama sebe nazývá "nejvíce nešťastná osoba na světě". Poté, co ji 2015
lékaři odmítli v minulé řadě, je Lacey Wildd zpět s problémem větším než její prsa.
Transgender showgirl Cassandra Cass vyhledá lékaře, aby jí pomohli stát se její oblíbenou
komiksovou postavou.

2

18

23.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Živá panenka

Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy, Dr. Nassif opravuje ženě 24 let starou jizvu na
jejím nose a lékaři se setkávají s Blondie, která aspiruje na to, stát se plastovou panenkou.

2015

2

19

23.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Srostlé sestry

Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých
2015
sester. Dr. Nassif operuje obřího muže s ještě větším nosem a lékaři se setkají s Penny Brown,
která je posedlá extremním formováním svého těla.

2

20

Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
Návrat prsou
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18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Rodinné záležitosti

23.05.2021

19:00

1:00

Letní láska

23.05.2021

20:00

1:00

23.05.2021

21:00

1:00

23.05.2021

22:00

0:30

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
V hledáčku Lisy
Vanderpump

23.05.2021

22:30

1:00

Skutečné
příběhy

Je to skutečné?

23.05.2021

23:30

1:00

23.05.2021

0:30

0:30

Držte krok s
Období změn
Kardashians
V hledáčku Lisy díl 9
Vanderpump

23.05.2021

1:00

1:00

23.05.2021

2:00

1:00

Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit
2021
své plány. Scott se snaží mluvit o rozvodu svých rodičů, což ho velmi ovlivnilo. Napětí vrcholí,
když je Khloé uvedena do pozice Krisiiny asistentky.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
2021

20

5

20

6

Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

7

Období změn

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

8

díl 9

2021
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

9

1

2

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

8

1

9

Skutečné
příběhy

Je to skutečné?

2021
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

2

Zpackané
operace

Čaroděj ze země Nos Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná, zatímco Paul operuje 2015
nosy holčicím dvojčat§m a prohlašuje o sobě, že je skutečný čaroděj ze země "nosů". Terryho
navštíví jeho oblíbená pacientka…jeho žena Heather.

2

17
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3:00

1:00

Zpackané
operace

Bláznivé případy

Lékaři pomáhají ženě, která sama sebe nazývá "nejvíce nešťastná osoba na světě". Poté, co ji
lékaři odmítli v minulé řadě, je Lacey Wildd zpět s problémem větším než její prsa.
Transgender showgirl Cassandra Cass vyhledá lékaře, aby jí pomohli stát se její oblíbenou
komiksovou postavou.

2015

2

18

23.05.2021

4:00

1:00

Zpackané
operace

Živá panenka

Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy, Dr. Nassif opravuje ženě 24 let starou jizvu na
jejím nose a lékaři se setkávají s Blondie, která aspiruje na to, stát se plastovou panenkou.

2015

2

19

23.05.2021

5:00

1:00

Zpackané
operace

Srostlé sestry

2

20

24.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Cabo, přicházíme!

Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých
2015
sester. Dr. Nassif operuje obřího muže s ještě větším nosem a lékaři se setkají s Penny Brown,
která je posedlá extremním formováním svého těla.
Kristin a Jay cestují do Cabo San Lucas, aby si užili trochu zábavy, slunce a aby pracovali na
2019
svém vztahu. Než odjedou, Kristin přesvědčí Jaye, aby pózoval pro Little James v jejich domě.
Napětí mezi Reagan a Brittainy se vystupňuje a způsobí konfrontaci během jednání.

2

8

24.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Giuliana Rancic,
Christina El Moussa,
Katy Mixon, Taye
Diggs

Moderátorka červeného koberce Giuliana Rancic je dohnána k slzám poté, co ji Tyler sdělí
2018
šokující vzkaz, který je určen nejen jí a jejímu manželovi, ale také nejlepší kamarádce. Hvězda
“Flip or Flop” Christa El Moussa je překvapena, když ji Tyler udělí rady od její babičky, ohledně
jejího rozvodu. Katy Mixon, hvězdě z "American Housewife" jsou odhaleny detaily tragické
smrti rodinného člena z druhé strany. Taye Diggs z "Empire" začíná Tylerovi věřit poté, co
odhalí dávno zapomenutá rodinná tajemství.

3

2

24.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Chrissy Metz, Taryn Oblíbenkyně z "This is Us" Crissy Metz získá novou energii Tylerovým silným poselstvím
2018
Manning, Iggy Azalea, naděje z druhé strany pro její nemocnou matku od Chrissyiny milované babičky. Tyler se vydá
Taye Diggs Follow-up na Manhattan, aby následoval s Tayem Diggsem předpovědi ohledně ("Orange is the New
Black"), které se vyplní. Manningin svět se otočí vzhůru nohama, když Tyler odkryje odhalení
o tom, že její otec předčasně zahynul. Tyler je dokonale ohromen , když se setká s rapovou
megahvězdou Iggy Azaleou a poskytuje jí důležité zprávy týkající se zdraví jejího dědečka.

3

3

24.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá hrůza

2017

4

5

24.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

4000 implantátů a
počítání

2017

4

6

Lékaři se setkávají s dvojicí dvojčat s neidentickými problémy. Dr. Dubrow se snaží pomoci
světové paraplegické modelce dosáhnout svého snu, zatímco Dr: Nassif provádí rhinoplastiku
na ženě, jejíž nos byl deformován při rozštěpu patra.
Dr. Nassif si vezme na starost muže se třemi obočími, zatímco Dr. Dubrow operuje matku tří
dětí, která se o svých prsou vyjadřuje jako o "plandavých kalhotech" a žena chce
potencionálně omezit vnady.
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Zpackané
operace

24.05.2021

12:00

1:00

24.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

24.05.2021

14:00

1:00

24.05.2021

15:00

24.05.2021

Hrudkovité bradavky Dr. Dubrow pomáhá fanatičce do fitness, aby opravil její bradavky, zatímco Dr. Nassif pomáhá 2017
ženě, která se živí jako hodinový manžel, vyřešit její čarodějnický nos a muž v domácnosti s
nafouklými rty je chce ještě vylepšit.
Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
2021

4

7

20

8

Kruté a neobvyklé
potrestání

Kourtney a Scott přikročí k rodinné poradě, ale některé nevstřícné kroky ze strany Corey
2019
vedou k nedorozumnění mezi ním a Scottem. Khloe plánuje ochutnávku vína během cesty do
Napa, aby zjistila, jak si vede Kylie. Rodina je zaskočena Kiminim bezpečnostním protokolem,
proto se rozhodne vzít věci do svých rukou.

17

3

Držte krok s
Kardashians

Společenstvo tří

Scott cítí tlak a chce si být jistý, že Kourtney a jeho přítelkyně Sofia jsou spokojené, během
výletu do Finska. Když North dostane příležitost vystupovat v klipu společně s jejím idolem,
dělá si Km o ni starosti. Khloe plánuje narozeninový výlet pro své kamarádky Maliku a
Khadjah, ze kterého ale nakonec sejde.

2019

17

4

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá hrůza

2017

4

5

16:00

1:00

Zpackané
operace

2017

4

6

24.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

2017

4

7

24.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Lékaři se setkávají s dvojicí dvojčat s neidentickými problémy. Dr. Dubrow se snaží pomoci
světové paraplegické modelce dosáhnout svého snu, zatímco Dr: Nassif provádí rhinoplastiku
na ženě, jejíž nos byl deformován při rozštěpu patra.
4000 implantátů a
Dr. Nassif si vezme na starost muže se třemi obočími, zatímco Dr. Dubrow operuje matku tří
počítání
dětí, která se o svých prsou vyjadřuje jako o "plandavých kalhotech" a žena chce
potencionálně omezit vnady.
Hrudkovité bradavky Dr. Dubrow pomáhá fanatičce do fitness, aby opravil její bradavky, zatímco Dr. Nassif pomáhá
ženě, která se živí jako hodinový manžel, vyřešit její čarodějnický nos a muž v domácnosti s
nafouklými rty je chce ještě vylepšit.
Kruté a neobvyklé
Kourtney a Scott přikročí k rodinné poradě, ale některé nevstřícné kroky ze strany Corey
potrestání
vedou k nedorozumnění mezi ním a Scottem. Khloe plánuje ochutnávku vína během cesty do
Napa, aby zjistila, jak si vede Kylie. Rodina je zaskočena Kiminim bezpečnostním protokolem,
proto se rozhodne vzít věci do svých rukou.

2019

17

3

24.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Společenstvo tří

Scott cítí tlak a chce si být jistý, že Kourtney a jeho přítelkyně Sofia jsou spokojené, během
výletu do Finska. Když North dostane příležitost vystupovat v klipu společně s jejím idolem,
dělá si Km o ni starosti. Khloe plánuje narozeninový výlet pro své kamarádky Maliku a
Khadjah, ze kterého ale nakonec sejde.

2019

17

4

24.05.2021

20:00

1:00

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy

Smrt nevinnosti

Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.

2021

2

2
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Giuliana Rancic,
Christina El Moussa,
Katy Mixon, Taye
Diggs

Moderátorka červeného koberce Giuliana Rancic je dohnána k slzám poté, co ji Tyler sdělí
2018
šokující vzkaz, který je určen nejen jí a jejímu manželovi, ale také nejlepší kamarádce. Hvězda
“Flip or Flop” Christa El Moussa je překvapena, když ji Tyler udělí rady od její babičky, ohledně
jejího rozvodu. Katy Mixon, hvězdě z "American Housewife" jsou odhaleny detaily tragické
smrti rodinného člena z druhé strany. Taye Diggs z "Empire" začíná Tylerovi věřit poté, co
odhalí dávno zapomenutá rodinná tajemství.

3

2

24.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Chrissy Metz, Taryn Oblíbenkyně z "This is Us" Crissy Metz získá novou energii Tylerovým silným poselstvím
2018
Manning, Iggy Azalea, naděje z druhé strany pro její nemocnou matku od Chrissyiny milované babičky. Tyler se vydá
Taye Diggs Follow-up na Manhattan, aby následoval s Tayem Diggsem předpovědi ohledně ("Orange is the New
Black"), které se vyplní. Manningin svět se otočí vzhůru nohama, když Tyler odkryje odhalení
o tom, že její otec předčasně zahynul. Tyler je dokonale ohromen , když se setká s rapovou
megahvězdou Iggy Azaleou a poskytuje jí důležité zprávy týkající se zdraví jejího dědečka.

3

3

24.05.2021

23:00

0:30

E! Dating: bez
filtru

Sýr navíc, prosím

2

9

24.05.2021

23:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

Párková párty

Vyznavač fit života Joshua vezme Govind do zábavního parku na zorbing. Osobní trenér
2019
Nathan vzdává hold své filmové hvězdě z 80 let tím, že vezme fotografku Haley na perfektní
pizza rande.
Milovník masa Adam vezme Reante do závodu, kde se vyrábí párky, přičemž Reante dodržuje 2019
vegansko/vegetariánský styl života. Duchovní koučka Gabriella si vyjede s Danielem na paddle
boatu, instruktorem spinningu, který nedokáže skloubit randění se svou zálibou v kolech.

2

10

24.05.2021

0:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá hrůza

4

5

24.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

4

6

24.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Lékaři se setkávají s dvojicí dvojčat s neidentickými problémy. Dr. Dubrow se snaží pomoci
2017
světové paraplegické modelce dosáhnout svého snu, zatímco Dr: Nassif provádí rhinoplastiku
na ženě, jejíž nos byl deformován při rozštěpu patra.
4000 implantátů a
Dr. Nassif si vezme na starost muže se třemi obočími, zatímco Dr. Dubrow operuje matku tří 2017
počítání
dětí, která se o svých prsou vyjadřuje jako o "plandavých kalhotech" a žena chce
potencionálně omezit vnady.
Hrudkovité bradavky Dr. Dubrow pomáhá fanatičce do fitness, aby opravil její bradavky, zatímco Dr. Nassif pomáhá 2017
ženě, která se živí jako hodinový manžel, vyřešit její čarodějnický nos a muž v domácnosti s
nafouklými rty je chce ještě vylepšit.

4

7
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1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Giuliana Rancic,
Christina El Moussa,
Katy Mixon, Taye
Diggs

Moderátorka červeného koberce Giuliana Rancic je dohnána k slzám poté, co ji Tyler sdělí
2018
šokující vzkaz, který je určen nejen jí a jejímu manželovi, ale také nejlepší kamarádce. Hvězda
“Flip or Flop” Christa El Moussa je překvapena, když ji Tyler udělí rady od její babičky, ohledně
jejího rozvodu. Katy Mixon, hvězdě z "American Housewife" jsou odhaleny detaily tragické
smrti rodinného člena z druhé strany. Taye Diggs z "Empire" začíná Tylerovi věřit poté, co
odhalí dávno zapomenutá rodinná tajemství.

3

2

24.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Chrissy Metz, Taryn Oblíbenkyně z "This is Us" Crissy Metz získá novou energii Tylerovým silným poselstvím
2018
Manning, Iggy Azalea, naděje z druhé strany pro její nemocnou matku od Chrissyiny milované babičky. Tyler se vydá
Taye Diggs Follow-up na Manhattan, aby následoval s Tayem Diggsem předpovědi ohledně ("Orange is the New
Black"), které se vyplní. Manningin svět se otočí vzhůru nohama, když Tyler odkryje odhalení
o tom, že její otec předčasně zahynul. Tyler je dokonale ohromen , když se setká s rapovou
megahvězdou Iggy Azaleou a poskytuje jí důležité zprávy týkající se zdraví jejího dědečka.

3

3

24.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Cabo, přicházíme!

Kristin a Jay cestují do Cabo San Lucas, aby si užili trochu zábavy, slunce a aby pracovali na
svém vztahu. Než odjedou, Kristin přesvědčí Jaye, aby pózoval pro Little James v jejich domě.
Napětí mezi Reagan a Brittainy se vystupňuje a způsobí konfrontaci během jednání.

2019

2

8

25.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Divoké pláže

Věci se změní, když Kristin během její dovolené navštíví v Cabo její přátelé. Zpět v Nashvillu,
Reagan usiluje o nalezení své pozice v Uncommon James po její výbušné konfrontaci s
Brittainy. Stone a Brittany mají za sebou střetnutí kvůli vztahovým konfliktům.

2019

2

9

25.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Megan Fox, Jewel,
David And Rosanna
Arquette, Nicole
Sullivan

Superstar Megan Fox odhalí své nadpřirozené schopnosti Tylerovi a sdílí své tajné obavy z
2018
"Červených koberců". Hvězda "Black-ish" a "King of Queens" Niccole Sullivanová se rozpláče,
když jí její milovaná zesnulá babička přináší zprávy o odpuštění. Tyler zamíří do Nashvillu, aby
sdílel jisté šokující odhalení z druhé strany o hudební legendě Jewel a jeho zdraví a
budoucnosti. V tísnivém emocionálním rodinném spojení ze záhrobí Tyler spojí hollywoodské
legendy Davida a Arquettus jejich milovanou zemřelou sestrou Alexis.

3

4
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Erika Jayne Girardi, K. Hvězda "The Real Housewives of Beverly Hills" Erika Jayne Girardi odhalí svou citlivou stránku, 2018
Michelle, Rick Fox,
když ji Tyler spojí s milovanými prarodiči, kteří ji vychovali. Se vzkazem porozumění pomáhá
Padma Lakshmi
Tyler uslzené zpěvačce R&B a hvězdě "Love & Hip-Hop Atlanta" K. Michelle najít uzavření s
milovanou tetou, která předčasně zemřela. Když se Tyler setká s trojnásobným vítězem NBA
Rickem Foxem, bojuje s nejtěžším vzkazem, který má doručit klientovi, milovaná osoba
nemusí mít tolik zbývajícího času. "Top Chef" Padma Laksmi zjišťuje názor na její současný
vztah, když si žádá na požehnání od jejího expřítele ze záhrobí.

3

5

25.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

4

8

25.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Otravné bradavky a Matka dvou dětí nemá žádnou jinou možnost než si podlepovat ňadra lepicí páskou, mladá
2017
noční můry paparazzi zdravotní sestra měla zničenou nosní přepážku a celebrita s "béčkovým" nosem chce mít nos
z kategorie A.
Setkání s budoucí
Láskou šílená Kanaďanka využívá svá prsa k tomu, aby se dostalu k Paulovi, zatímco lékaři
2017
paní Paula Nassifa
pomáhají bývalé modelce opravit nos před její svatbou a volají posilu na revizi operace břicha.

4

9

25.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Opět skvělá ňadra

25.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 24.05.2021
Pop 2021

25.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Potkal jsi Kim?

25.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Psalm West

25.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

25.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Dr. Dubrow pomáhá dřívější samotářce vyniknout s novými prsy, zatímco Dr. Nassif řeší
telenovelský pokažený nos. Navíc se lékaři setkávají s fanynkou Ivanky Trumpové, která
prodělala 13 zákroků, aby vypadala jako dcera prezidenta Spojených států.
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kim nechává nahlédnout do svého soukromí během nejrušnějšího týdne v roce, kdy se
připravuje na narození svého čtvrtého dítěte, účinkuje v hudebním klipu s Paris Hilton a míří
na Met Gala.Kourtney se cítí podvedená, když zjistí, že někdo blízký rodině, ji okradl.

2017

4

10

2021

21

99

2019

17

5

Po narození syna Psalma plánuje Kim oslavu pro svého manžela, k oslavě jejich
pětiletého výročí. Když přátelé Kourtney zjistí, že nemohou jít na dívčí jízdu, musí
Kourtney zajistit jiné prázdnnové vyžití. Khloé je nervózní poté, co uslyší divoké
příběhy o plánované cestě Kourtney a rozhodne se ji doprovodit.

2019

17

6

Otravné bradavky a Matka dvou dětí nemá žádnou jinou možnost než si podlepovat ňadra lepicí páskou, mladá
2017
noční můry paparazzi zdravotní sestra měla zničenou nosní přepážku a celebrita s "béčkovým" nosem chce mít nos
z kategorie A.
Setkání s budoucí
Láskou šílená Kanaďanka využívá svá prsa k tomu, aby se dostalu k Paulovi, zatímco lékaři
2017
paní Paula Nassifa
pomáhají bývalé modelce opravit nos před její svatbou a volají posilu na revizi operace břicha.

4

8

4

9
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17:00

1:00

Zpackané
operace

Opět skvělá ňadra

Dr. Dubrow pomáhá dřívější samotářce vyniknout s novými prsy, zatímco Dr. Nassif řeší
telenovelský pokažený nos. Navíc se lékaři setkávají s fanynkou Ivanky Trumpové, která
prodělala 13 zákroků, aby vypadala jako dcera prezidenta Spojených států.
Kim nechává nahlédnout do svého soukromí během nejrušnějšího týdne v roce, kdy se
připravuje na narození svého čtvrtého dítěte, účinkuje v hudebním klipu s Paris Hilton a míří
na Met Gala.Kourtney se cítí podvedená, když zjistí, že někdo blízký rodině, ji okradl.

2017

4

10

25.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Potkal jsi Kim?

2019

17

5

25.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Psalm West

Po narození syna Psalma plánuje Kim oslavu pro svého manžela, k oslavě jejich
pětiletého výročí. Když přátelé Kourtney zjistí, že nemohou jít na dívčí jízdu, musí
Kourtney zajistit jiné prázdnnové vyžití. Khloé je nervózní poté, co uslyší divoké
příběhy o plánované cestě Kourtney a rozhodne se ji doprovodit.

2019

17

6

25.05.2021

20:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Období změn

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

8

25.05.2021

21:00

1:00

Megan Fox, Jewel,
David And Rosanna
Arquette, Nicole
Sullivan

Superstar Megan Fox odhalí své nadpřirozené schopnosti Tylerovi a sdílí své tajné obavy z
2018
"Červených koberců". Hvězda "Black-ish" a "King of Queens" Niccole Sullivanová se rozpláče,
když jí její milovaná zesnulá babička přináší zprávy o odpuštění. Tyler zamíří do Nashvillu, aby
sdílel jisté šokující odhalení z druhé strany o hudební legendě Jewel a jeho zdraví a
budoucnosti. V tísnivém emocionálním rodinném spojení ze záhrobí Tyler spojí hollywoodské
legendy Davida a Arquettus jejich milovanou zemřelou sestrou Alexis.

3

4

25.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Erika Jayne Girardi, K. Hvězda "The Real Housewives of Beverly Hills" Erika Jayne Girardi odhalí svou citlivou stránku, 2018
Michelle, Rick Fox,
když ji Tyler spojí s milovanými prarodiči, kteří ji vychovali. Se vzkazem porozumění pomáhá
Padma Lakshmi
Tyler uslzené zpěvačce R&B a hvězdě "Love & Hip-Hop Atlanta" K. Michelle najít uzavření s
milovanou tetou, která předčasně zemřela. Když se Tyler setká s trojnásobným vítězem NBA
Rickem Foxem, bojuje s nejtěžším vzkazem, který má doručit klientovi, milovaná osoba
nemusí mít tolik zbývajícího času. "Top Chef" Padma Laksmi zjišťuje názor na její současný
vztah, když si žádá na požehnání od jejího expřítele ze záhrobí.

3

5

25.05.2021

23:00

0:30

24.05.2021

2021

3

79

25.05.2021

23:30

0:30

2021

3

78

25.05.2021

0:00

1:00

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

2017

4

8

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
20.05.2021
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Otravné bradavky a Matka dvou dětí nemá žádnou jinou možnost než si podlepovat ňadra lepicí páskou, mladá
noční můry paparazzi zdravotní sestra měla zničenou nosní přepážku a celebrita s "béčkovým" nosem chce mít nos
z kategorie A.
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1:00

1:00

Zpackané
operace

Setkání s budoucí
paní Paula Nassifa

Láskou šílená Kanaďanka využívá svá prsa k tomu, aby se dostalu k Paulovi, zatímco lékaři
2017
pomáhají bývalé modelce opravit nos před její svatbou a volají posilu na revizi operace břicha.

4

9

25.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Opět skvělá ňadra

4

10

25.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Megan Fox, Jewel,
David And Rosanna
Arquette, Nicole
Sullivan

Dr. Dubrow pomáhá dřívější samotářce vyniknout s novými prsy, zatímco Dr. Nassif řeší
2017
telenovelský pokažený nos. Navíc se lékaři setkávají s fanynkou Ivanky Trumpové, která
prodělala 13 zákroků, aby vypadala jako dcera prezidenta Spojených států.
Superstar Megan Fox odhalí své nadpřirozené schopnosti Tylerovi a sdílí své tajné obavy z
2018
"Červených koberců". Hvězda "Black-ish" a "King of Queens" Niccole Sullivanová se rozpláče,
když jí její milovaná zesnulá babička přináší zprávy o odpuštění. Tyler zamíří do Nashvillu, aby
sdílel jisté šokující odhalení z druhé strany o hudební legendě Jewel a jeho zdraví a
budoucnosti. V tísnivém emocionálním rodinném spojení ze záhrobí Tyler spojí hollywoodské
legendy Davida a Arquettus jejich milovanou zemřelou sestrou Alexis.

3

4

25.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Erika Jayne Girardi, K. Hvězda "The Real Housewives of Beverly Hills" Erika Jayne Girardi odhalí svou citlivou stránku, 2018
Michelle, Rick Fox,
když ji Tyler spojí s milovanými prarodiči, kteří ji vychovali. Se vzkazem porozumění pomáhá
Padma Lakshmi
Tyler uslzené zpěvačce R&B a hvězdě "Love & Hip-Hop Atlanta" K. Michelle najít uzavření s
milovanou tetou, která předčasně zemřela. Když se Tyler setká s trojnásobným vítězem NBA
Rickem Foxem, bojuje s nejtěžším vzkazem, který má doručit klientovi, milovaná osoba
nemusí mít tolik zbývajícího času. "Top Chef" Padma Laksmi zjišťuje názor na její současný
vztah, když si žádá na požehnání od jejího expřítele ze záhrobí.

3

5

25.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Divoké pláže

Věci se změní, když Kristin během její dovolené navštíví v Cabo její přátelé. Zpět v Nashvillu,
Reagan usiluje o nalezení své pozice v Uncommon James po její výbušné konfrontaci s
Brittainy. Stone a Brittany mají za sebou střetnutí kvůli vztahovým konfliktům.

2019

2

9

26.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Žádné závazky pro
Stone

2019

2

10

26.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Lucy Hale, Tyler
Oakley, Selma Blair

V závěru druhé řady se Kristin ocitá uprostřed intenzivních sporů mezi Brittainy a Reagan.
Jay si začíná budou svůj vlastní business. Stone tlačí Brittainy k závazku, ale ona se z dokáže
obratně vyvléknout z nabízeného slibu manželství.
Když má Tyler sezení s hvězdou "Pretty Little Liars" Lucy Hale, odhalí šokující detaily z druhé
strany, které ona nazývá "špičkovou životní zkušeností". Youtuberovi Tyleru Oakleymu a jeho
matce se jejich svět ocitne vzhůru nohama poté, když Tyler odhalí jejich dlouho pohřbené
rodinné tajemství. Hvězda "American Crime Story" a "Legally Blonde" Selma Blair je úplně
šokovaná, když ji Tyler dojemně spojí s její milovanou zemřelou první láskou.

2018

3

6
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8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Arielle Kebbel, Ronda
Rousey, Ronnie OrtizMagro, Chad Michael
Murray

Hvězda "Midnight Texas" a "Ballers" Arielle Kebbel má díky Tylerovi srdceryvnou zkušenost,
2018
když ji spojí s milovaným zemřelým strýcem. Navenek drsný zevnějšek zápasnice v UFC Rondy
Rousey se změní poté, co jí Tyler přinese vzkaz ze záhrobí od jejího milovaného otce. Ronnie
Ortiz-Magro z "Jersey Shore" je dokonale zaskočena, když jí Tyler spojí s blízkým přítelem,
jenž tragicky zahynul před pouhými několika týdny. Temné rodinné tajemství je odhaleno
hvězdě "One Tree Hill" a "Agent Carter" Chadovi Michaelu Murraymu, když Tyler doručí
dlouho chybějící informaci z druhé strany.

3

7

26.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Jmenuje se to
bimbofikace

2017
Terry a Paul se vzdělávají na bimbofikaci, zatímco vysoce riziková pacientka touží po
sedmém zvětšení prsou a dvojče podstoupí operaci nosu, aby vypadal zase stejně jako
jeho bratr.

4

11

26.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

26.05.2021

11:00

1:00

26.05.2021

12:00

1:00

26.05.2021

13:00

1:00

26.05.2021

14:00

26.05.2021

26.05.2021

Vytrénovaná ňadra a V posledním díle pomáhají Paul a Terry bývalé videoklipové dračici Tawny Kitaen odstranit její
velké pozadí
vytrénovaná ňadra, napravují nos ve tvaru srdce, který lásku nepřináší a setkají se s brazilskou
panenkou, která chce větší pozadí.
Zpackané
Skutečná prsa z New Dr. Dubrow pomáhá opravit prsa ženě v domácnosti z New Jersey, zatímco Dr. Nassif řeší
operace
Jersey
dvakrát ohnutý nos po autohavárii. Fanatik do plastických operací s pozadím, které viděl celý
svět, potřebuje opravit svůj nos, aby dosáhl své vlastní plastické dokonalosti.
E! News: Daily 25.05.2021
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Pop 2021
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Držte krok s
Ex faktor
Když se Khloenin bývalý manžel Lamaro rozhodne vydat paměti, které obsahují detaily z jejich
Kardashians
společného života, rozhodne se jej po letech znovu kontaktovat. Poté, co musí čelit starým
pověstem, dělá si Kris starosti, že nastanou nepřijemnosti mezi ní a Khloé. Kim je nervózní z
živého přenosu tiskové konference v Bílém domě. Scott si myslí, že jeho pes může vyhrát v
soutěži Nejlepší show.

2017

4

12

2018

4

13

2021

21

100

2019

17

7

1:00

Držte krok s
Kardashians

Pravdivá minulosti

Kris je zvědavá, když se objeví neověřejné zprávy ohledně bývalé kamarádky , která byla
zavražděna před 25ti lety. Kim se snaží vybojovat si čas na to, aby mohla jet oslavit
narozeniny své dcery do Costa Rici. Když Khloé absolvuje svou první promenádu, objeví se
někdo z její minulosti.

2019

17

8

15:00

1:00

Zpackané
operace

Jmenuje se to
bimbofikace

2017
Terry a Paul se vzdělávají na bimbofikaci, zatímco vysoce riziková pacientka touží po
sedmém zvětšení prsou a dvojče podstoupí operaci nosu, aby vypadal zase stejně jako
jeho bratr.

4

11

16:00

1:00

Zpackané
operace

Vytrénovaná ňadra a V posledním díle pomáhají Paul a Terry bývalé videoklipové dračici Tawny Kitaen odstranit její 2017
velké pozadí
vytrénovaná ňadra, napravují nos ve tvaru srdce, který lásku nepřináší a setkají se s brazilskou
panenkou, která chce větší pozadí.

4

12
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17:00

1:00

Zpackané
operace

Skutečná prsa z New Dr. Dubrow pomáhá opravit prsa ženě v domácnosti z New Jersey, zatímco Dr. Nassif řeší
2018
Jersey
dvakrát ohnutý nos po autohavárii. Fanatik do plastických operací s pozadím, které viděl celý
svět, potřebuje opravit svůj nos, aby dosáhl své vlastní plastické dokonalosti.
Ex faktor
Když se Khloenin bývalý manžel Lamaro rozhodne vydat paměti, které obsahují detaily z jejich 2019
společného života, rozhodne se jej po letech znovu kontaktovat. Poté, co musí čelit starým
pověstem, dělá si Kris starosti, že nastanou nepřijemnosti mezi ní a Khloé. Kim je nervózní z
živého přenosu tiskové konference v Bílém domě. Scott si myslí, že jeho pes může vyhrát v
soutěži Nejlepší show.

4

13

26.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

17

7

26.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Pravdivá minulosti

Kris je zvědavá, když se objeví neověřejné zprávy ohledně bývalé kamarádky , která byla
zavražděna před 25ti lety. Kim se snaží vybojovat si čas na to, aby mohla jet oslavit
narozeniny své dcery do Costa Rici. Když Khloé absolvuje svou první promenádu, objeví se
někdo z její minulosti.

2019

17

8

26.05.2021

20:00

1:00

Skutečné
příběhy

Je to skutečné?

2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

2

26.05.2021

21:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Lucy Hale, Tyler
Oakley, Selma Blair

Když má Tyler sezení s hvězdou "Pretty Little Liars" Lucy Hale, odhalí šokující detaily z druhé
strany, které ona nazývá "špičkovou životní zkušeností". Youtuberovi Tyleru Oakleymu a jeho
matce se jejich svět ocitne vzhůru nohama poté, když Tyler odhalí jejich dlouho pohřbené
rodinné tajemství. Hvězda "American Crime Story" a "Legally Blonde" Selma Blair je úplně
šokovaná, když ji Tyler dojemně spojí s její milovanou zemřelou první láskou.

2018

3

6

26.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Arielle Kebbel, Ronda
Rousey, Ronnie OrtizMagro, Chad Michael
Murray

Hvězda "Midnight Texas" a "Ballers" Arielle Kebbel má díky Tylerovi srdceryvnou zkušenost,
2018
když ji spojí s milovaným zemřelým strýcem. Navenek drsný zevnějšek zápasnice v UFC Rondy
Rousey se změní poté, co jí Tyler přinese vzkaz ze záhrobí od jejího milovaného otce. Ronnie
Ortiz-Magro z "Jersey Shore" je dokonale zaskočena, když jí Tyler spojí s blízkým přítelem,
jenž tragicky zahynul před pouhými několika týdny. Temné rodinné tajemství je odhaleno
hvězdě "One Tree Hill" a "Agent Carter" Chadovi Michaelu Murraymu, když Tyler doručí
dlouho chybějící informaci z druhé strany.

3

7

26.05.2021

23:00

0:30

Nightly Pop
2021

25.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

3

80
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23:30

0:30

Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

24.05.2021

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.

2021

3

79

26.05.2021

0:00

1:00

Jmenuje se to
bimbofikace

2017
Terry a Paul se vzdělávají na bimbofikaci, zatímco vysoce riziková pacientka touží po
sedmém zvětšení prsou a dvojče podstoupí operaci nosu, aby vypadal zase stejně jako
jeho bratr.

4

11

26.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

4

12

2:00

1:00

Zpackané
operace

4

13

26.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Vytrénovaná ňadra a V posledním díle pomáhají Paul a Terry bývalé videoklipové dračici Tawny Kitaen odstranit její 2017
velké pozadí
vytrénovaná ňadra, napravují nos ve tvaru srdce, který lásku nepřináší a setkají se s brazilskou
panenkou, která chce větší pozadí.
Skutečná prsa z New Dr. Dubrow pomáhá opravit prsa ženě v domácnosti z New Jersey, zatímco Dr. Nassif řeší
2018
Jersey
dvakrát ohnutý nos po autohavárii. Fanatik do plastických operací s pozadím, které viděl celý
svět, potřebuje opravit svůj nos, aby dosáhl své vlastní plastické dokonalosti.
Lucy Hale, Tyler
Když má Tyler sezení s hvězdou "Pretty Little Liars" Lucy Hale, odhalí šokující detaily z druhé 2018
Oakley, Selma Blair
strany, které ona nazývá "špičkovou životní zkušeností". Youtuberovi Tyleru Oakleymu a jeho
matce se jejich svět ocitne vzhůru nohama poté, když Tyler odhalí jejich dlouho pohřbené
rodinné tajemství. Hvězda "American Crime Story" a "Legally Blonde" Selma Blair je úplně
šokovaná, když ji Tyler dojemně spojí s její milovanou zemřelou první láskou.

26.05.2021

3

6

26.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Arielle Kebbel, Ronda
Rousey, Ronnie OrtizMagro, Chad Michael
Murray

Hvězda "Midnight Texas" a "Ballers" Arielle Kebbel má díky Tylerovi srdceryvnou zkušenost,
2018
když ji spojí s milovaným zemřelým strýcem. Navenek drsný zevnějšek zápasnice v UFC Rondy
Rousey se změní poté, co jí Tyler přinese vzkaz ze záhrobí od jejího milovaného otce. Ronnie
Ortiz-Magro z "Jersey Shore" je dokonale zaskočena, když jí Tyler spojí s blízkým přítelem,
jenž tragicky zahynul před pouhými několika týdny. Temné rodinné tajemství je odhaleno
hvězdě "One Tree Hill" a "Agent Carter" Chadovi Michaelu Murraymu, když Tyler doručí
dlouho chybějící informaci z druhé strany.

3

7

26.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Žádné závazky pro
Stone

V závěru druhé řady se Kristin ocitá uprostřed intenzivních sporů mezi Brittainy a Reagan.
Jay si začíná budou svůj vlastní business. Stone tlačí Brittainy k závazku, ale ona se z dokáže
obratně vyvléknout z nabízeného slibu manželství.

2019

2

10

27.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nové začátky pro UJ

Kristinina obchodní kariéra se rozjíždí ve zbrusu nových kancelářích UJ, s rozrůstajícícm 2020
se počtem zaměstnanců a masivním plánem expanze. Brittainin pracovní život se
skvěle vyvíjí, ale její osobní vztahy se Stonem jsou na bodu mrazu. Kristin také čelí
napětí ve vztahu se zaměstnanci, zvláště pak s Kelly.

3

1
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Luann De Lesseps,
Maddie Ziegler, Jax
Taylor & Tom
Sandoval, Tituss
Burgess

Tyler snímá obrovskou tíhu viny z ramen hvězdy "The Real House of New York" a osobnosti
2018
Luann de Lesseps, když sdílí vzkaz od nedávno zemřelého přítele. Tyler opouští svoji nejmladší
klientku stále vzlykající, když sdělí taneční virtuosce Maddie Ziegler a její matce vzkaz od
babičky, kterou nikdy nepoznala. Tyler navštíví SUR restauraci s "Wanderpump Rules" studs
Jax & Tom a změní se ze skeptika ve skutečně věřícího. Hvězda "Unbreakable Kimmy Schmidt"
Tituss Burgess je ohromen, když se dozví, že jeho postelové aktivity jsou sledovány nevítaným
návštěvníkem ze záhrobí.

3

8

27.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Brooke BurkeCharvet, Robert
Buckley, Hayley
Orrantia, Soleil Moon
Frye

Poté, co si prošel obdobím obrovského množství smutku, je host Brooke Burke-Charvet
2018
schopen díky vzkazu od Tylera jít dále. Tyler šokuje ikonu "iZombie" a "One Tree Hill" Roberta
Buckleyho vzkazem z druhé strany o jeho málo známé rodinné historii. Tím, že přináší
konkrétní detaily hvězdě "The Goldbergs" Harley Orrantii způsobí emoční odhalení o
posledních chvílích života její zemřelé matky. Hvězda "Punky Brewster" Soleil Moon Frye a její
matka se rozpláčou poté, co jim Tyler předá neuvěřitelné vzkazy od Soleilina milovaného
zemřelého otce.

3

9

27.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Miluji velké pozadí a
nezemřel jsem!

4

14

27.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá bublina a
žádná potíž s
pozadím

Lékaři přijmou pacienta, který málem zemřel poté, co maminky proměna nevyšla. Muž, který 2018
se trápi se svým plochým nosem ho potřebuje vylepšit, aby mohl svou vyvolenou požádat o
ruku a "Supa" žena předvede svá aktiva.
Imitátorka popové hvězdy navštíví lékaře po silikonových injekcích, po kterých jí zůstala
2018
propadlá brada, mladá žena konečně odhalí své matce špatnou práci na jejich prsou po rocích
utrpení, a pacient s propadlými hýžděmi vyhledá pomoc lékařů poté, co ho zasáhla rakovina.

4

15

27.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

Matka zná svá prsa

Dr. Nassif přichází na pomoc k záchraně "kočičí" ženy jednak kvůli jejímu nosu a dále kvůli
jejím jasným prioritám. Dr. Dubrow asistuje u mladé ženy, která po rakovině prsou prodělala
dvojitou mastektomii a dvě popové hvězdy se pokouší najít svou cestu na pódium.

2018

4

16

27.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 26.05.2021
Pop 2021

2021

21

101

27.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kim a Kourtney se plánují narozeninové party pro své dcery, nastane ale rozčarování nad
bonbony. Kris se soustředí na Khloenin zlozvyk a zvažuje pomoc od profesionála. Poté, co
bodržela kritiku za název své nové řady tvarujícího prádla, čelí Kim složitému rozhodnutí
ohledně budoucnosti její společnosti.

2019

17

9

Tvrdé bonbony
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14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Obdarovaná

Když Tristan začne Khloé zahrnovat dary, dělá si Khloé obavy, že jeho gesta mu ji mají vrátit
zpátky. Kim a Kourtney zjišťují, že lidé z nedalekého společenství jsou nemocní z toxického
odpadu a hledají cestu, jak jim pomoci. Kris dává Khloé nezapomenutelný narozeninový
dárek.

2019

17

10

27.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Miluji velké pozadí a
nezemřel jsem!

4

14

27.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá bublina a
žádná potíž s
pozadím

Lékaři přijmou pacienta, který málem zemřel poté, co maminky proměna nevyšla. Muž, který 2018
se trápi se svým plochým nosem ho potřebuje vylepšit, aby mohl svou vyvolenou požádat o
ruku a "Supa" žena předvede svá aktiva.
Imitátorka popové hvězdy navštíví lékaře po silikonových injekcích, po kterých jí zůstala
2018
propadlá brada, mladá žena konečně odhalí své matce špatnou práci na jejich prsou po rocích
utrpení, a pacient s propadlými hýžděmi vyhledá pomoc lékařů poté, co ho zasáhla rakovina.

4

15

27.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Matka zná svá prsa

Dr. Nassif přichází na pomoc k záchraně "kočičí" ženy jednak kvůli jejímu nosu a dále kvůli
jejím jasným prioritám. Dr. Dubrow asistuje u mladé ženy, která po rakovině prsou prodělala
dvojitou mastektomii a dvě popové hvězdy se pokouší najít svou cestu na pódium.

2018

4

16

27.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Tvrdé bonbony

Kim a Kourtney se plánují narozeninové party pro své dcery, nastane ale rozčarování nad
bonbony. Kris se soustředí na Khloenin zlozvyk a zvažuje pomoc od profesionála. Poté, co
bodržela kritiku za název své nové řady tvarujícího prádla, čelí Kim složitému rozhodnutí
ohledně budoucnosti její společnosti.

2019

17

9

27.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Obdarovaná

Když Tristan začne Khloé zahrnovat dary, dělá si Khloé obavy, že jeho gesta mu ji mají vrátit
zpátky. Kim a Kourtney zjišťují, že lidé z nedalekého společenství jsou nemocní z toxického
odpadu a hledají cestu, jak jim pomoci. Kris dává Khloé nezapomenutelný narozeninový
dárek.

2019

17

10

27.05.2021

20:00

0:30

V hledáčku Lisy díl 8
Vanderpump

2021

1

8

27.05.2021

20:30

0:30

V hledáčku Lisy díl 9
Vanderpump

Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

2021

1

9
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Luann De Lesseps,
Maddie Ziegler, Jax
Taylor & Tom
Sandoval, Tituss
Burgess

Tyler snímá obrovskou tíhu viny z ramen hvězdy "The Real House of New York" a osobnosti
2018
Luann de Lesseps, když sdílí vzkaz od nedávno zemřelého přítele. Tyler opouští svoji nejmladší
klientku stále vzlykající, když sdělí taneční virtuosce Maddie Ziegler a její matce vzkaz od
babičky, kterou nikdy nepoznala. Tyler navštíví SUR restauraci s "Wanderpump Rules" studs
Jax & Tom a změní se ze skeptika ve skutečně věřícího. Hvězda "Unbreakable Kimmy Schmidt"
Tituss Burgess je ohromen, když se dozví, že jeho postelové aktivity jsou sledovány nevítaným
návštěvníkem ze záhrobí.

3

8

27.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Brooke BurkeCharvet, Robert
Buckley, Hayley
Orrantia, Soleil Moon
Frye

Poté, co si prošel obdobím obrovského množství smutku, je host Brooke Burke-Charvet
2018
schopen díky vzkazu od Tylera jít dále. Tyler šokuje ikonu "iZombie" a "One Tree Hill" Roberta
Buckleyho vzkazem z druhé strany o jeho málo známé rodinné historii. Tím, že přináší
konkrétní detaily hvězdě "The Goldbergs" Harley Orrantii způsobí emoční odhalení o
posledních chvílích života její zemřelé matky. Hvězda "Punky Brewster" Soleil Moon Frye a její
matka se rozpláčou poté, co jim Tyler předá neuvěřitelné vzkazy od Soleilina milovaného
zemřelého otce.

3

9

27.05.2021

23:00

0:30

26.05.2021

3

81

23:30

0:30

2021

3

80

27.05.2021

0:00

1:00

2018

4

14

27.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá bublina a
žádná potíž s
pozadím

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Lékaři přijmou pacienta, který málem zemřel poté, co maminky proměna nevyšla. Muž, který
se trápi se svým plochým nosem ho potřebuje vylepšit, aby mohl svou vyvolenou požádat o
ruku a "Supa" žena předvede svá aktiva.
Imitátorka popové hvězdy navštíví lékaře po silikonových injekcích, po kterých jí zůstala
propadlá brada, mladá žena konečně odhalí své matce špatnou práci na jejich prsou po rocích
utrpení, a pacient s propadlými hýžděmi vyhledá pomoc lékařů poté, co ho zasáhla rakovina.

2021

27.05.2021

Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

2018

4

15

27.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Matka zná svá prsa

Dr. Nassif přichází na pomoc k záchraně "kočičí" ženy jednak kvůli jejímu nosu a dále kvůli
jejím jasným prioritám. Dr. Dubrow asistuje u mladé ženy, která po rakovině prsou prodělala
dvojitou mastektomii a dvě popové hvězdy se pokouší najít svou cestu na pódium.

2018

4

16

25.05.2021
Miluji velké pozadí a
nezemřel jsem!
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Luann De Lesseps,
Maddie Ziegler, Jax
Taylor & Tom
Sandoval, Tituss
Burgess

Tyler snímá obrovskou tíhu viny z ramen hvězdy "The Real House of New York" a osobnosti
2018
Luann de Lesseps, když sdílí vzkaz od nedávno zemřelého přítele. Tyler opouští svoji nejmladší
klientku stále vzlykající, když sdělí taneční virtuosce Maddie Ziegler a její matce vzkaz od
babičky, kterou nikdy nepoznala. Tyler navštíví SUR restauraci s "Wanderpump Rules" studs
Jax & Tom a změní se ze skeptika ve skutečně věřícího. Hvězda "Unbreakable Kimmy Schmidt"
Tituss Burgess je ohromen, když se dozví, že jeho postelové aktivity jsou sledovány nevítaným
návštěvníkem ze záhrobí.

3

8

27.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Brooke BurkeCharvet, Robert
Buckley, Hayley
Orrantia, Soleil Moon
Frye

Poté, co si prošel obdobím obrovského množství smutku, je host Brooke Burke-Charvet
2018
schopen díky vzkazu od Tylera jít dále. Tyler šokuje ikonu "iZombie" a "One Tree Hill" Roberta
Buckleyho vzkazem z druhé strany o jeho málo známé rodinné historii. Tím, že přináší
konkrétní detaily hvězdě "The Goldbergs" Harley Orrantii způsobí emoční odhalení o
posledních chvílích života její zemřelé matky. Hvězda "Punky Brewster" Soleil Moon Frye a její
matka se rozpláčou poté, co jim Tyler předá neuvěřitelné vzkazy od Soleilina milovaného
zemřelého otce.

3

9

27.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Nové začátky pro UJ

3

1

28.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Pryč se vším starým

Kristinina obchodní kariéra se rozjíždí ve zbrusu nových kancelářích UJ, s rozrůstajícícm 2020
se počtem zaměstnanců a masivním plánem expanze. Brittainin pracovní život se
skvěle vyvíjí, ale její osobní vztahy se Stonem jsou na bodu mrazu. Kristin také čelí
napětí ve vztahu se zaměstnanci, zvláště pak s Kelly.
Kristin míří do Chicaga, aby se zde setkala s kamarádkou Biegs a našla vhodné prostory 2020
pro další obchod UJ. Váhá však, zda najde ten vysněný prostor či ne. Justinin přítel
Scott přijíždí a Brittainy sčítá následky svého jednání. Jay se snaží ukázat Justina
Scotovi to nejzajímavější z Nashvillu. Justin si dává schůzku s Kelly a snaží se jí pomoci
najít cestu z konfliktu s Kristin.

3

2

28.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Teressa Giudice,
Na konci třetí řady hvězda "The Real Housewives of New Jersey" Teresa Giudice bojuje s tím,
Jeannie & Mama Mai, aby se nezhroutila poté, co ji Tyler spojí s nedávno zesnulou matkou. Tyler odhaluje úplný
La Toya Jackson
poklad přes poselství ze záhrobí, když má sezení s hvězdou "The Real" Jeannie Mai a žena se
kterou se spojí, je její matka. Legenda pop music La Toya Jackson nachází ukončení, které
hledala, když jí Tyler odpoví na otázku, která zajímá celou Ameriku: " Jaké byly poslední
Michaelovy myšlenky předtím, než zemřel?"

2018

3

10

28.05.2021

8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Rebel Wilson, Chris
Harrison, Sofia
Vergara

Čtvrtá řada zachycuje Tylera Henryho, jak otevírá třináctou komnatu hvězde filmu “Pitch
2019
Perfect” , komičce Rebel Wilson! Tyler přináší vzkaz z druhé strany od členů Rebeliny rodiny.
Rebel je Tylerovými schopnostmi dohnána k slzám. Chris Harrison, účinkující v “The
Bachelor” nevěřícně kouká, když se Tyler spojí s Chrisovým dlouho ztraceným učitelem. Mega
star Sofia Vergara je Tylerovi vděčná, že ji přinesl vzkaz od jejího tragicky zmizelého bratra.

4

1
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1:00

Zpackané
operace

Dej mi víc
…chirurgických
zákroků
Harampádí v těle

28.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

28.05.2021

11:00

1:00

Zpackané
operace

28.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 27.05.2021
Pop 2021

28.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Show musí
pokračovat

28.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nedráždit býka

28.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

28.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Dej mi víc
…chirurgických
zákroků
Harampádí v těle

28.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

Silikony

28.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Show musí
pokračovat

28.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Nedráždit býka

Silikony

Rajee se svými uzlinami se znovu vrací k lékařům, mladá žena s nesourodými prsy potřebuje
kosmetický zákrok a imitátor popové hvězdy potřebuje před světovým turné opravit svůj nos

2018

4

17

Pomoc lékařů vyhledá 25 letá žena, které pes ukousl polovinu jejích rtů a žena, která sama
sobě doma napumpovala 4600 cementu a jejíž prsa naléhavě potřebují pomoc. Mezitím Dr.
Dubrow pracuje na pozadí, které bylo zvětšeno při rozštěpu páteře.
Mladá žena, jejíž tělo bylo zpustošeno nekrotizující fascitidou, potřebuje pomoc lékařů, aby
zachránili to, co ještě zbylo z jejích prsou. Jižanská žena se chce zbavit svého "čarodějnického"
nosu a světově proslulá osoba vyhledá pomoc.
Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kim a Khloe zuří, že Kourney skrývá některé aspekty svého života před kamerami a jsou
rozhodnuté ji z pořadu vyřadit. Kim pomáhá mladému muži, nedávno propuštěného z vězení,
s návratem do běžného života.
Kris vezme rodinu do Wyomingu ve snaze uvolnit napětí mezi jednotlivými členy a posílit
jejich vazby. Její plán má ale trhliny, když se dívky začnou prát. Kendall je nadšená, že má
strávit tolik času s Kylie.
Rajee se svými uzlinami se znovu vrací k lékařům, mladá žena s nesourodými prsy potřebuje
kosmetický zákrok a imitátor popové hvězdy potřebuje před světovým turné opravit svůj nos

2018

4

18

2018

4

19

2021

21

102

2019

17

11

2019

17

12

2018

4

17

Pomoc lékařů vyhledá 25 letá žena, které pes ukousl polovinu jejích rtů a žena, která sama
sobě doma napumpovala 4600 cementu a jejíž prsa naléhavě potřebují pomoc. Mezitím Dr.
Dubrow pracuje na pozadí, které bylo zvětšeno při rozštěpu páteře.
Mladá žena, jejíž tělo bylo zpustošeno nekrotizující fascitidou, potřebuje pomoc lékařů, aby
zachránili to, co ještě zbylo z jejích prsou. Jižanská žena se chce zbavit svého "čarodějnického"
nosu a světově proslulá osoba vyhledá pomoc.
Kim a Khloe zuří, že Kourney skrývá některé aspekty svého života před kamerami a jsou
rozhodnuté ji z pořadu vyřadit. Kim pomáhá mladému muži, nedávno propuštěného z vězení,
s návratem do běžného života.
Kris vezme rodinu do Wyomingu ve snaze uvolnit napětí mezi jednotlivými členy a posílit
jejich vazby. Její plán má ale trhliny, když se dívky začnou prát. Kendall je nadšená, že má
strávit tolik času s Kylie.

2018

4

18

2018

4

19

2019

17

11

2019

17

12
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Rebel Wilson, Chris
Harrison, Sofia
Vergara

Čtvrtá řada zachycuje Tylera Henryho, jak otevírá třináctou komnatu hvězde filmu “Pitch
2019
Perfect” , komičce Rebel Wilson! Tyler přináší vzkaz z druhé strany od členů Rebeliny rodiny.
Rebel je Tylerovými schopnostmi dohnána k slzám. Chris Harrison, účinkující v “The
Bachelor” nevěřícně kouká, když se Tyler spojí s Chrisovým dlouho ztraceným učitelem. Mega
star Sofia Vergara je Tylerovi vděčná, že ji přinesl vzkaz od jejího tragicky zmizelého bratra.

4

1

28.05.2021

21:00

1:00

Skutečné
příběhy

Věnováno lásce

2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

3

28.05.2021

22:00

1:00

Hvězdné sestry

Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.

2021

2

3

28.05.2021

23:00

0:30

27.05.2021

3

82

23:30

0:30

2021

3

81

28.05.2021

0:00

1:00

Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z
uplynulého týdne. Překvapující, necenzurované a vždy šokující.
Rajee se svými uzlinami se znovu vrací k lékařům, mladá žena s nesourodými prsy potřebuje
kosmetický zákrok a imitátor popové hvězdy potřebuje před světovým turné opravit svůj nos

2021

28.05.2021

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Nightly Pop
2021
Nightly Pop
2021
Zpackané
operace

2018

4

17

28.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

4

18

28.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

4

19

28.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Pomoc lékařů vyhledá 25 letá žena, které pes ukousl polovinu jejích rtů a žena, která sama
2018
sobě doma napumpovala 4600 cementu a jejíž prsa naléhavě potřebují pomoc. Mezitím Dr.
Dubrow pracuje na pozadí, které bylo zvětšeno při rozštěpu páteře.
Silikony
Mladá žena, jejíž tělo bylo zpustošeno nekrotizující fascitidou, potřebuje pomoc lékařů, aby
2018
zachránili to, co ještě zbylo z jejích prsou. Jižanská žena se chce zbavit svého "čarodějnického"
nosu a světově proslulá osoba vyhledá pomoc.
Teressa Giudice,
Na konci třetí řady hvězda "The Real Housewives of New Jersey" Teresa Giudice bojuje s tím, 2018
Jeannie & Mama Mai, aby se nezhroutila poté, co ji Tyler spojí s nedávno zesnulou matkou. Tyler odhaluje úplný
La Toya Jackson
poklad přes poselství ze záhrobí, když má sezení s hvězdou "The Real" Jeannie Mai a žena se
kterou se spojí, je její matka. Legenda pop music La Toya Jackson nachází ukončení, které
hledala, když jí Tyler odpoví na otázku, která zajímá celou Ameriku: " Jaké byly poslední
Michaelovy myšlenky předtím, než zemřel?"

3

10

26.05.2021
Dej mi víc
…chirurgických
zákroků
Harampádí v těle
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Rebel Wilson, Chris
Harrison, Sofia
Vergara

Čtvrtá řada zachycuje Tylera Henryho, jak otevírá třináctou komnatu hvězde filmu “Pitch
2019
Perfect” , komičce Rebel Wilson! Tyler přináší vzkaz z druhé strany od členů Rebeliny rodiny.
Rebel je Tylerovými schopnostmi dohnána k slzám. Chris Harrison, účinkující v “The
Bachelor” nevěřícně kouká, když se Tyler spojí s Chrisovým dlouho ztraceným učitelem. Mega
star Sofia Vergara je Tylerovi vděčná, že ji přinesl vzkaz od jejího tragicky zmizelého bratra.

4

1

28.05.2021

5:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Pryč se vším starým

Kristin míří do Chicaga, aby se zde setkala s kamarádkou Biegs a našla vhodné prostory 2020
pro další obchod UJ. Váhá však, zda najde ten vysněný prostor či ne. Justinin přítel
Scott přijíždí a Brittainy sčítá následky svého jednání. Jay se snaží ukázat Justina
Scotovi to nejzajímavější z Nashvillu. Justin si dává schůzku s Kelly a snaží se jí pomoci
najít cestu z konfliktu s Kristin.

3

2

29.05.2021

6:00

0:30

Bradshawovic
banda

Fit v krátké době

Terry bude uvádět závod Nascar, což bude jeho první veřejný projev před publikem od
začátku pandemie. Chce vypadat co nejlépe, ale bude schopný dostat se opět do formy a do
svých oblíbených kalhot? Terry se také snaží zapojit Rachel, aby se zazpívala během závodu,
ale dovolí ji nervozita udržet mikrofon?

2020

1

7

29.05.2021

6:30

0:30

Bradshawovic
banda

Ano ano Terry

2020

1

8

29.05.2021

7:00

0:30

Matt, král bálu

2020

1

7

29.05.2021

7:30

0:30

2020

1

8

29.05.2021

8:00

1:00

Vítejte u
Fraserů
Vítejte u
Fraserů
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

V Tammy roste nedůvěra v chystaném romantickém překvapení u příležitosti jejich výročí s
Terrym, které zahrnuje cestu do Paříže. Mezitím, Zurie se připojí k rodině a najde zálibu v
koních.
Rodiče Matta a Marie se vrací zpět do Cranston. Alexa se snaží zapojit Matta do své velké
módní show, má ale větší problém se svou matkou.
Matt se chystá představit Alexe svůj plán, ale Angela nesouhlasí. Mezitím Alexa sní o svatbě s
Mattem a má pocit, že její sen se nenaplní.
Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož
smrt na ni stále doléhá. Hudebník Bobby Brown se neubrání slzám poté, co jej Tyler spojí s
milovanou zemřelou dcerou Bobby Kristinou Brown. Tyler šokuje obvykle vyrovnanou JWoww
poté, co ji prozradí tajemství ze záhrobí, která mohla znát pouze ona.

2017

2

8

29.05.2021

9:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Mel B, Reza Farahan, Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát 2017
Jana Kramer, Tionne se Scary Spice. Hvězdě Shah´s of Sunset, Reza Farahan dojdou slova poté, co ho Tyler spojí s
"t-boz" Watkins
jeho dvěma dědy, kteří zemřeli na bojištích. Hvězda country music Jana Kramer je ohromena,
když jí Tyler přináší vzkaz ze záhrobí od její nejlepší přítelkyně. A hip hopová super skupina
TLC je ze záhrobí smířena s tragickou nehodou poté co Tyler spojí T-Boz s Lisou "Left Eye "
Lopez.

2

9

Blik blik
Eva Longoria, Bobby
Brown, Jwoww
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nico Tortorella, Ice-t Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným 2017
And Coco Austin, Alan dědečkem. Zatímco CoCo Austin je věřící, její manžel Ice-T nevěří, ale oba jsou v šoku, když
Thicke
Tyler přesně popíše mnoho detailů, které nemohl nikde zjistit. Ve velmi mimořádném díle
Hollywoodského média dává Tyler výklad Alanu Thickovi a jeho ženě Tanye krátce před
Alanovou tragickou smrtí a předává mu varování s šokující předtuchou. Následně v setkání
plném emocí se Tyler vrací k setkání s Tanyou Thicke, aby jí pomohl překonat její nezměrný
smutek.

2

10

29.05.2021

11:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Janice Dickinson,
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s 2017
Joanna Krupa, Marlee jejím drahým přítelem Johnem Belushim. Tyler obdrží zprávy z druhé strany, aby pomohl
Matlin
vyřešit tragickou polskou záhadnou vraždu pro bývalou hvězdu Real Housewife, Joannu Krupa.
A nakonec Tyler přináší tolik potřebné plačtivé spojení pro držitelku Oscara herečku Marlee
Matlin s jejím zesnulým otcem, který jí poskytne informace z jejího dětství, jež pomohou
osvětlit její hluchotu.

2

11

29.05.2021

12:00

1:00

E! News: Daily 28.05.2021
Pop 2021

29.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Právnička bruneta

29.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

29.05.2021

15:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vaše denní dávka nejnovější zpráv ze světa hollywoodských hvězd při každodenní talkshow.
Zábava, rozhovory a nejnovější trendy, fascinující příběhy a mnoho dalších. Sledujte vše při
vašem šálku čaje.
Kim se rozhodne následovat kroky svého otce a splnit si svůj celoživotní sen stát se
právníkem, ale obává se, zda si na sebe nenaložila více, než je schopna zvládnout. Kourtney
trápí, že Mason velmi rychle vyrůstá a že už s ní nebude chtít trávit volný čas a Scott
povzbuzuje Khloe, aby oživila svou uměleckou kariéru.

2021

21

103

2019

16

5

Útěk před požárem

Když v jejich okolí propuknou katastrofální požáry, je rodina nucena uprchnout ze svých
domovů a hrozí, že bude překažena pohádková narozeninová oslava, kterou Rob naplánoval
pro svou dceru Dream. Kim a její tým netrpělivě čekají na prezidentovo vyjádření o tom, zda
podpoří jejich průkopnickou legislativu ve vězeňské reformě a Kris Jenner hraje v hudebním
klipu Ariany Grande.

2019

16

6

Mrzutosti s
mazlíčkem

Khloeina nedůvěra k matčinu příteli Coreymu se znovu projeví na velmi trapném rodinném
výletu do Palm Springs a Kris je uražená a zmatená z chování své dcery. Kendall pozve
Kourtney a její děti, aby u ní zůstali po evakuaci z domova kvůli požárům, ale když Kourtney
nevykazuje žádné známky k odchodu, musí Kendall najít způsob, jak ji říct, že se zde zdržuje
déle, než byla pozvána. Kim se rozzlobí, když se dozví, že Khloe dala tajně North nové
zvířátko.

2019

16

7
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Držte krok s
Kardashians

Nešťastná tábornice

Kim je odhodlána splnit jeden z Northiných celoživotních snů a testuje své schopnosti přežití
na nočním kempování v divočině. Malika zamíří zpět do Clevelandu poprvé od Trueina
narození a začíná se domnívat, že Khloe možná zápasí s problémy ve svém vztahu. Scott je
odhodlán posunout svou značku na další úroveň, aniž by spoléhal na svou slavnou rodinu.

2019

16

8

29.05.2021

17:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Vánoční chaos

Kris neochotně dovoluje Kim, aby se postarala o každoroční párty na Štědrý den, ale svátek je 2019
v ohrožení poté, co se Kris dozví, že si Kim pozvala nevítaného hosta. Khloe musí přijít na
pomoc, když North nečekaně zemřel křeček a Kim se tím nemůže zabývat. Kris je odhodlaná
porozumět nekonvenčnímu vztahu mezi Kourtney, Scottem a jeho přítelkyní Sofií poté, co
jsou všichni tři spatřeni na dovolené v Mexiku.

16

9

29.05.2021

18:00

1:00

Období změn

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

8

29.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Velká šéfka
Cavallari

Nechci drama s
Llamou

Kristin a Jay se přestěhovali do svého nového domova, kde se na rodinné farmě chovají kuřata 2019
a kozy. Jako překvapení pro Jaye, souhlasila Kristin s hlídáním dětí od své kamarádky Caroline
Bryan's llama. Mezitím je v Uncommon James plno práce, Kristin již zaměstnává 55 lidí. S
rozvojem obchodu potřebuje Kristin od každého ten nejlepší výkon, ale Shannon se k tomu
staví po svém.

2

1

29.05.2021

20:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Zatřást palmami v
Palm Springs

Kristin spojuje obchod se zábavou, když zamíří z města do Palm Springs na natáčení kampaně 2019
pro UJ. Mezitím se v Nashvillu Brittany snaží převzít kontrolu nad zásadním problémem s
námořní přepravou a Jay prožívá těžké chvíle, protože Kristin je stále mimo město.

2

2

29.05.2021

21:00

0:30

Bradshawovic
banda

Fit v krátké době

Terry bude uvádět závod Nascar, což bude jeho první veřejný projev před publikem od
začátku pandemie. Chce vypadat co nejlépe, ale bude schopný dostat se opět do formy a do
svých oblíbených kalhot? Terry se také snaží zapojit Rachel, aby se zazpívala během závodu,
ale dovolí ji nervozita udržet mikrofon?

2020

1

7

29.05.2021

21:30

0:30

Bradshawovic
banda

Ano ano Terry

2020

1

8

29.05.2021

22:00

0:30

Matt, král bálu

2020
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29.05.2021

22:30

0:30

2020

1

8

29.05.2021

23:00

1:00

Vítejte u
Fraserů
Vítejte u
Fraserů
Hvězdné hry

V Tammy roste nedůvěra v chystaném romantickém překvapení u příležitosti jejich výročí s
Terrym, které zahrnuje cestu do Paříže. Mezitím, Zurie se připojí k rodině a najde zálibu v
koních.
Rodiče Matta a Marie se vrací zpět do Cranston. Alexa se snaží zapojit Matta do své velké
módní show, má ale větší problém se svou matkou.
Matt se chystá představit Alexe svůj plán, ale Angela nesouhlasí. Mezitím Alexa sní o svatbě s
Mattem a má pocit, že její sen se nenaplní.
Joel McHale & Sarah McHale, Mike 'The Miz' Mizanin & Maryse Ouellet a Lamorne Morris &
Alesha Reneese hlásí ze svých domovů po noci plné zábavy a her moderované Kevinem
Hartem.

2020

1

7

Blik blik
Pomocníci Santy a
Vánoční tance
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Hvězdné hry

Ukaž a řekni

Kevin Hart moderuje noční zábavné hry s oblíbenými osobnostmi ze světa showbusinessu.
2020
Páry a dvojice hrají současně ze svých domovů. Čelí výzvám a každé kolo přináší nové a
neočekávané zážitky.
Kevin Hart moderuje noční zábavné hry s oblíbenými osobnostmi ze světa showbusinessu.
2020
Páry a dvojice hrají současně ze svých domovů. Čelí výzvám a každé kolo přináší nové a
neočekávané zážitky.
Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož
2017
smrt na ni stále doléhá. Hudebník Bobby Brown se neubrání slzám poté, co jej Tyler spojí s
milovanou zemřelou dcerou Bobby Kristinou Brown. Tyler šokuje obvykle vyrovnanou JWoww
poté, co ji prozradí tajemství ze záhrobí, která mohla znát pouze ona.

1

8

29.05.2021

1:00

1:00

Hvězdné hry

29.05.2021

2:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Ukazováčky a
vypotřebovaný
toaletní papír
Eva Longoria, Bobby
Brown, Jwoww
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29.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Mel B, Reza Farahan, Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát 2017
Jana Kramer, Tionne se Scary Spice. Hvězdě Shah´s of Sunset, Reza Farahan dojdou slova poté, co ho Tyler spojí s
"t-boz" Watkins
jeho dvěma dědy, kteří zemřeli na bojištích. Hvězda country music Jana Kramer je ohromena,
když jí Tyler přináší vzkaz ze záhrobí od její nejlepší přítelkyně. A hip hopová super skupina
TLC je ze záhrobí smířena s tragickou nehodou poté co Tyler spojí T-Boz s Lisou "Left Eye "
Lopez.

2

9

29.05.2021

4:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Nico Tortorella, Ice-t Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným 2017
And Coco Austin, Alan dědečkem. Zatímco CoCo Austin je věřící, její manžel Ice-T nevěří, ale oba jsou v šoku, když
Thicke
Tyler přesně popíše mnoho detailů, které nemohl nikde zjistit. Ve velmi mimořádném díle
Hollywoodského média dává Tyler výklad Alanu Thickovi a jeho ženě Tanye krátce před
Alanovou tragickou smrtí a předává mu varování s šokující předtuchou. Následně v setkání
plném emocí se Tyler vrací k setkání s Tanyou Thicke, aby jí pomohl překonat její nezměrný
smutek.

2
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29.05.2021

5:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Janice Dickinson,
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s 2017
Joanna Krupa, Marlee jejím drahým přítelem Johnem Belushim. Tyler obdrží zprávy z druhé strany, aby pomohl
Matlin
vyřešit tragickou polskou záhadnou vraždu pro bývalou hvězdu Real Housewife, Joannu Krupa.
A nakonec Tyler přináší tolik potřebné plačtivé spojení pro držitelku Oscara herečku Marlee
Matlin s jejím zesnulým otcem, který jí poskytne informace z jejího dětství, jež pomohou
osvětlit její hluchotu.

2

11
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Divoká dvojčata Když se z dobré holky Nicole dosahuje absolutního vrcholu ve své kariéře, když je požádána, aby se zúčastnila vůbec 2019
stane ta špatná
vůbec prvního čistě ženské turnaje Evolution. Brie je v šoku, když zjistí, že by měla být po
boku Nicole pouze jako její pomocnice (služka), což ji nutí k zamyšlení, jestli to není znamení,
že už má sport jednou provždy pověsit na hřebíček. Mezitím se Bryan snaží vybalancovat svůj
život na cestách jako WWE superstar se svou vášní ekologicky šetrného příkladu pro svou
dceru a je připraven učinit některá tvrdá rozhodnutí.

4

7

30.05.2021

7:00

1:00

Divoká dvojčata Cesta k Evolution

30.05.2021

8:00

1:00

Divoká dvojčata Ženy v centru dění

30.05.2021

9:00

1:00

30.05.2021

10:00

1:00

30.05.2021

11:00

1:00

30.05.2021

12:00

1:00

30.05.2021

13:00

1:00

30.05.2021

14:00

1:00

Zpackané
operace

30.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

S tím, jak se blíží televizní utkání mezi Nicole a Rondou Rousey, zažehnou publikované zprávy
v Nicole oheň, jaký ještě nepocítila. Mezitím Brie přinese sestře a její rodině takové šokující
novinky, s jakými nikdo nepočítal.
Konečně je zde vůbec první dámské placené vysílání (pay-per-view) Evolution. Dvojčata
zamíří do New Yorku během bouře jejich mediálních vystoupení a armádou prošpikovanou
průbojnou rally. Nicole je rozhodnuta ukázat světu, že je stvořena pro její životní událost,
zápas proti Rondě Rousey, zatímco Brie najde odvahu, aby promluvila o šikaně, se kterou se
tento rok potýkala.

2019

4

8

2019

4

9

Divoká dvojčata Vývoj sester
Bellových

Byl to rok plný změn pro dvojčata Bellovy a tak pro oddych zamíří do Nappa Valley, aby si
vyjasnily své postoje před tím, než se přestěhují a budou pokračovat dál v samostatných
životech. Zatímco Brie je připravena na klidnější život s nadějí na další dítě, Nicole si
zabezpečila kariéru a konečně míří do náruče svého nového objektu lásky.

2019

4

10

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Zpackané
operace

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

6

Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

7

Období změn

2021

20

8

Mimozemská "krása" V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný
2016
cementem. Terry provádí zákrok na ženě, jejíž bradavky jsou příliš veliké a jeden neuvěřitelný
pacient chce vypadat jako vetřelec.
Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let, Dr. Nassif má sezení 2016
se ženou, která od střední školy není schopná zavřít svá ústa a lékaři se setkávají s gamblerem,
který má vážný problém s mužskými prsy.
Návrat hlasu
Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné
2016
rhinoplastiky. Terry rekonstruuje prsa mladé mamince, které dali dvě rozdílné velikosti
implantátů, což dělá prsa nesouměrnými. Lékaři pomáhají ženě, jejíž ušní boltce odstávají
téměř o 5 cm.

3

1

3

2

3

3

Letní láska

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

Stránka 81 z 86

MONTHLY E! Europe květen 2021 Listings v1 (2 3 21).xlsx
30.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá katastrofa

2016

3

4

Brazilská panenka

Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými
prsy, které má operace pomoci k manželství a lékaří odstraňují silikonové hvězdě implantáty
z dřívějšího zákroku.
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek, Paul provádí
rekonstrukční rhinoplastiku ženě, kterou si dobírali skrz její nos už od dětství a brazilská
"lidská panenka" vyhledá lékařskou radu poté, co se nekvalitní hrudní implantáty podepsaly
na jeho vzhledu.

30.05.2021

17:00

1:00

Zpackané
operace

2016

3

5

30.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians
V hledáčku Lisy
Vanderpump

Letní láska

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

6

30.05.2021

19:00

1:00

Konec jedné epizody Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

7

30.05.2021

20:00

1:00

Období změn

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

8

30.05.2021

21:00

1:00

díl 9.

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

9

30.05.2021

22:00

0:30

díl 10

1

10

1:00

Skutečné
příběhy

Věnováno lásce

2021
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.
2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

30.05.2021

22:30

1

3

30.05.2021

23:30

1:00

Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

2021

20

9

0:30

0:30

Držte krok s
díl 9.
Kardashians
V hledáčku Lisy díl 10
Vanderpump

30.05.2021

Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její
pořad během lockdownu. Každý díl je překvapením a je pojatý jako malá party v jejím
krásném domově.

2021

1

10
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1:00

1:00

Skutečné
příběhy

Věnováno lásce

2021
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které
popisují jejich tvůrci a hvězdy. Díly se zaměřují na témata realit show, seznamek,
reality soutěží, šokujících a pravdu odkrývajících pořadů, pořadů zabývajících se
úpravou vzhledu a dalších. Pozvání k rozhovorům přjali Kardashians, Osbournovi, Julie
CHen, Carson Kressley, Richard Hatch, Kendra Wilkinson, Mama June a účastnice show
Real Housewives Kyle Richards, Teresa Giudice, Lisa Vanderpump a Kandi Burruss.

1

3

30.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Mužská prsa

3

2

30.05.2021

3:00

1:00

Zpackané
operace

Návrat hlasu

Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let, Dr. Nassif má sezení 2016
se ženou, která od střední školy není schopná zavřít svá ústa a lékaři se setkávají s gamblerem,
který má vážný problém s mužskými prsy.
Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné
2016
rhinoplastiky. Terry rekonstruuje prsa mladé mamince, které dali dvě rozdílné velikosti
implantátů, což dělá prsa nesouměrnými. Lékaři pomáhají ženě, jejíž ušní boltce odstávají
téměř o 5 cm.

3

3

30.05.2021

4:00

1:00

Zpackané
operace

Dvojitá katastrofa

2016

3

4

30.05.2021

5:00

1:00

Zpackané
operace

Brazilská panenka

Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými
prsy, které má operace pomoci k manželství a lékaří odstraňují silikonové hvězdě implantáty
z dřívějšího zákroku.
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek, Paul provádí
rekonstrukční rhinoplastiku ženě, kterou si dobírali skrz její nos už od dětství a brazilská
"lidská panenka" vyhledá lékařskou radu poté, co se nekvalitní hrudní implantáty podepsaly
na jeho vzhledu.

2016

3

5

31.05.2021

6:00

1:00

Velká šéfka
Cavallari

Křišťálově čisté

Kristin se snaží vybalancovat svůj pracovní a soukromý život, je smutná ze ztraceného
2020
přátelství s Kelly. Hledá radu u astrologa, který se specializuje na vztahy a snaží se přijít na to,
zda se dá její vztah s Kelly napravit. Brittainy je nově singl, ale je šokována z toho, že by mohla
být těhotná se Stonem a uvažuje, zda bylo správné rozhodnutí se s ním rozejít.

3

3

31.05.2021

7:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Terra Jole, Lizzo,
Howie Mandel

Temperamentní hvězda "Little Women LA" Terra Jole podlehne emocím v okamžiku, kdy jí
2019
Tyler přináší potvrzení od jejího zbožňovaného zemřelého otce. Když Tyler dostane zprávy od
zemřelého otce sladké hvězdy nahrávek hip hopu Lizzo, sdílí její zármutek a otevírá její
trauma ztráty fanouška číslo jedna. Tyler změní moderátora "Amerika má talent" ze skeptika
ve veřícího poté, co spojí komediální legendu s jeho zesnulým otcem s jasnými detaily a
srdečným smíchem.

4

2
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8:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kenya Moore, Wendi Velmi působivá Kenya Moore si vyslechne emocionální výklad, když ji Tyler spojí s její
Mcclennon-covey,
oblíbenou babičkou, která přiměje hvězdu "Real Housewives of Atlanta", aby se podělila o
Macklemore
drsné vzpomínky na své dětství. Tyler přivede herečku a komičku filmu "Bridesmaids" a
televizního sitcomu "Goldbergovi" Wendi McClennon-Coveyvou k slzám, když jí poodhalí
detaily o smrti jejího strýce. Nakonec Tyler cestuje do Seattlu, kde se hudební superstar
Macklemore rozpláče poté, co uslyší vzkazy ze záhrobí od velmi blízké zesnulé přítelkyně ze
střední školy.

2019

4

3

31.05.2021

9:00

1:00

Zpackané
operace

Královna prsou

Obří prsní dvorce donutí ženu s XXL prsy, aby to konzultovala s lékaři. Ti také pomáhají ženě, 2018
aby se konečně cítila přitažlivá pro svého manžela, poté, co narovnají její problematický nos.
A nakonec bývalý vítěz mužského krále krásy chce, aby jeho vyřazené pažní implantáty byly
revidovány nebo odstraněny.

4

20

31.05.2021

10:00

1:00

Zpackané
operace

Plážové plece

2018

4

21

1:00

Zpackané
operace

Hledání perfektní
hrudi

2018

4

22

12:00

1:00

díl 9.

2021

20

9

31.05.2021

13:00

1:00

Držte krok s
Kardashians
Držte krok s
Kardashians

Muž, který se chce stát elfem, si přeje vypadat extraterestriálně, k nehodám náchylná žena
doufá, že její 15cm dlouhý nos je kouzelný, a bývalý kulturista potřebuje pomoci s opravdu
zrádnými implantáty.
Martinu Big extrémní letní opalovací injekce přivedly zpět k lékařům, kteří vidí její přeměnu.
Transgender muž doufá, že mu doktor Dubrow dokáže opravit poškozenou hruď a Dr. Nassif
je ženinou poslední nadějí, jak vyléčit její paralyzující záchvaty paniky.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.

31.05.2021

11:00

31.05.2021

Boje, přátelství a
Fashion Week

Kim je moc přátelská s bývalým Khloeniným mužem, Khoé se rozhodne nastavit hranice. Kylie 2020
připravuje vsup své firmy Kylie Cosmetics ve spolupráci s Balmain na pařížském Fashion
Weeku. Napětí by se dalo krájet, když Kim a Khloé konfrontují Kourtney v jejích nedávných
postojích, což vede k ostrým sesterským hádkám.

18

1

31.05.2021

14:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Boje, přátelství a
Fashion Week 2

18

2

31.05.2021

15:00

1:00

Zpackané
operace

Královna prsou

V dozvuku bojů, Kim a Kourtney míří do Arménie, aby pokřitily své děti. Kourtney zjišťuje, že 2020
její životní styl ji činí nešťastnou a rozhodne se učinit velkou změnu. Kris zjišťuje, že je Kylie
nemocná a nemůže tak dostát svým závazkům v Paříži.
Obří prsní dvorce donutí ženu s XXL prsy, aby to konzultovala s lékaři. Ti také pomáhají ženě, 2018
aby se konečně cítila přitažlivá pro svého manžela, poté, co narovnají její problematický nos.
A nakonec bývalý vítěz mužského krále krásy chce, aby jeho vyřazené pažní implantáty byly
revidovány nebo odstraněny.

4

20

31.05.2021

16:00

1:00

Zpackané
operace

Plážové plece

Muž, který se chce stát elfem, si přeje vypadat extraterestriálně, k nehodám náchylná žena
doufá, že její 15cm dlouhý nos je kouzelný, a bývalý kulturista potřebuje pomoci s opravdu
zrádnými implantáty.

4

21
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17:00

1:00

Zpackané
operace

Hledání perfektní
hrudi

Martinu Big extrémní letní opalovací injekce přivedly zpět k lékařům, kteří vidí její přeměnu. 2018
Transgender muž doufá, že mu doktor Dubrow dokáže opravit poškozenou hruď a Dr. Nassif
je ženinou poslední nadějí, jak vyléčit její paralyzující záchvaty paniky.
Kim je moc přátelská s bývalým Khloeniným mužem, Khoé se rozhodne nastavit hranice. Kylie 2020
připravuje vsup své firmy Kylie Cosmetics ve spolupráci s Balmain na pařížském Fashion
Weeku. Napětí by se dalo krájet, když Kim a Khloé konfrontují Kourtney v jejích nedávných
postojích, což vede k ostrým sesterským hádkám.

4

22

31.05.2021

18:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Boje, přátelství a
Fashion Week

18

1

31.05.2021

19:00

1:00

Držte krok s
Kardashians

Boje, přátelství a
Fashion Week 2

V dozvuku bojů, Kim a Kourtney míří do Arménie, aby pokřitily své děti. Kourtney zjišťuje, že
její životní styl ji činí nešťastnou a rozhodne se učinit velkou změnu. Kris zjišťuje, že je Kylie
nemocná a nemůže tak dostát svým závazkům v Paříži.

2020

18

2

31.05.2021

20:00

1:00

Hvězdné sestry

Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.

31.05.2021

21:00

1:00

E! Pravdivé
hollywoodské
příběhy
Hollywoodské
médium Tyler
Henry

2021

2

3

Terra Jole, Lizzo,
Howie Mandel

Temperamentní hvězda "Little Women LA" Terra Jole podlehne emocím v okamžiku, kdy jí
2019
Tyler přináší potvrzení od jejího zbožňovaného zemřelého otce. Když Tyler dostane zprávy od
zemřelého otce sladké hvězdy nahrávek hip hopu Lizzo, sdílí její zármutek a otevírá její
trauma ztráty fanouška číslo jedna. Tyler změní moderátora "Amerika má talent" ze skeptika
ve veřícího poté, co spojí komediální legendu s jeho zesnulým otcem s jasnými detaily a
srdečným smíchem.

4

2

31.05.2021

22:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kenya Moore, Wendi Velmi působivá Kenya Moore si vyslechne emocionální výklad, když ji Tyler spojí s její
Mcclennon-covey,
oblíbenou babičkou, která přiměje hvězdu "Real Housewives of Atlanta", aby se podělila o
Macklemore
drsné vzpomínky na své dětství. Tyler přivede herečku a komičku filmu "Bridesmaids" a
televizního sitcomu "Goldbergovi" Wendi McClennon-Coveyvou k slzám, když jí poodhalí
detaily o smrti jejího strýce. Nakonec Tyler cestuje do Seattlu, kde se hudební superstar
Macklemore rozpláče poté, co uslyší vzkazy ze záhrobí od velmi blízké zesnulé přítelkyně ze
střední školy.

2019

4

3

31.05.2021

23:00

0:30

E! Dating: bez
filtru

Vše co chci k
Vánocům je…

Pojďme být upřímní ... randění s E! není TV fantasy. Je to o tom, kam až jsou lidé schopní zajít 2019
pro to, aby se zalíbili tomu druhému. V každé epizodě se představí nová randící dvojice.
Pojďte se pobavit, randění začíná.
Pojďme být upřímní ... randění s E! není TV fantasy. Je to o tom, kam až jsou lidé schopní zajít 2019
pro to, aby se zalíbili tomu druhému. V každé epizodě se představí nová randící dvojice.
Pojďte se pobavit, randění začíná.

2

11

31.05.2021

23:30

0:30

E! Dating: bez
filtru

Vánoční cukroví

2

12
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Zpackané
operace

Královna prsou

Obří prsní dvorce donutí ženu s XXL prsy, aby to konzultovala s lékaři. Ti také pomáhají ženě, 2018
aby se konečně cítila přitažlivá pro svého manžela, poté, co narovnají její problematický nos.
A nakonec bývalý vítěz mužského krále krásy chce, aby jeho vyřazené pažní implantáty byly
revidovány nebo odstraněny.

4

20

31.05.2021

1:00

1:00

Zpackané
operace

Plážové plece

4

21

31.05.2021

2:00

1:00

Zpackané
operace

Hledání perfektní
hrudi

4

22

31.05.2021

3:00

1:00

Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Terra Jole, Lizzo,
Howie Mandel

Muž, který se chce stát elfem, si přeje vypadat extraterestriálně, k nehodám náchylná žena
2018
doufá, že její 15cm dlouhý nos je kouzelný, a bývalý kulturista potřebuje pomoci s opravdu
zrádnými implantáty.
Martinu Big extrémní letní opalovací injekce přivedly zpět k lékařům, kteří vidí její přeměnu. 2018
Transgender muž doufá, že mu doktor Dubrow dokáže opravit poškozenou hruď a Dr. Nassif
je ženinou poslední nadějí, jak vyléčit její paralyzující záchvaty paniky.
Temperamentní hvězda "Little Women LA" Terra Jole podlehne emocím v okamžiku, kdy jí
2019
Tyler přináší potvrzení od jejího zbožňovaného zemřelého otce. Když Tyler dostane zprávy od
zemřelého otce sladké hvězdy nahrávek hip hopu Lizzo, sdílí její zármutek a otevírá její
trauma ztráty fanouška číslo jedna. Tyler změní moderátora "Amerika má talent" ze skeptika
ve veřícího poté, co spojí komediální legendu s jeho zesnulým otcem s jasnými detaily a
srdečným smíchem.
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Hollywoodské
médium Tyler
Henry

Kenya Moore, Wendi Velmi působivá Kenya Moore si vyslechne emocionální výklad, když ji Tyler spojí s její
Mcclennon-covey,
oblíbenou babičkou, která přiměje hvězdu "Real Housewives of Atlanta", aby se podělila o
Macklemore
drsné vzpomínky na své dětství. Tyler přivede herečku a komičku filmu "Bridesmaids" a
televizního sitcomu "Goldbergovi" Wendi McClennon-Coveyvou k slzám, když jí poodhalí
detaily o smrti jejího strýce. Nakonec Tyler cestuje do Seattlu, kde se hudební superstar
Macklemore rozpláče poté, co uslyší vzkazy ze záhrobí od velmi blízké zesnulé přítelkyně ze
střední školy.

2019
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Velká šéfka
Cavallari

Křišťálově čisté

Kristin se snaží vybalancovat svůj pracovní a soukromý život, je smutná ze ztraceného
2020
přátelství s Kelly. Hledá radu u astrologa, který se specializuje na vztahy a snaží se přijít na to,
zda se dá její vztah s Kelly napravit. Brittainy je nově singl, ale je šokována z toho, že by mohla
být těhotná se Stonem a uvažuje, zda bylo správné rozhodnutí se s ním rozejít.
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